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CARTA DE SÃO PAULO

Nós, estudantes de graduação e pós graduação, pesquisadores, professores, 
profissionais e demais integrantes da sociedade civil, interessados na área do Direito 
Ambiental, reunidos em São Paulo por ocasião do 18º Congresso Brasileiro de Direito 
Ambiental, levando em consideração as questões ambientais emergentes, com ênfase 
aos tópicos relacionados ao licenciamento ambiental e ética, no âmbito das discussões 
em prol da sustentabilidade, elaboramos as seguintes proposições e reflexões como 
uma contribuição para o desenvolvimento da pesquisa do Direito Ambiental:

I. Economia Verde, Sustentabilidade e Constitucionalismo Latino-americano

1. A Economia Verde, termo cunhado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente em 2008, pode ser compreendida como um novo mecanismo 
de crescimento pautado em três pilares: a eficiência na utilização dos recursos; o 
consumo verde; e a geração de empregos verdes. Possui como intuito, assim, a 
diminuição dos impactos ambientais com a continuação dos padrões de consumo. 
Há que se questionar, portanto, sua visão reducionista. 

2. A sustentabilidade necessita ser compreendida como um todo, sendo necessário 
investir-se na educação verde, na ciência, na criação de novas tecnologias adequadas, 
no combate à obsolescência planejada e na revisão das fontes de energia.  Destaca-
se que o saber ambiental latino propõe a sustentabilidade fundada no diálogo da 
ciência com os valores culturais. 

3. Observa-se na América Latina a incorporação da questão ambiental dentro do modelo 
de desenvolvimento socioambiental constitucional. As Constituições da Bolívia e do 
Equador, por exemplo, sustentam as suas ideias especiais sobre o desenvolvimento 
sustentável nos conhecimentos tradicionais e no conceito de “bem viver”. 

4. É possível afirmar que na América Latina há um marco normativo adequado para 
o “esverdeamento” da economia. Identifica-se, portanto, a necessidade de se 
aprofundar a efetividade e aplicabilidade de cada um dos instrumentos legais voltados 
a este movimento, bem como de se consolidar uma política adequada.

II. Direito à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça

1. O acesso à informação, à participação do público e à justiça constituem as bases de 
uma verdadeira democracia ambiental. Todos esses direitos devem estar conjugados 
e fundamentados no direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

2. O direito à informação está garantido pela Constituição, mas na prática é exercido de 
forma mitigada. As informações, quando exigidas, geralmente não são prestadas, ao 
passo em que grande parte da população simplesmente aceita as justificações da 
Administração, sem receber a totalidade das informações, inviabilizando-se assim a 
participação pública e o acesso à justiça. 

3. A Convenção de Aarhus é bastante completa no plano do direito à informação, apesar 
de não ter sido implementada como deveria. O grande déficit para a concretização 
dessa convenção se encontra no acesso à informação em relação às indústrias, em 



decorrência do direito ao segredo e à confidencialidade dos processos industriais. 

4. O direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado é de titularidade 
coletiva. Assim, o Estado se encontra obrigado a garantir a sua consecução. Trata-se 
de uma obrigação estatal e social, que deve ser exercida por meio de instrumentos 
específicos. 

5. A legislação referente ao processo coletivo é esparsa, formando um microssistema 
brasileiro de processos coletivos. Apesar da grande contribuição do STJ na 
interpretação e análise de tais diplomas, percebe-se a dificuldade do trato das 
demandas coletivas, tendo em vista o maior tempo de experiência do tribunal em 
relação ao processo individual.

6. Assim, um grande defeito do judiciário brasileiro é o transporte da concepção das 
regras e princípios do processo individual ao coletivo. A coisa julgada erga omnes 
é um exemplo, pois reflete um resultado inevitável da tutela coletiva, pois envolve 
todos, sendo indivisível, unitário e aplicável a todos, não podendo ser aplicado de 
maneira diferente. 

7. No que diz respeito aos juízes no âmbito do acesso à justiça, pontua-se que estes 
devem resolver as lides levando em consideração os interesses das gerações futuras, 
consoante ao principio da equidade intergeracional. Portanto, impõe-se ao juiz a 
necessidade de projetar sua decisão de forma atemporal, para garantir a proteção da 
qualidade ambiental para as presentes e futuras gerações.

8. O conhecimento é a chave para qualquer transformação, por isso é urgente conhecer 
o que está acontecendo com o meio ambiente. É necessária uma visão ampla e 
complexa para o reconhecimento dos problemas ambientais. 

III. Licenciamento Ambiental: Presente e Futuro

1. O licenciamento ambiental é um instrumento com baixa eficácia para conter a 
ocorrência de danos ambientais. E, ainda que a gestão e o planejamento ambiental 
busquem melhorar a eficácia do licenciamento e a diminuição dos impactos ambientais, 
a realidade mostra que tal afirmativa não vem ocorrendo, pois o licenciamento 
ambiental tem sido tratado como um instrumento excessivamente burocrático. Além 
disso, há grande deficiência no pós-licenciamento, não se atendendo à exigência de 
reavaliação constante da eficiência das condicionantes fixadas e dos riscos gerados 
com a atividade.

2. O condicionamento das liberdades econômicas deve ser compreendido segundo 
os preceitos constitucionais.  A dignidade da pessoa humana sustenta a ordem 
econômica, bem como a proteção do meio ambiente. Nesse contexto, a licença 
ambiental é o resultado de um processo que tem como objetivo proteger o bem, a 
propriedade, portanto, licenciar é um condicionamento dos atos de apropriação.

3. Para discutir-se o licenciamento ambiental se deve, inicialmente, buscar quais são as 
questões relativas às normativas gerais e quais são as que requerem uma abordagem 
específica. Precisa-se de uma combinação de aperfeiçoamento normativo, de 
mudanças profundas para atender os novos desafios e trabalhar no sentido de buscar 
uma nova fórmula de equilíbrio.

4. Apesar das inúmeras críticas à LC 140/2011, ressalta-se a presença do sentido da 



cooperação. Como exemplo cita-se o cadastramento rural, como instrumento que 
poderá auxiliar na melhor compreensão do exercício de cooperação. 

5. Tem-se, ademais, um elemento novo no licenciamento, a participação dos órgãos 
intermitentes, que foram organizados de forma espontânea, sem diálogo com os 
órgãos ambientais. Há uma fragilidade legal dessa interveniência, uma vez que a 
manifestação desses órgãos deve apenas subsidiar o licenciamento. 

6. Um dos méritos da LC 140/11 foi a elaboração da proposta de divisão de competências. 
Critica-se, no entanto, a ausência de previsão da competência supletiva do IBAMA 
nos casos de inépcia do licenciamento, ou seja, licenciamento eivado de vícios. 
Poder-se-ia, inclusive deduzir que houve uma redução da competência da união bem 
como da competência originária do IBAMA, que anteriormente era previsto no caput 
do art. 10 da Lei 6.938/81.

7. Além disso, quando a referida lei regulamenta a cooperação para o exercício da 
competência comum ela acaba por contrariar o dever de proteção ambiental que é 
idêntico para os três entes da federação. Por outro lado, os convênios e os consórcios 
públicos são verdadeiros instrumentos de cooperação, no entanto, só aparecem uma 
única vez na LC 140/1.  

8. A mera criação de um órgão, critério que já define a sua capacidade, não garante 
a sua capacitação. Existe uma ausência de definição de capacidade genérica 
administrativa. 

9. Ademais, com relação ao poder de polícia não resta evidente na redação da LC 140/11 
qual o critério material utilizado, o que representa um retrocesso na proteção do 
meio ambiente. No mesmo sentido foi a interpretação da previsão da necessidade 
de identificação daquele que verifica o dano ambiental. Também, a permissão de 
que o licenciamento seja realizado apenas em meio eletrônico fere o principio da 
publicidade garantia constitucionalmente. 

10. A falta de critérios mínimos da LC 140/11 para definir o que é um conselho de meio 
ambiente e para definir as tipologias enfraquece muito a proteção do meio ambiente 
uma vez que existem muitas dissonâncias entre as atuações dos entes federativos 
brasileiros. 

IV. Licenciamento e Outros Instrumentos 

1. Apesar de os biomas dos países temperados possuírem menor diversidade em 
relação às presentes do Brasil, naqueles existem maior conhecimento em relação 
às espécies, reconhecendo os processos biológicos. Deste modo, ressalta-se a 
relevância do conhecimento das potencialidades ambientais, suas complexidades 
e as possibilidades de intervenção, que embasariam, do ponto de vista ecológico, o 
EIA-RIMA e o Licenciamento Ambiental.

2. O sistema de licenciamento ambiental brasileiro possui problemas estruturais, 
dentre os quais se destaca: (1) a falta de estrutura do órgão ambiental, tendo grande 
déficit de recursos humanos e materiais, trazendo consequências diretas à análise 
crítica dos estudos ambientais e concessões de licenças; e (2) a ingerência política e 
econômica que fazem prevalecer os interesses particulares na emissão de licenças. 

3. Observa-se a necessidade de discutir-se um marco regulatório para o licenciamento 
ambiental, muito embora a falta de efetividade deste instrumento esteja atrelada 



a problemas relacionados também aos demais instrumentos da PNMA, como 
o desrespeito ao Zoneamento Ambiental, a falta de articulação com a Avaliação 
Ambiental Integrada e com a Avaliação Ambiental Estratégica. 

4. São muitas as inconstitucionalidades presentes no Novo Código Florestal, dentre 
elas destaca-se as relativas às modificações referentes ao instituto da Reserva 
Legal, tais como: sua dispensa em empreendimentos de abastecimento público, de 
água e tratamento de esgoto, bem como por detentores de concessão, permissão 
ou autorização para explorar; a autorização para cômputo de áreas de preservação 
permanente no percentual de reserva legal; a permissão do plantio de espécie 
exóticas para recomposição da reserva legal; e a compensação da reserva legal sem 
que haja identidade ecológica entre as áreas.

5. O problema das políticas públicas no Brasil está eminentemente nas cidades, tendo 
em vista tratar-se de um país quase completamente urbano. As cidades possuem 
suas particularidades, assim, uma cidade nunca é igual a outra. Por isso, a licença 
ambiental precisa de um tratamento atinente às peculiaridades de cada cidade, além 
de que a licença ambiental e a licença urbana não precisam ser contraditórias. 

6. O licenciamento, instrumento da gestão ambiental, têm sido trazido para a gestão 
urbanístico-ambiental. Denota-se, portanto, a necessidade de compatibilização do 
licenciamento ambiental com o urbanístico, haja vista que as fontes legais distintas, 
resultam em atos, licenciamentos e efeitos jurídicos distintos, apesar da semelhança 
dos casos. Com a aproximação seria possível elencar os princípios aplicáveis a 
ambos, tendo em vista a transversalidade que o tema suscita. Exemplos destes 
são as drenagens; as técnicas de captação de águas pluviais e o monitoramento de 
bacias de contenções. 

7. Os procedimentos licenciatórios, por sua vez, devem considerar os aspectos do 
processo democrático. A questão ambiental e a urbanística de estruturação são 
questões de políticas públicas que são de Estado e não de governo. 

V. Licenciamento e Política Nacional de Resíduos Sólidos

1. A PNRS traz a exigência para a alteração dos atuais padrões de consumo insustentáveis 
tanto para indústria, quanto consumidor e poder público. Considerando que os 
resíduos possuem cada vez maior complexidade, exigem sistemas especiais de 
coleta, transporte e destinação final.

2. Apesar da previsão da responsabilidade compartilhada pela PNRS, o setor empresarial 
brasileiro ainda é bastante reativo. É preciso coordenar o setor empresarial para se 
adequar à PNRS, também tendo em vista a existência de diferentes legislações no 
âmbito regional. 

3. As alíquotas tributárias são um desestímulo à reciclagem. É necessário investir 
nas cooperativas, por meio de doações de maquinário e equipamentos, além 
da intensificação dos apoios; parcerias com os catadores, sua capacitação e 
reconhecimento. 

4. A negociação do acordo setorial vai além da vontade dos contratantes, porque se trata 
de um sistema de gestão e de logística reversa. O contrato não interessa somente 
às partes, mas a toda a sociedade, por isso deve ter um critério ambiental, levando 
em conta todo o ciclo de vida do produto (desenvolvimento do produto, obtenção 
de matérias-primas e insumos, pós-consumo e descarte). O acordo de abrangência 



nacional traz uma base de atuação, mas os estaduais podem lidar melhor com as 
peculiaridades locais e ampliar as metas. 

5. No sentido de se implementar padrões sustentáveis de produção e consumo, ressalta-
se a importância do design do produto: eles devem ser reutilizáveis, recicláveis ou ter 
outra forma ambientalmente adequada para gerar-se menos resíduos.

6. A logística reversa possui a função de criar um processo que acrescente um valor 
perceptível ao consumidor. Abandona a ideia de controle de estoques para trabalhar 
com informações: coordenação do fluxo logístico.

7. Os resíduos especiais, em razão de suas propriedades intrínsecas, exigem sistemas 
mecanismos e instrumentos eficazes sua gestão pós-consumo, tanto nos aspectos 
preventivos quanto reparatórios, sob a ótica do poluidor-pagador, para evitar que a 
multiplicação das externalidades ambientais negativas continuem sendo suportadas 
pela coletividade. 

8. No sistema jurídico ambiental brasileiro existem três caminhos para promover a 
responsabilidade pós-consumo: o licenciamento ambiental e a respectiva avaliação 
prévia de impactos ambientais; a responsabilidade civil ambiental e a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

VI. Licenciamento e Obras de Infraestrutura 

1. Tendo em vista a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil, a partir 
de uma flexibilização da legislação urbanística, megainvestidores se valem de tal 
abertura para colocar em prática grandes empreendimentos voltados para a satisfação 
do mercado. Assim, projetos de desenvolvimento urbano não se submetem ao 
licenciamento, não obstante os imensos impactos socioambientais.

2. A energia proveniente de hidrelétricas representa a principal fonte no Brasil, prevendo 
para 2015 representar 75% de todas as fontes de energia do país. Entretanto, frisa-se 
que há diversos impactos ambientais nessa matriz, como, por exemplo, a destruição 
de floretas, habitats selvagens com o desaparecimento de espécies, dentre outros. 

3. Ressalta-se que tal meio de energia também gera impactos socioeconômicos, sendo 
o mais importante o deslocamento forçado de populações, o não reconhecimento 
ou indenização de direitos dos atingidos e maior incidência de doenças associadas à 
deterioração da qualidade de água. 

4. Outro problema é a delimitação da área de afetação direta e indireta dos 
empreendimentos. Numa hidrelétrica, por exemplo, é considerada como área de 
influência direta apenas o espaço de alagamento e de instalação das máquinas, 
impossibilitando eventuais compensações necessárias.

5. O regime de aceleração procedimental pode e deve ser esperado. No entanto, 
quando falamos em um processo de decisão que valora os impactos ambientais, 
deve-se falar em um tempo ambientalmente justo. Assim, não há uma proibição da 
simplificação, entretanto, tal procedimento deve ocorrer sob fundamentos concretos.

VII. Licenciamento e Responsabilidade Civil Ambiental

1. São três os institutos básicos do direito ambiental, a prevenção, a mitigação e a 



reparação. O órgão ambiental vai procurar todos os meios disponíveis para que as 
três etapas ocorram efetivamente. O empreendedor tem o direito de desenvolver 
a atividade, mas o órgão ambiental não pode se pautar nessa lógica, deve, ao 
contrário, averiguar o grau da necessidade que a sociedade tem na formação desse 
empreendimento.

2. As funções preventivas e precaucionais no licenciamento devem assegurar a proteção     
do ambiente e o desenvolvimento sustentável. É preciso ressaltar, assim, que 
havendo dano decorrente do licenciamento, deve ser verificado, no caso concreto, 
a viabilidade da renovação da licença de operação. Por sua vez, a responsabilidade 
civil do Estado por omissão de fiscalização nas atividades sujeitas ao licenciamento 
ambiental é de execução subsidiária, ainda que o caráter seja solidário. 

3. Tendo em vista que a teoria do risco integral inclui a atividade do financiador, haverá 
a responsabilidade do financiador mesmo quando rescindido ou quitado o contrato, 
caso se mantenha o nexo de causalidade. 

4. O risco ambiental passa a constituir uma fonte autônoma de responsabilidade 
civil que convive, lado a lado, com o dano ao meio ambiente. Assim, dispensa-se 
a presença de efetiva lesão decorrente do exercício de uma atividade e de uma 
causalidade material.

VIII. Sistema de Unidades de Conservação e Povos e Comunidades Tradicionais

1. Unidade de conservação é espécie do gênero espaço territorial especialmente 
protegido (ETEP). As outras espécies desse gênero que não são unidades de 
conservação estão agrupadas em outro grande grupo e são denominadas de espaços 
de proteção específicas, dos quais são exemplo as área de proteção permanente.

2. A implementação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) 
apresenta alguns problemas, dentre os quais se destacam: a escassez de recursos 
(o principal deles); os gastos desnecessários; a falta de planos de manejo; a falta de 
critérios científicos para escolha da categoria de manejo, formato e dimensões das 
UCs; os reflexos sobre as populações residentes; os problemas com as populações 
de entorno; a falta de regularização fundiária; a falta de informações consolidadas; a 
falta de proteção equânime entre os biomas (critério de 10% de proteção integral por 
bioma).

3. A maior parte dos recursos destinados à conservação provém do Poder Público, 
estando, assim, intimamente ligada à situação macroeconômica do país, de forma 
tal que qualquer alteração séria na política fiscal e monetária pode trazer graves 
consequências para esse instituto.

4. Afigura-se necessária a utilização de instrumentos como o ICMS ecológico; a 
compensação de reserva legal; fomento ao turismo ecológico; concessões florestais; 
concessões para exploração de serviços nas UCs; bioprospecção e compensação do 
SNUC.

5. Quando a CF/88 estabeleceu a organização social de povos que até então eram 
invisíveis para o direito e para as leis, objetivou a alteração do conceito de patrimônio 
cultural, que passou a contemplar todos os bens materiais e imateriais que sejam 
referentes à identidade, à ação e à memória dos povos. 

6. As sociedades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se 



reconhecem como tais, possuidores de formas próprias de organização social, 
ocupantes e usuários de territórios e recursos naturais. Pode-se extrair, dentre os 
diversos direitos à sociodiversidade do grupo étnico-cultural, o reconhecimento de 
seus meios próprios de fazer, criar e viver, configurando a identidade de grupo, ou 
seja, seu direito de auto-atribuição.

7. A defesa da diversidade cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito à 
dignidade humana, nos termos do artigo 4 da Declaração Universal sobre a Diversidade 
Cultural. De acordo este artigo se exige a garantia aos povos e às comunidades 
acesso às políticas sociais, bem como a participação de representantes dos povos e 
comunidades tradicionais nas instâncias de controle social.

8. Quando se defende a proteção ambiental, pretende-se que estejam englobados os 
conceitos de biodiversidade, de recursos da natureza e que, ainda, em última análise, 
os aspectos culturais relacionados a todos esses pontos.

São Paulo, 05 de junho de 2013
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1. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL 
DOS AGENTES FINANCIADORES E A LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA

ALESSANDRO JOSÉ SEABRA GONÇALVES FEIO
Faculdade Ideal- FACI; Aluno bolsista de iniciação científica

1. INTRODUÇÃO  

O financiamento é um importante instrumento de proteção ao meio 
ambiente, podendo as instituições financeiras, públicas e privadas, contribuir 
de forma significativa para desenvolvimento sustentável do país, por meio da 
inclusão medidas de proteção ambiental em suas políticas de financiamento, 
assim compatibilizando o crescimento econômico com o meio ambiente.

O aumento da conscientização da sociedade acerca da importância do 
meio ambiente e a consequente demanda por movimentos e ações que garantam 
a sua preservação para as futuras gerações, têm contribuído para a evolução 
das normas sobre esse tema, comprometendo, cada vez mais, as instituições 
financeiras com a proteção ao meio ambiente por meio de seus financiamentos 
e políticas externas.

Proteção ambiental que para o STF “traduz conceito amplo e abrangente 
das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio 
ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente cultural”1

Os danos representam os resultados das condutas de pessoas físicas ou 
jurídicas em desacordo com os preceitos consagrados no ordenamento jurídico, 
como bem conceitua o art. 3º, inciso IV da lei nº 6.938/81, diz que poluidor é: “a 
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.  No entanto, 
o instituto da responsabilidade civil prevê que o dever de indenizar nascerá tão 
somente pelo estabelecimento do nexo de causalidade entre a conduta do agente 
e o resultado danoso. Portanto, para que haja a obrigação de indenizar, não basta 
que o agente tenha ferido o Direito, tampouco que algo ou alguém tenha sofrido 
um dano, pois é preciso que se verifique a relação de causalidade que ato e a 
conduta do agente ou sua atividade ao dano.

É justamente o liame de causalidade, existente entre a conduta ou 
atividade danosa, que determinará a obrigação de indenizar, sendo este o mais 

1  STF, Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade nº 3.540-1, Distrito Federal, 
Tribunal Pleno, 1º/09/2005.
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delicado elemento da responsabilidade civil e, por muitas vezes, o mais difícil de 
ser determinado.

Assim, essas instituições devem exigir o licenciamento ambiental dos 
projetos financiados, bem como a observância de princípios de responsabilidade 
social e ambiental na sua execução, considerando também que, se os projetos 
causarem danos ao meio ambiente serão responsabilizados civilmente pelos 
danos causados pelos financiados.

Em síntese, essas reflexões pretendem demonstrar a relação que deve 
existir entre os agentes financiadores e o meio ambiente, o que se refere à 
vinculação da concessão de crédito, fiscalização e à observância da legislação 
ambiental e demais diretrizes previstas na Política Nacional de Meio Ambiente.

Ai vem o questionamento da pesquisa, mesmo não sendo o causador do 
dano ambiental, o agente financiador, poderá ser responsável solidariamente, 
por dano ambiental?

O método utilizado na pesquisa é o dedutivo. A pesquisa também será 
qualitativa, pois as informações colhidas na abordagem serão analisadas de 
acordo com o roteiro aplicado e registradas em relatório, destacando opiniões, 
comentários e reflexões mais relevantes que surgiram.

2. AGENTES FINANCIADORES

Podemos definir o que são Instituições financeiras de acordo com a 
lei Nº 4.595/64, que no seu artigo 17, diz que são as pessoas jurídicas públicas 
ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a aplicação de 
recursos financeiros próprios ou de terceiros e que exerçam qualquer das tais 
atividades, de forma permanente ou eventual.

As diversas atividades que as instituições financeiras desempenham 
modelam a construção de uma teoria onde tais instituições com suas peculiaridades 
são capazes de desempenhar relevante papel na promoção de mecanismos para 
o aumento da efetividade das normas ambientais, passa necessariamente pela 
múltiplas distinções entre as espécies de atividades e contratos bancários.

Há duas classificações para instituições financeiras: bancárias ou 
monetárias e não bancárias ou não monetárias.

As instituições financeiras classificadas como bancárias operam 
basicamente com ativos financeiros monetários que representam os meios 
de pagamento da economia, são representados pelos bancos comerciais 
ou múltiplos2. Se tratando de responsabilidade civil ambiental dessa forma 
de instituição financeira, essas deixam de ser instrumento de atividade que 
represente risco ao meio ambiente. São exemplos, as atividades monetárias 
relativas a contratos de depósito, conta corrente, que possam causar pouco ou 

2  SAMPAIO, Romulo Silveira da Rocha apud Alexandre Assaf Neto. Mercado Financeiro. 
6.ed. São Paulo: Atlas, 2005, p.80.
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nenhum risco para o meio ambiente.

As instituições financeiras não bancárias são definidas como não 
autorizadas por lei, essas instituições trabalham basicamente com ativos não 
monetários, tais como ações de letras de câmbio, certificados de depósitos 
bancários, debêntures etc., e são constituídas por praticamente todas as 
instituições financeiras que operam no mercado financeiro, exceto bancos 
comerciais e múltiplos. Exemplos de instituições não bancárias: sociedades 
corretoras, bancos de investimentos, sociedade financeiras, sociedades de 
arrendamento mercantil etc.

Dessa forma, há um risco indireto maior para operações que podem 
ocasionar dano ao meio ambiente, pela natureza das atividades deste tipo 
de instituição. Pois, por atuarem na modalidade não monetária agem como 
impulsionador e viabilizador de diversos setores produtivos, que possam ser 
responsáveis pela degradação ambiental.

Além da distinção entre os gêneros das Instituições já citadas, o que 
também é levado em consideração para definir o risco indireto para o efeito de 
responsabilidade ambiental é o tipo de operação.

Segundo Orlando Gomes, as operações típicas são aquelas inerentes à 
função creditícia dos bancos, classificadas como operações passivas e ativas. 
Nas primeiras, o banco assume a posição de devedor, nas segundas, de credor. 
Se recolhe capital, tornando-se devedor dos clientes, realiza operação passiva; se 
aplica suas disponibilidades, concedendo crédito, pratica operação ativa.”3

Na esfera da responsabilidade civil, deve partir de uma premissa básica, 
que limita a responsabilidade a tratar de dano ambiental decorrente de atividade 
que manteve com o banco uma operação ativa, ou seja, naquelas operações 
onde o crédito foi concebido pelo banco. Sendo assim, a responsabilidade estaria 
limitada às operações de créditos.

Dentre as operações ativas, apenas uma pequena parte tem real 
significado para construção de uma teoria sobre a responsabilidade civil ambiental 
da instituição financeira. São aquelas em que o recurso é emprestado como meio 
de promover atividade ou obra capaz de causar impacto no meio ambiente. Ficam 
excluídas as operações de crédito concedidas ao tomador enquanto destinatário 
final do recurso, algo típico de uma relação de consumo.

Dessa forma estariam sujeitas ao regime legal de responsabilidade civil 
ambiental as instituições dedicadas ao financiamento, enquanto modalidade de 
empréstimo com finalidade definida e controlável por meio de monitoramento 
documental prévio e transferência do risco de crédito. Excluindo quase por inteiro 
a responsabilidade civil ambiental na modalidade poluidor indireto, as instituições 
financeiras bancárias que não tem o financiamento como sua atividade cotidiana 

3  Orlando Gomes. Contratos Bancários. Edvaldo Brito(coord.). Antônio Junqueira 
de Azevedo; Francisco Paulo de Crescenzo Marino(atualizadores)26.ed., Rio de Janeiro: 
Forense.2006,p. 397
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e corriqueira.

3.  RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL

As dificuldades encontradas nas normas jurídicas para definir o conceito 
de dano ambiental, se justifica em razão da própria Constituição não ter elaborado 
uma noção técnica de meio ambiente.

 Em geral, dano ambiental é conceituado como uma agressão ao meio 
ambiente causada por atividade econômica, por ato comissivo praticada por 
qualquer pessoa física ou jurídica, ou por omissão voluntária decorrente de 
negligência. 

Como se percebe, o legislador vincula, poluição e degradação ambiental, 
ao salientar expressamente que a poluição resulta da degradação, que irá 
resultar em evento danoso, independente da inobservância de regras ou padrões 
específicos.

A questão que se coloca diz respeito ao risco que o empreendedor 
impõe a sociedade, para obtenção de lucro ou benefícios. Em caso de ocorrência 
de dano, ainda que tenha tomada toda as precauções, ele é responsável pela 
recuperação ou indenização decorrente do dano causado.

Com a dificuldade de provar o elemento subjetivo ou a culpa do agente, 
e com o surgimento de diversas novas situações, principalmente com o advento 
do desenvolvimento industrial e tecnológico mundial, se passou a exigir novas 
formas de responsabilização decorrentes das aleatórias formas que atentam ao 
meio ambiente.

Assim, no Brasil começaram a ser editados normas consagrando a teoria 
objetiva para responsabilização civil pelos danos causados ao meio ambiente, 
sendo que não se indagava sobre a culpa do agente

Consagra a utilização para responsabilidade de dano ambiental na forma 
objetiva o Brasil o art. 170 da CF/88, que em suma aduz que essa forma de 
responsabilidade incentiva os agentes a agir de maneira preventiva, e não após 
o dano, adotando a melhor técnica disponível. Além de que, a responsabilidade 
objetiva introduz pelo código civil art. 927 a Teoria do Risco, onde aquele que 
em sua atividade econômica, expuser a sociedade em risco é obrigado a reparar 
eventuais danos que venha a causar.

O termo responsabilidade não se resume apenas na obrigação de quem 
causou o dano de repará-lo, de retornar a situação do lesado ao status quo, mas 
também em garantir uma relação jurídica equilibrada e ética. Agindo os sujeitos 
de forma não ética ou não equilibrada a responsabilidade seria usada para impor 
tal equilíbrio. 

A responsabilidade objetiva ao introduzir a teoria do risco, estabelecendo 
que a atividade econômica que expuser a sociedade de risco é obrigado a reparar 
eventuais danos causados. Assim, nos termos do parágrafo único do art. 927:
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 “Parágrafo único: haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 
de outrem.”

O destaque dessa teoria, pois além de sem traduzir em socialização do 
risco ou dano, poder ser considerada como uma forma justiça, pois foi introduzida 
como um reflexo da evolução da sociedade, que impõe a pessoa física ou jurídica 
maior responsabilidade nas relações econômicas que envolvem interesses 
difusos. Ademais, essa forma de responsabilidade incentiva os agentes a agirem 
de forma preventiva, e não a agir após os danos ocorridos, adotando a melhor 
técnica disponível.

No danos ambientais causados pelos indiretos a também a possiblidade 
de responsabilidade solidária, onde todos aqueles passíveis de ter cometido o 
dano serão considerados autores. Poderá também o autor da ação ajuizar ação 
contra um único réu, e o mesmo buscará a solução do conflito chamando os outros 
autores do dano ao processo ou exercendo direito de regresso posteriormente, o 
art. 942 do código civil, em sua parte final, trata o assunto:

 “se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente 
pela reparação”

Em se tratando de matéria ambiental, a responsabilidade solidária tem 
um papel importante, no ponto de vista, que em muitos casos é muito difícil 
a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o dano, 
o estabelecimento dessa responsabilidade passa a ser um elemento vantajoso 
para alcançar a reparação pelo dano ambiental.

Na obrigação de reparar, a lesão é causada a terceiro, com isso, procura 
recompor o bem danificado. Como nem todo bem é passível de recuperação 
será fixado um valor para indenizar o causador do dano.

Para a reparação ou o ressarcimento dos danos, há necessidade de 
comprovar a responsabilidade do autor. 

Como já foi dito anteriormente o novo código civil admitiu a teoria do 
risco integral aplicando restritamente a responsabilidade objetiva, essa teoria já 
estava prevista na Lei nº 6.938/81. Assim, o art. 14 § 1º, da citada lei veio trazer 
soluções a esses problemas:

“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”

É importante mencionar que em matéria ambiental, o dano pode decorrer 
de atividade lícita, ou seja, mesmo a situação regular quanto ao licenciamento, 
o empreendedor é responsável em caso de dano provocado por sua atividade.

Em determinados casos, o nexo causal pode também ser dispensado. 
É o que ocorre quando a responsabilidade é propter rem. Nesse caso, será 
constituída a responsabilidade solidária entre o atual proprietário do imóvel e o 
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antigo, para a busca de maior efetividade da proteção ambiental. 

Quando se trata de responsabilidade civil por dano ambiental, reitera-se 
que os Estados devem cooperar para o desenvolvimento de normas ambientais 
relativas a indenização por efeitos adversos aos danos ambientais.

O Estado deve ser responsabilizado numa relação entre pessoa física e 
pessoa jurídica de direito público interno, pelos danos causados ao meio ambiente 
por omissão na fiscalização ou pela concessão irregular do licenciamento 
ambiental, porém tal fato não exime de responsabilidade o verdadeiro causador 
dos danos ambientais. 

Uma premissa que deve pautar a responsabilidade civil ambiental das 
instituições financeiras, como indiretos, decorre da interpretação de julgados 
específicos do próprio STJ.

Na maioria dos casos em que os tribunais aplicaram a teoria do risco 
integral, o fizeram para os poluidores diretos, tão somente. Porém, há um clara 
tendência de extensão da responsabilidade objetiva e solidária aos poluidores 
indiretos, à exceção do Poder Público. Hipótese em que, embora a solidariedade 
seja reconhecida, entendeu-se, pelo menos uma oportunidade, que a execução 
deve ser ao menos subsidiária.

O poluidor indireto é chamado à responsabilidade, em regra, quando 
deixa de cumprir com algum dever legal de diligência que acaba o atraindo-o para 
a relação.

Em muitos casos se trata de um ato omissivo de observância de 
deveres de cuidado que criam o risco que leva ao dano ambiental, ou seja, a 
responsabilidade do poluidor indireto pode ser objetiva e solidária, mas que ao 
contrário do direito, exige a comprovação de nexo entre o ato omissivo violador 
e o dano decorrente dessa violação.

Há na jurisprudência pátria alguns casos específicos como por exemplo, 
Cameli e outros vs. Funai e outro4, Petrobrás vs. Estado do Rio de Janeiro5, e 
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras vs. Candido Ferreira da Cunha Lobo6

No caso Cameli e outros vs. Funai e outro, o ponto central deste acordão 
foi o debate acerca da imprescritibilidade do dano ambiental. A situação fática 
delimitada pela exploração ilegal de madeira em terras indígenas. O acordão faz 
menção à teoria do risco, mas não estabelece se foi na modalidade integral ou 
causado. Porém, quando o STJ apreciou a modalidade civil objetiva, na modalidade 
risco integral, não estendeu esse formato ao poluidor indireto, somente ao 
poluidor direito.

No segundo caso, a Petrobrás foi condenada pelo pagamento de multa 
administrativa imposta por infração cometida por embarcação estrangeira. Trata 

4  STJ, Segunda Turma, REsp 1.120.117- AC, Rel. Min Eliana Calmon, DJe 19/11/2009
5  STJ, Primeira Turma, REsp 467.212-RJ, Rel. Min, Luiz Fux, Dj 15/12/2003
6  STJ, Segunda Seção, REsp 1.114.398-PR, Rel. Min. Sidnei Beneti
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esse acordão de uma questão diferenciada, pois, implica no caso de admissão 
da responsabilidade objetiva solidária do indireto no âmbito administrativo. Se 
o acordão não define o risco da atividade, está a indicar que a responsabilidade 
administrativa seja informada pela mesma racionalidade que vem sendo 
utilizada para responsabilidade civil, não há definição de premissas preliminares 
e fundamentais para aprofundar sobre a teoria do risco que deve nortear a 
responsabilidade objetiva do indireto.

No terceiro caso, trata de uma ação ajuizada por Gabriel Correa, pescador 
profissional, requerendo a condenação de Petróleo Brasileiro S/A Petrobras à 
pagar danos morais e matérias causados pelo vazamento de Nafta do navio N-T 
Norma, de propriedade da Petrobrás S/A, com isso ocorreu a proibição da pesca 
pelos órgãos municipais por um mês, na região que o autor trabalhava como 
pescador. 

A Petrobrás, em defesa, alegou que o acidente ocorreu por culpa 
de terceiro, que deslocou a boia de sinalização em uma manobra. E tentou 
demonstrar que mesmo para o poluidor direito, há de ser considerada a teoria do 
risco criado. Porém, o STJ afastou tal teoria para a objetivação da responsabilidade 
civil, entendo que no caso, incide a teoria do risco integral. Ao não se admitir a 
culpa exclusiva de terceiro como excludente de nexo de causalidade.

Da análise desses casos julgados pelo STJ, é possível tirar algumas 
observações, como: que a responsabilidade objetiva tem sido aplicada ao 
poluidor direto e indireto e também há solidariedade entre eles, o que leva a um 
litisconsórcio facultativo. Não há expressa manifestação acerca da responsabilidade 
civil objetiva na modalidade risco integral para o indireto. E quando o indireto for 
responsabilizado por responsabilidade civil por dano ambiental, os julgados dão a 
entender que essa responsabilização objetiva se dá na modalidade risco criado.

4.  RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL DOS AGENTES 
FINANCIADOES

A supervisão do gerenciamento do risco ambiental das instituições 
financeiras no Brasil é feito pelo Banco Central do Brasil, o Bacen. O risco 
ambiental como parte do risco operacional do tomador de crédito representa 
risco indireto para financiador. Além disso, a atenção e o cuidado com meio 
ambiente é de competência do Conselho Monetário Nacional (CMN). Conforme 
dispõe o art. 4º, inciso IX da lei nº 4.595/1964.

Nesse contexto legal é de reconhecimento da importância e necessidade 
que a instituição financeira tem com a promoção de uma economia sustentável, 
que o Bacen alinhou-se a um movimento internacional de organizações de 
instituições de crédito comprometidas com a mitigação de riscos sociais e 
ambientais dos projetos.

E tais instituições não atentarem para o determinado pelo Bacen. 
Ficam expostas à responsabilidade civil ambiental, com nexo de causalidade 
caracterizado entre o ato omissivo contrário à lei e o risco que gerou um dano, 
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além das penalidades impostas pelo próprio Bacen.

Como as atividades próprias do setor financeiro apresentavam pouco 
risco de causar dano ambiental, as instituições financeiras não davam a devida 
atenção as questões ambientais. A legislação brasileira no entanto, com o 
seu desenvolvimento não deixa qualquer dúvida que o causador do dano, 
sendo as instituições financeiras ou outros, serão responsabilizados pelo dano 
independente da culpa.

A exposição das instituições financeiras ao risco ambiental, pode ser 
identificada dentro do ordenamento jurídico de várias formas, entre as principais: 
Responsabilidade das Instituições Financeiras como poluidoras indiretas no 
financiamento de projetos de investimento, ou responsabilidade solidária; 
Responsabilidade ambiental das instituições financeiras públicas em projetos de 
investimentos; Responsabilidade das instituições financeiras em financiamento 
de atividades ou projetos na área da biotecnologia; e responsabilidade ambiental 
das instituições bancárias  em financiamento imobiliário em áreas contaminadas.

A Responsabilidade das Instituições Financeiras frente ao dano ambiental 
como poluidoras indiretas no financiamento de projetos de investimento, 
ou responsabilidade solidária, ocorre especialmente em casos que o dano é 
ocasionado pelos tomadores de créditos. 

O conceito de poluidor foi ampliado pelo art. 3º da lei 6.938/81 e também 
pelo art.2º da lei 9.605/98, uma vez que o responsável indireto é também incluído 
nessa categoria. Assim, as instituições financeiras poderiam ser inseridas nas 
responsabilidades atribuídas aos poluidores.

No entanto, a dificuldade para identificar as instituições financeiras como 
responsáveis solidárias frente ao dano ambiental causados pelos tomadores de 
crédito, está no estabelecimento do nexo causal no ato de financiar os recursos 
e o dano.

Para Grau Neto, ainda não há em no nosso ordenamento jurídico ainda não 
há a obrigatoriedade de a instituição financeira responder por danos ambientais 
causados por seus tomadores de crédito, peço nexo existente entre a atividade 
do agente e o dano ambiental, em suas palavras:

“No caso de financiamento, o nexo causal é estabelecido quando há 
comprovação da ingerência do banco na atividade poluidora do financiado.”7

No caso de financiamento, o nexo causal é estabelecido quando há 
comprovação de ingerência do banco na atividade poluidora do financiado.

A doutrina faz o alerta que a responsabilidade ambiental vem ganhando 
contornos inteiramente diferentes da responsabilidade civil em geral. Ela 
se caracteriza por incidir sobre aquele que é mais capaz de suportar os ônus 
decorrentes da ação prejudicial ao meio ambiente.

Quando se trata da Responsabilidade ambiental das instituições 

7  GRAU NETO, Werner,2004.
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financeiras públicas em projetos de investimentos, o artigo 12 da lei 6.938/81 
estatui que a aprovação dos projetos fica condicionado ao licenciamento e ao 
cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA.

O financiador a que se refere o artigo a cima é o banco público: Banco 
do Brasil, BNDS, BNB, Basa, etc. Esse ato que só irá adquirir sua plenitude legal 
com a juntada da licença ambiental favorável, dessa forma, passa a ensejar um 
novo tipo de parceria administrativa entre os bancos e os órgãos ambientais.

Nesta seara há divergências pelo fato de ter a solicitação da licença 
não irá eximir os bancos de repararem eventuais prejuízos ao meio ambiente. 
O Artigo 19, do decreto 99.274/90 prevê que p Poder Público, no exercício de 
sua competência de controle, expedirá as licenças: prévia, de instalação e de 
operação.

Com isso, os bancos deverão tomar conhecimento do leque de 
estabelecimentos e atividades para os quais se exige legalmente o licenciamento 
para poderem estar aptos para exigir a apresentação da licença ambiental.

Para que possam dar efetivo cumprimento à suas obrigações legais, as 
instituições financeiras deverão conhecer as competências dos órgãos ambientais 
federais, estaduais, municipais, bem como avaliar, em cada caso concreto, qual o 
tipo de licença ambiental a ser exigida.

A Responsabilidade das instituições financeiras no financiamento de 
atividades ou projetos na área da biotecnologia, estabelece a co-responsabilidade 
das instituições financeiras pelos eventuais efeitos advindos do seu 
descumprimento caso ocorra qualquer dano ao meio ambiente. Tais organizações 
públicas e privadas, nacionais ou internacionais, financiadoras ou patrocinadoras 
de atividades ou de devem exigir a apresentação de Certificado de Qualidade em 
Biossegurança, emitido pela CTNBio, sob pena de se tornarem co-responsáveis 
pelos eventuais danos ambientais.

Percebe-se a amplitude da responsabilidade, pois todos os 
estabelecimentos financeiros são abrangidos e o outro concerne à duração 
da responsabilidade, pois, financiando sem o Certificado de qualidade em 
Biossegurança (CBQ), os órgãos financiadores tornam-se co-responsaveis pelos 
eventuais danos decorrentes da atividade.

Sobre tal responsabilização pensa Jaime Oliveira “projetos financiados 
sem exigir a apresentação da CBQ, estará se omitindo voluntariamente de um 
dever legal, e, portanto, será considerada culpada.”8

A responsabilidade ambiental das instituições bancárias em 
financiamento imobiliário em áreas contaminadas, alerta aos bancos outra forma 
de responsabilização, nessa situação o autor pode buscar fundamentação no 
Código de Defesa do Consumidor e no Código civil, além da legislação ambiental.

8   TOSINI, Maria de Fátima Cavalcante. Risco Ambiental para as Instituições Financeiras. 
São Paulo: Annablume, 2007, p.101.
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Com o desenvolvimento das áreas urbanas e à substituição de áreas 
indústrias por residenciais, é comum que tais áreas se encontrem contaminadas. 
E conforme seja o nível da poluição é capaz que seja impossível o uso para sua 
finalidade à qual se destina que é a habitação.

Segundo os juristas tal situação encontra-se prevista nos artigos 1.101 
e seguintes do CC/02 e no próprio CDC nos artigos 6º, 8º, e 18. Que reconhece 
judicialmente a responsabilidade do agente financiador pelos defeitos ocultos de 
unidades habitacionais é certa, e não causa dúvidas.

O riso das instituições bancárias de financiar imóveis residenciais em áreas 
contaminadas não é menor do que o risco do banco tornar-se novo proprietário 
de imóveis nessas condições após execução das garantias de financiamentos, 
ou de recebe-los por meio de dação em pagamento de dívida.

E não há dúvidas que existe responsabilidade solidária entre o agente 
financiador, o construtor do imóvel, e o incorporador, em construções habitacionais 
nas áreas que sejam consideradas non aedificandi.

A também na doutrina e legislação, algumas diferenças no tratamento 
para a possiblidade de responsabilização entre as instituições financeiras públicas 
e as instituições financeiras privadas.

O Estado pode ser considerado causador do dano ambiental, tanto 
através dos seus órgãos da Administração direta quanto em razão da atividades de 
seus delegados, tanto que quando seus empreendimentos são potencialmente 
lesivos ao meio ambiente também estarão sujeitos a licenciamento prévio.

Dessa forma a Administração Pública responde civilmente pelos danos 
ambientais causados por suas ações empreendedoras (obras, construções, 
serviços, etc.), figurando como sujeito passivo nas ações.

A principal intenção do legislador foi de atribuir obrigação legal de cautela 
para instituições financeiras públicas na Lei Geral Instrumental nº 6.938/1981 e na 
lei de Zoneamento Industrial nº 6.803/1980. Tendo a obrigação de condicionar o 
financiamento à apresentação da licença ambiental, que vincula o empreendedor 
ao cumprimento de normas, critérios e padrões exigidos pelo Conama, inclusive 
com as devidas penalidades em caso de descumprimento (lei nº 9.606/1998). E, 
no caso da lei nº 6.938/1981, fazer constar nos projetos a realização de obras e 
aquisição de equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à 
melhoria da qualidade do meio ambiente. 

Para alguns decanos do Direto Ambiental brasileiro, as obrigações previstas 
para as instituições financeiras públicas devem ser estendidas às instituições 
privadas. Compartilham dessa ideia Paulo Affonso L. Machado e Consuelo Yoshida. 
Embora as disposições legais se refiram a atuação preventiva das instituições 
de crédito oficias e os financiamentos e incentivos governamentais, é salutar 
interpretá-las ampliativamente para alcançarem também as instituições privadas.

Para as instituições financeiras privadas, o legislador impôs obrigação 
específica, contida no art. 2º §4º da lei nº 11.105/05, na resolução do CMN Bacen 
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nº 3.545/2008 e no art. 78-A da lei nº 12.651/2012. Que tem como principais 
obrigações exigir a certificação de qualidade em Biossegurança emitido 
pelo CTNBio, como condição para o financiamento de atividades e projetos 
que envolvam organismos geneticamente modificados, no primeiro caso; a 
apresentação de uma lista de documentos comprobatórios de regularidade 
ambiental, no segundo caso, como condição pata financiamento agropecuário 
no bioma Amazônico; e no terceiro caso, para imóveis rurais, a comprovação de 
inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), de que trata a lei florestal.

A grande cautela em torno dessa extensão às instituições privadas 
é evitar a transferência do poder de polícia do estado para as instituições 
financeiras privadas. Pois, o comando das normas citadas (lei nº 6.938/1981 e lei 
nº 6.803/1980) é aplicável apenas às instituições oficiais.

Dessa forma, as instituição financeiras devem tomar todas as precauções 
previstas em lei para evitar ações futuras, para recompor reservas legais ou de 
preservação permanente de áreas ambientais oferecidas em garantias. Além da 
obrigação de reparar sendo ela autor direto ou indireto do dano, a não observância 
das instituições financeiras nos projetos ocasionando qualquer risco ambiental, 
pode causar um sério impacto na reputação de tal instituição financeira. 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 A responsabilidade utilizada ao danos ambientais no Brasil é a 
forma objetiva, onde se dispensa para a configuração do ato ilícito a conduta 
dolosa ou culposa do autor. Basta a comprovação de existência do nexo de 
causalidade entre o ato e o dano, de modo que são requisitos para caracterizar a 
responsabilidade civil objetiva.

5.2 Estão sujeitos a responsabilidade civil e ambiental as instituições 
financeiras que tem operações ativas de crédito como atividade cotidiana, ou seja, 
instituições dedicadas ao financiamento, enquanto modalidade de empréstimo 
com finalidade definida e controlável por meio de monitoramento documental 
prévio e transferência do risco de crédito.

5.3 O risco ambiental como parte do risco operacional do tomador de 
crédito representa risco indireto para financiador. Dessa forma as instituições 
financeiras ficam expostas à responsabilidade civil ambiental, com o nexo de 
causalidade caracterizado entre o ato omissivo contrário às leis e o risco que 
gerou um dano.

5.4 Na legislação foi atribuído à instituições financeiras públicas a lei 
Geral Instrumental nº 6.938/1981, lei de Zoneamento Industrial nº 6.803/1980 e 
lei nº 9.606/1998. Para as instituições financeiras privadas as normas contidas no 
art. 2º §4º da lei nº 11.105/05, na resolução do CMN Bacen nº 3.545/2008 e no art. 
78-A da lei nº 12.651/2012.

5.5. Como o meio ambiental equilibrado é essencial a toda sociedade, 
é de suma importância à prestação de contas a quem foi o causador do dano. A 
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responsabilidade dos agentes financiadores, não é somente um respaldo jurídico, 
mais uma garantia da manutenção do bem-estar social, com a manutenção do 
bem ambiental, sua reparação ou por meio de indenização.
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1. INTRODUÇÃO

 A modernização dos processos produtivos acompanhou a leva de 
industrialização de alguns países no período pós-Guerra e é possível avaliar as 
transformações como constantes na atualidade. A inovação, principalmente, tem 
levado a cabo alterações de padrões de produção e manejo industriais, cada vez 
mais relacionados a práticas limpas e sustentáveis, satisfazendo, assim, além da 
demanda de bens e serviços, o indispensável equilíbrio ambiental.

 Nesse sentido, a indústria passou a entrar em certa conformidade no 
desempenho de suas atividades. Com respaldo legal, foram criadas, no Brasil, 
políticas de desenvolvimento sustentável e de proteção ambientais, das quais são 
exemplo a Política Nacional do Meio Ambiente e a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. Através destes marcos regulatórios, foram introduzidos dispositivos a 
serem incorporados no âmbito nacional, tanto o produto da determinação de 
conceitos jurídicos relativos ao meio ambiente, quanto as sanções previstas em 
lei pela conduta a eles diversa.

 Sendo assim, cabe analisar especificamente o progresso legal que 
objetiva restringir a indústria perante o meio ambiente sem que, para tanto, 
prejudique suas atividades econômicas, além dos meios de redução de impacto 
ambiental através de Bens e Serviços. Logo, justifica-se a relação entre os 
resíduos industriais com a responsabilidade civil do poluidor, enquanto autor de 
danos que não atenta às várias alternativas de minimizá-los.

2. A INDÚSTRIA, SUAS MOTIVAÇÕES E RELAÇÕES COM OS BENS E 

SERVIÇOS AMBIENTAIS

 A atividade industrial pode ser nociva ao meio ambiente na medida em 
que seus efluentes não são tratados ou, quando tratados, são liberados em 
quantidade superior à indicada como máxima aceitável pela legislação, sendo 
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mais conhecidos pela população as formas aquosa, gasosa e os resíduos sólidos.

 A indústria se utiliza de diversos elementos químicos, e alguns deles 
quando em contato com o meio aquoso, podem ser devastadores tanto de seres 
macro quanto microscópicos, responsáveis, em maior ou menor proporção, pela 
manutenção da vida no planeta.

 Há quem diga que os efluentes industriais não correspondem mais à 
realidade, como é o caso de José Eduardo Cavalcanti, quando traz a seguinte 
contribuição sobre o problema: “Hoje, a tendência é a produção mais limpa, 
ou seja a minimização e a geração de efluentes menos energéticos e menos 
tóxicos […] respeitando-se o meio ambiente”9, é necessário atentar que a 
desconsideração de algo ainda tão presente nas sociedades atuais apresenta 
grandes riscos.

 Através das palavras de Cavalcanti não fica explícito que os grandes 
objetivos da indústria são a comercialização dos bens produzidos e a satisfação 
momentânea do consumidor. A ênfase da atividade industrial deveria ser regulada 
também pela disponibilidade dos recursos, pela redução dos efluentes nas 
diversas formas de poluição e por um maior cuidado com o meio ambiente, que, 
infelizmente, fica cada vez mais atrelado ao conceito de fonte de matéria-prima 
de produtos destinados ao iminente descarte.

 A necessidade de consumir deve levar as sociedades a repensarem 
conceitos como o básico, o necessário e o supérfluo. Tão nociva quanto a 
atividade industrial, pode ser a ação dos consumidores que não atentarem para 
o real significado de cada um desses conceitos. Strauch afirma:

“O aumento da quantidade de resíduos (e de produtos) reflete 
a velocidade com que tiramos recursos da natureza sem repor, 
consumindo parte deles e transformando a outra parte em 
sobras com características prejudiciais, superando a capacidade 
de absorção e reposição da natureza”10.

 Os níveis de resíduos sólidos no Brasil e no mundo têm sido objeto de 
preocupação, uma vez que se produz em grande escala, sem pensar nos danos 
que os objetos descartáveis podem causar ao meio ambiente. Primeiramente, 
utiliza-se da matéria-prima originada na natureza para a fabricação de produtos, e 
posteriormente, quando não mais úteis, são devolvidos a ela de forma degradante, 
gerando uma grande ameaça ao ecossistema.

 Logo, é evidente que o mercado consumidor é responsável por uma das 
etapas do ciclo que vai da retirada ao retorno da matéria ao meio ambiente. Por 
assim ser, também contrai responsabilidades quando age em desconformidade 
com as normas de proteção ambiental, ponto que trabalharemos mais adiante.

9 CAVALCANTI, José Eduardo W. de A. Manual de tratamento de efluentes industriais. São 
Paulo: Engenho Editora Técnica Ltda., 2009, p. 4.
10 STRAUCH, Manuel; ALBUQUERQUE, Paulo Peixoto de. Gestão de recursos naturais e 
resíduos. In: STRAUCH, Manuel; ALBUQUERQUE, Paulo Peixoto de (Orgs). Resíduos: como lidar 
com recursos naturais. São Leopoldo: Oikos, 2008, p. 29.
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 Se por um lado parte da indústria insiste em fazer o despejo de efluentes 
à sua maneira, sem controle algum, de outro é possível visualizar uma nova forma 
de negócio, e justamente aquele que auxilia empresas na redução da poluição 
e melhoria da gestão dos recursos naturais, os chamados Bens e Serviços 
Ambientais.

 A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), desenvolveu, 
em Setembro de 2012, o relatório de um estudo de acompanhamento setorial  
referente aos Bens e Serviços Ambientais. Resulta que o valor estimado, a nível 
global, de recursos financeiros investidos neste setor foi de US$ 800 bilhões 
somente no ano de 2010 11.

 O estudo compreende os bens ambientais em duas categorias. A primeira 
trata dos bens aplicados em decorrência de um benefício ambiental em particular, 
como o tratamento de água e esgoto ou a redução poluição do ar e da terra, 
dos quais fazem parte válvulas, bombas e compressores. A segunda é formada 
por bens industriais e de consumo que reduzem significativamente impactos 
negativos no meio ambiente, como os que consomem menos energia, produtos 
da agricultura orgânica, biodegradáveis, energias limpas, dentre outros12.

 Através da constatação dos grandes investimentos no setor não é 
fácil imaginar que ele enfrenta dificuldades em sua consolidação. Segundo 
Britto, quanto à Organização Mundial do Comércio, a liberalização do setor 
enfrenta controvérsias pela disputa de interesses: “Observa-se uma tendência 
à discriminação e ao levantamento de barreiras de acesso ao mercado por 
parte de países desenvolvidos, o que pode criar obstáculos aos países em 
desenvolvimento”13.

 Quando a imposição de barreiras à atividade econômica não se resume à 
aplicação de princípios do Direito Ambiental, mas sim ao interesse de particulares, 
como nesse caso, fica explícito que o interesse naquilo que tem significação 
aliada ao conceito de sustentabilidade permanece sendo fundamentalmente 
econômico, mas longe do conceito de redução da exploração ambiental, e sim 
no seu fomento, na medida em que a atividade econômica nociva e também a 
que lhe serve de remédio se concentram quase que em monopólio.

 Existem instrumentos de aplicação do princípio do desenvolvimento 
sustentável. Patrícia Faga Iglecias Lemos leva em conta os direitos difusos e 
coletivos para classificar e conceituar outros princípios do direito ambiental, que 
tomam como base, também, a ação industrial:

“A ideia não é impor barreiras à atividade econômica, mas realizar 
uma análise prévia das eventuais consequências da atividade, 
analisar o custo-benefício, agir antes que o dano ocorra. Faz-se 

11 BRITTO, Jorge. Relatório de acompanhamento setorial: Competitividade do Setor de 
Bens e Serviços Ambientais. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2012. p. 7-10. 
Disponível em: <http://www.abdi.com.br/Estudo/000%20-%20bens_servicos_ambientais%20
definitivo.pdf>. Acesso em 28 de Abril de 2014.
12 Idem.
13 Ibidem.
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necessária a adoção de medidas visando à eficiência da atividade 
econômica”14.

 Logo, uma atividade econômica como a dos Bens e Serviços Ambientais 
traz mais benefícios ao meio ambiente, dada sua exploração embasada em 
princípios sustentáveis como a redução do uso de energias não limpas, advento 
de peças e maquinário desenvolvidos para auxiliar na redução do desperdício de 
matéria-prima e, mais importante, da minimização da poluição no meio industrial, 
sendo que sua regulamentação, como visto, fica mais atrelada à política do que 
à urgência de implementação a nível global. 

 A seguir trabalharemos os fundamentos e as técnicas de tratamento de 
efluentes.

3. O TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

 Antes de listar os processos de tratamento de efluentes é necessário o 
entendimento da motivação da preocupação das agências reguladoras quanto 
ao tema. O que elas mais levam em consideração são os recursos hídricos 
negligenciados pelo despejo irregular de substâncias tóxicas.

 Os corpos receptores, a saber, as águas superficiais ou os sistemas 
públicos de esgotos sanitários, podem ser preservados com os “constituintes 
dos despejos […] tratados aos níveis definidos em conformidade com padrões 
sanitários, ambientais e legais de lançamento e de qualidade”15.

 O CONAMA, Conselho Nacional do Meio ambiente, possui uma resolução 
que trata especialmente da matéria de lançamento de efluentes. Através dessa 
resolução, a 430 de 13 Maio de 2011, foram adotadas definições e termos para 
dar significação ao conteúdo das disposições, dos quais é possível destacar 
efluente e testes de ecotoxicidade16.

 Segundo ela, efluentes vêm a ser os despejos líquidos provenientes de 
diversas atividades ou processos, enquanto os testes de ecotoxicidade são: “os 
métodos utilizados para detectar e avaliar a capacidade de um agente tóxico 
provocar efeito nocivo, utilizando bioindicadores dos grandes grupos de uma 
cadeia ecológica”17.

 Cavalcanti afirma que o tratamento dos efluentes tem por grande objetivo 
a preservação ambiental dos recursos hídricos, e que em função deles foram 
propostas políticas de condicionamento e reutilização, permitindo: “a reciclagem 

14 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: Difusos e coletivos. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013. p. 51.
15 CAVALCANTI, José Eduardo W. de A. op. cit. p. 20.
16 BRASIL. Conselho Nacional Do Meio Ambiente. Resolução n. 430, de 13 de maio de 
2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes e altera a Resolução n. 
357, de 17 de março de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente–CONAMA. Disponível 
em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646> acesso em 28 de abril de 
2014.
17 Ibidem.
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interna específica não potável e a conseqüente economia de água, bem como a 
redução de custos operacionais e tarifários” [sic]18.

 O autor também atenta a que tais práticas só puderam ser constatadas 
modernamente, o que é verdade, e pode ser verificado pelas palavras de 
Sant’Anna Jr:

“[…] O nível de conhecimento científico e as tecnologias 
disponíveis num dado momento ditavam o padrão de qualidade 
que um efluente tratado poderia alcançar. […] houve uma 
época em que a simples remoção de resíduos suspensos e da 
matéria orgânica biodegradável se constituiu em objetivo do 
tratamento”19.

 Portanto, na época em que vivemos, não são mais considerados como 
suficientes os meios de tratamento superficiais. A infinidade de substâncias 
químicas das quais se exige controle revela que a preocupação só pôde se 
estender com a ajuda do conhecimento científico e das tecnologias que nos são 
acessíveis.

 Exemplo disso é que começamos a nos preocupar mais com tecnologias 
em escala nanométrica, suas aplicações e decorrentes implicações na saúde 
humana e também ambiental, dado seu manuseio industrial que explora a alta 
resistência dos nanotubos de carbono, por exemplo, e seu descarte, na forma de 
efluentes pelas mãos da indústria, e, também, quando produto final através dos 
consumidores20.

 Na obra de Cavalcanti, Paulo Skaf, levantando práticas que podem 
levar ao desenvolvimento da chamada produção limpa, como os estudos, as 
campanhas e a mobilização da opinião pública, aduz que: “A indústria brasileira 
está muito empenhada no sentido de ascender, do modo mais rápido possível, 
com segurança e excelência, a esse novo patamar produtivo, sintetizado pelo 
conceito de sustentabilidade”21.

 Patricia Iglecias, afirma que há uma necessidade de avaliar os futuros 
efeitos e consequências das atividades, adotando medidas, para agir antes que 
o dano ocorra. Dentre as por ela citadas, estão os princípios da prevenção e da 
precaução. Quanto ao primeiro, Iglecias afirma que se trata de tentar ao máximo 
evitar danos ao meio ambiente, através da exigência de estudos prévios de 
impacto, delimitação de competências e responsabilidades da coletividade e do 
Poder Público, além da previsão da participação popular que, para a autora “[…] 
em audiências públicas, pode auxiliar na prevenção de danos”22. Tal princípio 

18 CAVALCANTI, José Eduardo W. de A. Ob. cit. p. 21.
19 SANT’ANNA JR, Geraldo Lippel. Tratamento biológico de efluentes: fundamentos e 
aplicações. Rio de Janeiro: Interciência, 2010, p. 379.
20 SCHULZ, Peter Alexander Bleinroth. A encruzilhada da nanotecnologia: inovação, 
tecnologia e riscos. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2009, p. 97.
21 CAVALCANTI, José Eduardo W. de A. Ob. cit. p. 8.
22 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: Difusos e coletivos. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013. p. 51-53.
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também incorpora a ideia de que a sanção aos causadores de danos pode não 
revertê-los. Sendo assim, fica explícito que a prevenção incentiva a disposição 
racional e equilibrada dos recursos naturais e pretende evitar prejuízos tanto para 
a coletividade quanto para o setor industrial.

 Ainda segundo a Resolução do CONAMA anteriormente referida, a 
lista de elementos químicos que devem ser regulados por um valor máximo 
representado em miligramas por litro (mg/L) reúne vinte e um parâmetros 
inorgânicos, enquanto que os orgânicos são dez. Os níveis aceitáveis, dada a 
proporção mg/L, variam de 0,01 a 20 para os inorgânicos referidos, ao passo que 
para os orgânicos o valor é compreendido entre 0,07 e 1,6.

 No que tange o Direito em sua essência, atrelado às novas questões que 
envolvem o meio ambiente, Winckler (2009 p. 21) aduz:

“Dos processos […] merecem atenção, […] aqueles ligados a 
conflitos locais que resultam na incorporação por parte dos atores 
sociais, de novas preocupações ligadas ao meio ambiente, de 
novas formas de ação em prol da defesa da qualidade ambiental 

e do emprego de novos conceitos, de novos vocábulos […]”23.

 É na tentativa de se ajustar aos padrões de lançamento das águas residuárias 
que a indústria tem se movimentado a introduzir as técnicas adequadas a esse 
fim. O crescente número de estudos e manuais detalhando quais as melhores 
práticas para cada caso específico de resíduo mostra que o aperfeiçoamento das 
técnicas tem sido gerado pela academia e profissionais das diversas áreas que 
tratam do tema, como a Engenharia Civil, sob o escopo do saneamento, recursos 
hídricos e engenharia urbana, bem como a Engenharia Química, Ambiental e 
também a Biologia.

 Cabe agora abordar alguns processos que a indústria tem considerado 
úteis para conquistar o desenvolvimento sustentável.

3.1 Os processos de tratamento de efluentes

 Em meio às principais práticas de resolver a questão dos resíduos nas 
indústrias está a incineração que, de acordo com o Greenpeace, não é uma 
prática de acordo com o bem-estar do meio ambiente. Afirma-se que:

“Além das indústrias, a incineração de resíduos é identificada 
como uma das principais fontes de emissões de POPs (poluentes 
orgânicos persistentes), como os PCBs (bifenila policlorada), 
furanos e as cancerígenas dioxinas, os produtos tóxicos mais 
perigosos conhecidos pela ciência”24.

23 WINCKLER, Silvana, PEREIRA, Reginaldo. O novo meio ambiente e o direito ambiental. 
In: PEREIRA, Reginaldo; WINCKLER, Silvana (Orgs). Instrumentos de tutela ambiental no direito 
brasileiro. Chapecó: Argos, 2009, p. 11-41. 
24  Greenpeace cobra ratificação da Convenção de Estocolmo. Disponível em: <http://www.
greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/greenpeace-cobra-ratifica-o-d-2/> Acesso em 02 de Maio de 
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 Parafraseando informações advindas do Greenpeace, observa-se que 
as emissões tóxicas, liberadas mesmo pelos incineradores mais modernos são 
compostas por três tipos de poluentes extremamente danosos para o ambiente e 
para a saúde humana: “os metais pesados, os produtos de combustão incompleta 
e as substâncias químicas novas, formadas durante o processo de incineração”. 
De acordo com tal afirmação, não é possível ressaltar atos de sustentabilidade a 
partir da incineração.

 Constata-se, logo, que a incineração não é a saída mais adequada para 
o problema dos resíduos. Mais simples são os tratamentos convencionais por 
meios físicos, um tanto limpos em comparação aos outros, dos quais podem 
ser citados a depuração, como gradeamentos, peneiramentos, equalização e 
separação de fases, através dos quais é possível remover óleo livre da água 
armazenada em tanques, por exemplo25.

 Quanto ao ajuste do pH, os manuais discorrem sobre a neutralização 
de despejos ácidos, utilizando para reagir com os resíduos os compostos de 
cal como o calcário (CaCO3), o hidróxido de cálcio [Ca(OH)2], o hidróxido de 
magnésio [Mg(OH)2], a soda cáustica (NaOH) e o hidróxido de amônia (NH4OH). 
Na neutralização de despejos alcalinos usa-se o ácido sulfúrico (H2SO4), o ácido 
clorídrico (HCL) e também o gás carbônico, (CO2)

26.

 Há também tratamentos físico-químicos capazes de fazer a remoção de 
carga orgânica e poluentes específicos, como metais pesados, cianeto, arsênico, 
boro, fluoreto e fósforo, chamados de mecanismos de coagulação e floculação27.

 Também de natureza físico-química é o processo de remoção e degradação 
de poluentes orgânicos, utilizando aglomerados microbianos, passando por 
etapas até serem absorvidos e metabolizados pelas células microbianas, sendo 
que Sant’Anna Jr dá ênfase a ele:

“[…] a remoção da matéria orgânica é a finalidade maior dos 
processos de tratamento, em decorrência da magnitude do 
impacto causado pelos poluentes orgânicos nos sistemas 
hídricos. Assim, a remoção desses poluentes é um dos passos 
relevantes de qualquer sequência de tratamento”28.

 Outro mecanismo de separação é o da adsorção, que Cavalcanti explica 
como “separação de substâncias orgânicas e inorgânicas que estão em solução 
sobre uma interface entre um líquido e um sólido”29 em que pode ser utilizado 
carvão ativo para separar os componentes da solução.

 Existe também o processo de separação envolvendo membranas, 

2014.
25 CAVALCANTI, José Eduardo W. de A. op. cit. p 211-278.
26 Idem.
27 Idem.
28 SANT’ANNA JR, Geraldo Lippel. op. cit. p. 23-24.
29 CAVALCANTI, José Eduardo W. de A. op. cit. p. 383-384.
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podendo ser de micro, ultra e nanofiltração, além da osmose reversa30 Essas 
técnicas permitem remover sólidos em suspensão e também elementos 
iônicos. Utilizam a pressão hidráulica para promover a separação de fases. A 
osmose reversa acontece, ao contrário da convencional que tende a equilibrar as 
concentrações salinas entre dois recipientes separados por uma membrana, de 
forma que um dos recipientes com águas residuárias fique quase isento de sais.

 São diversos os processos, envolvendo tanto a física quanto a química para 
tratar as águas residuárias. Nesse sentido, passaremos para a responsabilidade 
civil dos agentes que não se utilizam destas técnicas.

4. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE POLUIDOR

 Após a Eco 92, o Greenpeace, procurou sugerir princípios relacionados 
à Responsabilidade Corporativa, que seguissem os preceitos da reunião, 
que propôs medidas relacionadas ao desenvolvimento sustentável e menor 
consumismo. A ideia inicial do Greenpeace era o fato de que as empresas 
multinacionais necessitariam de uma determinada regulação que estivesse de 
acordo com o conceito de ecologia, procurando causar menos dano ao meio 
ambiente. Esse objetivo de alcançar a sustentabilidade demanda esforços, como 
explana o Greenpeace:

“É chegada a hora da criação de instrumentos internacionais 
que especifiquem os direitos e deveres destas corporações 
e que incluam o relato, o monitoramento e a verificação dos 
comportamentos corporativos. Esses instrumentos devem 
incluir também a compensação pelos danos, a remediação, o 
direito à informação e o respeito pelos direitos humanos e das 

comunidades”31.

As grandes corporações presentes em diversas partes do mundo, 
chamadas empresas transnacionais, são de grande importância na economia 
mundial, mas é preciso lembrar que essa não deve ser sua única preocupação, visto 
que, dependendo do tipo de material produzido, são gerados mais resíduos que 
atingirão negativamente a natureza, prejudicando o meio ambiente. Assim como 
aborda o problema a nível mundial das várias corporações, “Crimes ambientais 
cometidos nos vários continentes por indústrias dos mais variados setores 
[…] mostram claramente a necessidade de maior controle, monitoramento e 
responsabilidade da atividade corporativa em uma economia globalizada”32. Daí a 
necessidade da existência de uma responsabilidade para a atividade corporativa 
global e também local, para que os danos causados ao meio ambiente sejam os 
mínimos possíveis. Uma vez que se tenha uma regulamentação internacional 
para este tipo de ação, as preocupações poderão diminuir, embora jamais se 

30 Idem, p. 395.
31 Crimes ambientais corporativos no Brasil. Disponível em: <http://www.greenpeace.org.
br/toxicos/pdf/corporate_crimes_port.pdf> Acesso em 02 de Maio de 2014. p. 2.
32 Idem.
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esvair completamente. 

A questão em 2002 era de que maneira seria possível concretizar tais 
políticas de responsabilidade civil perante as empresas. Uma das observações 
feitas pelo Greenpeace era o fato de existirem inúmeras políticas privadas de 
iniciativa das próprias companhias, que certamente visavam o que seria melhor 
para elas. Questionava-se então a razão a qual os governos não faziam algo que 
mudasse este quadro, e a tamanha resistência à criação de novas normas, que 
viriam a beneficiar as futuras gerações. 

Hoje, no entanto, utiliza-se tal pensamento apresentado como algo atual. 
Algumas práticas mudaram, outras conferências aconteceram. Apesar disso, 
o mundo ainda está no início de um longo processo na busca da adequação 
da economia ao meio ambiente. Somente no momento em que houver uma 
percepção geral, agregada a ações não somente dos interessados no lado 
econômico, mas também daqueles que se importam com a principal fonte de 
vida, a verdadeira mudança passará a acontecer.

Por enquanto, o que se aplica quando verificados crimes ambientais são 
as leis que tratam da matéria e dos princípios ambientais, como a prevenção e 
a precaução, com base em conferências internacionais sobre meio ambiente, 
em que o que foi acordado também teve de ser introduzido no sistema jurídico 
nacional de cada participante, como regra, sendo que há exceções, considerando 
que a participação de um país não significa que ele será um signatário das 
convenções e tratados. O Brasil, por sua vez, tem tentado mudar a política 
ambiental, até pelo fato de possuir grandes áreas verdes sendo devastadas pelo 
progresso industrial, e certamente as reuniões de cúpula ajudam nesse sentido.

Assim, expõe Ana Paula da Cruz sobre o que apresenta a Constituição 
Federal e pela Lei 6.938/1981 acerca da responsabilidade ambiental, a qual ambos 
trouxeram à tona:

“Trata-se, com efeito, de conferir um tratamento unitário aos 
instrumentos de proteção ambiental, espraiando seus princípios 
sobre os diversos ramos do direito que vão configurar a tutela do 
meio ambiente”33.

 Outro resultado positivo é a lei 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998, que 
dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências34. Elencados em seu artigo 
15, estão as circunstâncias que agravam as penas previstas: coação de terceiros para 
perpetrar a ação, exposição a perigo de maneira grave a saúde pública ou o meio 
ambiente, concorrência para danos à propriedade alheia, abuso do direito de 

33 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. Culpabilidade e a responsabilidade criminal da 
pessoa jurídica. In: Direito ambiental: Responsabilidade em matéria ambiental. MILARÉ, Édis; 
MACHADO, Paulo Afonso Leme (Orgs.) São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 592.
34 BRASIL. LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. Dispõe sobre sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm> Acesso em: 
20 mar. 2014.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

43

licenças e permissões ambientais, entre outras.

 Ana Paula também assemelha as corporações ou pessoas jurídicas 
às pessoas físicas, pois ambas precisam de pena quando comprovado o dano 
ambiental, mas as difere argumentando que “[…] em relação às pessoas 
jurídicas não basta a mera adaptação dos princípios penais aos objetivos de 
direito ambiental”35. Segundo ela, é necessário reconstruir algumas categorias 
dogmáticas como a culpabilidade para melhor aplicá-las às pessoas jurídicas. A 
situação atual é a seguinte:

“A culpabilidade das pessoas jurídicas reveste-se de um caráter 
social e ocupa lugar paralelo àquele ocupado pelo sistema de 
culpabilidade construído para a pessoa física”36.

 Desse modo fica claro que o que cabe à pessoa física não necessariamente 
se enquadra em uma situação de aplicação semelhante envolvendo uma pessoa 
jurídica. Por exemplo, na defesa da pessoa jurídica não se pode alegar falta de 
maturidade ou de sanidade mental37.

 Antônio Chaves afirma que um dos remédios propostos para a 
problemática é a ação de ressarcimento de danos.38 Porém, como previamente 
trazido à tona, nem todos os danos ambientais são reversíveis, sendo necessárias 
outras medidas para além do ressarcimento e da atenção exclusiva ao dano 
monetário. Chaves aduz:

“Inovações de importância fundamental foram as da interdição 
temporária ou definitiva e as de embargo e demolição de obras 
que provoquem problemas aos mananciais.[...] Apenas medidas 
enérgicas como essas poderão contribuir para melhorar as 
condições a que fica a comunidade inteira submetida pela 
compreensão de uns poucos”39.

 Branca Martins da Cruz diz que “[…] o dano ecológico puro não deverá 
ser reputado como dano público ou privado, mas antes como um dano social 
difuso”40. A autora atenta para que não seja a preocupação delimitar entre um e 
outro, pela acepção de que o meio ambiente é um direito de todos.

 Domingos Sávio de Barros Arruda fala especificamente das funções da 
responsabilidade ambiental em face do risco, apresentando-as como sendo a 
preventiva, a sancionatória e a dissuasória. Na função preventiva “o instituto opera, 

35 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. op. cit. p. 613.
36 Idem. p. 614.
37 Ibidem.
38 CHAVES, Antônio. Poluição e responsabilidade no direito brasileiro. In: Direito ambiental: 
Responsabilidade em matéria ambiental. MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Afonso Leme (Orgs.) 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 635.
39 Idem, p. 634.
40 DA CRUZ, Branca Martins. Contaminação inevitável dos direitos. In: Direito ambiental: 
Responsabilidade em matéria ambiental. MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Afonso Leme (Orgs.) 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 660.
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exatamente, no momento anterior ao dano tentando evitá-lo, minimizá-lo ou, ao 
menos, compensá-lo”41. A função sancionatória se concretiza com a obrigação 
imposta ao agente poluidor ou de conduta geradora de riscos ambientais, exigidas 
medidas preventivas “[…] que, muitas vezes, importam até mesmo na obrigação 
de abandonar o empreendimento ou atividade”42. Por fim, a função dissuasória, 
que atua junto da sancionatória, é a mais interessante. Ao impor as medidas de 
prevenção dotadas de um custo, automaticamente evitam-se práticas arriscadas, 
não somente por parte daquele responsabilizado, mas também da sociedade, 
que passa a ver exemplificada a sanção determinada para comportamentos que 
prejudicam, danificam e tendem a extinguir um bem comum43.

5. CONCLUSÕES

5.1. A atividade industrial é responsável pela maioria dos despejos e 
águas residuárias causadoras de danos ao meio ambiente. Importa que a indústria 
adote medidas preventivas e utilize tecnologias limpas na produção de bens que 
virão a ser descartados pelos consumidores. A atividade nociva é passível de 
responsabilização judicial.

5.2. A inovação da Indústria de Bens e Serviços Ambientais tem se 
levantado como grande aliada à atividade industrial responsável pela poluição, 
no que pese sua redução, evitando, consequentemente, sanções por 
descumprimento de normas e princípios de Direito Ambiental.

5.3. A necessidade de marcos regulatórios ainda mais eficientes com 
relação à atividade industrial torna-se cada vez mais presente, uma vez que estas 
sejam as principais responsáveis pelo despejo de diversos resíduos nocivos ao 
meio ambiente. Faz-se necessário regular de forma que haja uma adequação à 
natureza e à economia global.

5.4. É importante que os estudos acerca das inovações em matéria 
ambiental continuem sendo produzidos para que não fiquemos atrasados na 
divulgação de novos riscos, possibilitando, assim, a criação de políticas nacionais 
e legislações adequadas ao que através deles for descoberto, permitindo também 
que as sanções aos agentes causadores de danos evoluam.

41 ARRUDA, Domingos Sávio de Barros. A Categoria acautelatória da responsabilidade 
ambiental. In: Direito ambiental: Responsabilidade em matéria ambiental. MILARÉ, Édis; 
MACHADO, Paulo Afonso Leme (Orgs.) São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 775.
42 Idem, cit. p. 776.
43 Ibidem.
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1. INTRODUÇÃO

A percepção das implicações e consequências desastrosas do mau 
gerenciamento ou a falta deste em relação aos resíduos sólidos é imperiosa num 
contexto de tutela ambiental enquanto direito fundamental do ser humano. Isso 
se dá principalmente pelo fato de que, muito embora os resíduos sólidos façam 
parte da realidade humana onde quer que ela aconteça ao longo da história44, é 
no contexto atual que riscos têm se revelado cada vez mais iminentes. Ora, é 
evidente que em sendo o ser humano também o centro das preocupações do 
Direito Ambiental - que em razão dele existe, mister faz-se uma análise daquilo 
que o prejudica45. 

Os dados são alarmantes: 62,7 milhões de toneladas de resíduos sólidos 
urbanos foram gerados em 2012 no Brasil,46 o que equivale a uma média de 1,223 
kg produzidos por cada habitante por dia. Não há como olvidar que a destinação 
e disposição final desses resíduos devem ser ambientalmente adequadas, sob 
pena de culminarem em danos inquestionáveis em diversas esferas da realidade 
humana. Não é apenas o meio urbano que os resíduos atingem: o meio ambiente 
natural fica, de mesma forma, degradado. Há, nesse diapasão, prejuízo ao solo, 
ao ar, à água e, ainda, há de defender-se a degradação do meio cultural, que tem, 

44 KUWAHARA, Mônica Yukie. JÚNIOR, Rudinei T.; SAIANI, Carlos César Santejo; 
DOURADO, Juscelino (org.). Resíduos Sólidos no Brasil: oportunidades e desafios da Lei Federal 
nº 12.305. Baurueri: Minha Editora, 2014. p.55.    
45 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 8.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
p. 26 
46 Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia do Paraná. Disponível em < http://
www.crea-pr.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3087:crea-pr-reforca-
importancia-da-correta-coleta-e-destinacao-de-residuos-solidos&catid=3:newsflash> . Acesso 
em 12 de abr. 2014.
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a seu turno, valores estéticos desconfigurados47.

Diante disso, percebe-se que as situações inadequadas dos serviços de 
manejo dos resíduos ferem princípios ambientais constitucionais e necessidades 
humanas que tangem à saúde pública e à sadia qualidade de vida, valores estes 
insculpidos e amparados na Carta Magna brasileira48.  

Ainda nesse contexto, importante salientar que apenas empregar 
mecanismos eficazes no combate aos prejuízos advindos do mau gerenciamento 
de resíduos sólidos não é suficiente. Mesmo que se desenvolvam aparatos 
legislativos e medidas práticas de forma proeminentemente satisfatória em 
relação aos desafios citados, estes se mostrarão insuficientes ao longo do 
tempo. Fato esse que se deve à grande geração de resíduos na atualidade, 
o que constituirá barreira insanável ao longo do tempo pelo seu crescimento 
exponencialmente alarmante. 

Em assim sendo, mister é analisar a causa de tamanho desequilíbrio: 
o consumismo como sinônimo de bem estar, o que implica dizer que se está 
diante de uma cultura denominada de cultura do descartável a qual, por sua vez, 
impõe consequências nefastas para o meio ambiente e para a sociedade49. 

Cumpre destacar que vivemos agora em uma denominada sociedade 
de risco. Risco proveniente das escolhas perpetradas enquanto sociedade 
industrial. “Na modernidade tardia, a produção social de riqueza é acompanhada 
sistematicamente pela produção social dos riscos”50. 

Assevera Morato Leite que o Estado de bem-estar marginalizou a questão 
social ambiental, uma vez que a política adotada (pleno emprego e maximização 
da utilização dos fatores de produção) ignorou a necessidade de elaboração de 
uma sadia qualidade de vida.51

Na seara ambiental, o problema se destaca no campo de que estas 
decisões devem ser tomadas de forma que se possa acarretar um menor prejuízo 
ao meio ambiente, tais como “como superar da melhor forma possível o conjunto 
de imprevisões, incertezas e indefinições que tipificam os processos em que 
decisões e escolhas devem ser realizadas para a concretização dos objetivos de 

47 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007. p. 197.
48 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Senado Federal, 1988. 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”. 
49 LEMOS, Patrícia Faga Igleciais. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. 
2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 93.
50 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade.  Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: 34, 2010, p. 23.
51 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano Ambiental: do individual ao 
coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2012. p. 26.
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proteção do ambiente nas sociedades de risco”52. 

Dito isto, há necessidade de se analisar o que tem sido feito no âmbito 
legislativo e prático nacional, as garantias que são previstas nos textos legais, 
bem como as medidas que são empregadas e aquelas que são olvidadas. 
Imprescindível, de mesma forma, é a perquirição de princípios e a verificação 
se as finalidades para as quais foram criadas determinadas normas estão sendo 
efetivamente perseguidas, como é o caso da Lei da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos.  

Do exposto, infere-se que as questões que envolvem os resíduos sólidos 
vão além da esfera ambiental, antes avançam para os aspectos da sociedade como 
um todo, de forma que deve haver uma compatibilização de todos os setores 
para a solução de problemas. No que tange ao desenvolvimento econômico, 
ter-se-á sua adequação no momento em que: “se estabelecer uma consciência 
firme e sem demagógica agitação em favor, também, do progresso dos meios 
de proteção à natureza e ambiente”53.   

2. IMPLICAÇÕES DOS ASPECTOS RELACIONADOS AO CONSUMO EM UMA 
ANÁLISE HISTÓRICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E PERSPECTIVA ATUAL 

Tendo em vista que a tutela jurídica do meio ambiente manifesta-se 
na medida em que sua degradação passa a ameaçar a qualidade de vida e a 
sobrevivência do ser humano,54 importante destacar a partir de qual momento na 
história os resíduos sólidos e questões concernentes ao seu mau gerenciamento 
passaram a oferecer um risco à sociedade.

Nos tempos remotos, o homem conservava uma postura de simplicidade 
e pessoalidade em relação aos bens que consumia, devido ao fato de que a 
precariedade dos meios de transporte bem como a estrutura social da época 
faziam com que ele mesmo produzisse os bens de consumo para sua própria 
subsistência. O excesso, portanto, era raro.

Foi na Idade Média, com o desenvolvimento do comércio e o crescimento 
das cidades que os resíduos passaram a constituir uma preocupação: eram 
depositados em locais aleatórios sem qualquer forma de cuidado, fato esse 
apontado como causa da Peste Bubônica na Europa Ocidental.55 Saliente-se 
que, nesse período, o processo de urbanização fez crescer o índice de produção 
de resíduos orgânicos e problemas advindos do acúmulo destes fez que com 
cidades inteiras se transferissem de local para não sofrerem com doenças.56  

52 Idem, Direito Ambiental na sociedade de risco. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2004. p. 128.
53 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 546.
54 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 
2004. p. 28.
55 LEMOS, Patrícia Faga Igleciais. op. cit., p. 85.
56 FIGUEIREDO, Paulo Jorge Moraes. A sociedade do lixo: os resíduos a questão energética 
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Com a evolução tecno-científica do século XVIII, os produtos passaram 
a ganhar mais complexidade, havia uma maior variedade e um anseio de 
desenvolver novas e diferentes tecnologias. Acúmulo era sinônimo de riqueza. 
No século XX não se falava mais apenas em necessidade, outrossim, havia um 
ímpeto no alcance da prosperidade que, por sua vez, culminou hoje em uma 
verdadeira cultura do consumo.

Atualmente, na chamada sociedade de massa, o homem enxerga tudo 
como descartável: se apega a bens supérfluos que não possuem outra função 
senão significar uma abundância desnecessária. A escolha dos produtos para 
consumo, ainda que subjetiva, não se faz de forma pessoal como outrora era feita: 
hoje há consideração de fatores econômicos e sociais. A isso, deu-se o nome de 
indústria cultural, tendo em vista uma cultura que determina comportamentos 
e padrões massificados de comportamentos e escolhas extremamente 
volúveis e mutáveis, mas que são capazes de desencadear toda a unidade de 
produção.  

Do exposto infere-se que o valor dado à mercadoria é aquele estimado 
unicamente pela esfera pública de forma que nele não se considera o trabalho, o 
capital investido ou o lucro: é no âmbito público que o valor se estima ou desdenha-
se.57 Sendo assim, a mudança de valores e opiniões interfere diretamente na 
valorização dos bens econômica e socialmente desejáveis. Esse processo leva a 
um descarte quase que instantâneo sem que se meçam os riscos dessa atitude.   

Nesse contexto de descartabilidade excessiva, falta de reaproveitamento 
dos materiais e concepções inconsequentes das escolhas, percebe-se o 
aumento de geração dos resíduos sólidos. Afirma-se, diante do que foi dito, que 
se está diante de uma sociedade de risco, pela qual se entende como aquela 
que pode sofrer as consequências de uma catástrofe natural a qualquer tempo 
devido ao agravamento de problemas sociais e ambientais sem uma adequação 
dos mecanismos jurídicos para solucioná-los. Há conhecimento e presença 
dos riscos, sem o desenvolvimento, contudo, políticas de gestão: é a chamada 
irresponsabilidade organizada58.   

Fica demonstrada então, a necessidade de se conceber um consumo 
sustentável, conceito trazido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu 
art. 3º, XIII.59 Para que isto ocorra, no entanto, uma série de fatores deve ser 

e a crise ambiental. 2.ed. Piracicaba: Unimep, 1995. p. 88.
57 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1993. p. 177.
58 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. p. 158. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 
5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 157 - 232.   
59 Lei 12.305/2010: Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm> . Acesso em 12 de abr. 2014. Art. 
3º, XIII: “Para os fins desta Lei entende-se por: padrões sustentáveis de produção e consumo: 
produção e consumo de bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações 
e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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considerada. Primeiramente, há de se falar em medidas que envolvam educação, 
conscientização e mudança de postura de todos aqueles envolvidos na cadeia 
produtiva e de consumo, de forma que se reconheça a responsabilidade coletiva 
em atitudes individuais. De mesma forma, fala-se em um mecanismo institucional 
capaz de permitir ao consumidor a diferenciação do produto ecológico do não 
ecológico através do processamento cognitivo de uma grande quantidade de 
informações presente no produto. Informações essas que devem ser capazes 
de informar o ciclo de vida do produto bem como fornecer outros dados que 
permitam ao consumir medir as consequências do consumo60.            

3. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ENQUANTO BEM SOCIOAMBIENTAIS 

Conjuntamente com os fatores acima mencionados, faz-se mister 
conceber os resíduos sólidos enquanto bem socioambientais, isto é, aqueles 
considerados essenciais para a manutenção da vida das espécies61.  Essa 
necessidade justifica-se na medida em que não mais se consideram os resíduos 
sólidos como sendo res derelictae, entendido como aquilo que foi meramente 
abandonado e não mais pertence ao patrimônio de ninguém. Antes, devem ser 
entendidos como pertencentes tanto a seu proprietário quanto a sociedade, 
tendo em vista o interesse difuso que o permeia.

Sendo assim, o objetivo de sua tutela está circunscrito a proteção 
necessária ao meio ambiente e a saúde coletiva através de tratamento 
especial dado a eliminação de resíduos que, por sua vez, consiste num papel 
essencialmente preventivo. Nesse contexto os resíduos sólidos devem ser vistos 
como um bem econômico que agrega em si valor social através da possibilidade 
de gerar trabalho e renda bem como de promover a cidadania. 62

Do que foi dito, justifica-se uma estratégia de gestão prevista no art. 9º 
da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos63, a ser tratada no tópico seguinte. 
Sua viabilização, no entanto, deve contar com instrumentos de transformação da 
consciência da sociedade, principalmente no que concerne a educação ambiental 
enquanto uma política ampla de direcionamento ambiental.  

Por educação ambiental deve-se entender aquilo disposto no art. 1º da 
Lei da Política Nacional de Educação Ambiental:

das necessidades das gerações futuras”.  
60 LEMOS, Patrícia Faga Igleciais. op. cit., p.37.
61 Ibid. p. 100. 
62 Ibid. p. 88.
63 Lei 12.305/2010: Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm> . Acesso em 12 de abr. 2014. Art. 
9º: “Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de 
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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“(...) os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes 
e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 
e sua sustentabilidade.”64

A educação ambiental legitima-se pelo princípio da participação na 
tutela do meio ambiente previsto no art. 225, §1º, VI da Constituição Federal 
Brasileira e, além disso, permite que a população, enquanto titular do direito 
ao meio ambiente, tenha consciência ecológica e busque, assim como o Poder 
Público, empregar meio para salvaguarda desse direito.65 Por conseguinte, é 
possível dizer que educar ambientalmente significa, segundo ensina Celso 
Antônio P. Fiorillo, não apenas reduzir os custos ambientais – tendo em vista 
que a população atuará como guardiã do meio ambiente – mas, similarmente, 
incentivar a realização do princípio da solidariedade, uma vez que será perceptível 
a unicidade, indivisibilidade do meio ambiente em relação a todos.66  

No mesmo sentido é possível conceber que estimular a consciência 
ambiental é um dos objetivos do atual Estado de Direito Ambiental uma vez 
que possibilita uma responsabilidade compartilhada. José Rubens Morato Leite 
defende a ideia de que o desenvolvimento de padrões cognitivos, fundamentados 
na complexidade do meio ambiente possibilita a reformulação de ideias e a 
reconstrução de pensamentos que reconheçam o valor intrínseco do mesmo67.  

A importância do entendimento dessas colocações se aplica primordial 
e indubitavelmente a questão de resíduos sólidos na esfera nacional, tendo por 
base a responsabilidade trazida pelo §1º  do art. 1º da Lei 12.305/2010.68  No que 
tange a questão da responsabilidade, defende-se que a efetiva prevenção do 
dano está relacionada com a punição correta do poluidor por parte do Estado 
de forma a constituir um estimulante negativo contra a prática de agressões ao 
meio ambiente69. 

4. GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO E PRESERVAÇÃO

Nesse intuito, importante ressaltar que a Lei 12.305/2010 acertada 

64  Lei 9.795/1999: Política Nacional de Educaçao Ambiental. Disponível em: < http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em 12 de abr. 2014.  
65 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007. p. 46.
66 Ibid. p. 47. 
67 LEITE, José Rubens Morato Leite. Sociedade de risco e Estado. op. cit. p. 179. 
68 Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Op. cit. Assim dispõe o referido dispositivo: 
“Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que 
desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos”. 
69 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. op. cit., p. 43.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
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e necessariamente confere uma ênfase significativa no que se refere ao 
gerenciamento dos resíduos sólidos. O gerenciamento desses resíduos faz-se 
mister num contexto jurídico onde se pretende efetivar o princípio da prevenção e 
da precaução, evitando-se, assim, danos ambientais pelo atendimento a medidas 
estabelecidas e pensadas anteriormente a ocorrência daqueles.     

É do entendimento de E.F. Schumacher que: “temos a ciência e a técnica 
para ajudar-nos a percorrer a estrada da paz e da abundancia e tudo o que há 
a fazer é não nos comportarmos (...) irracionalmente, cortando nossa própria 
carne.”70   

Sendo assim, insensato pensar que estabelecer um corpo de normas 
alheias à possibilidade de aplicá-las seja eficiente. Ao contrário, é preciso orientar 
um paradigma de ações que se direcionem a um desenvolvimento sustentável 
a partir de processos ecotecnológicos viáveis, com base no potencial produtivo 
de sistemas vivos e na organização cultural, ou seja, num processo de gestão 
participativa e de apropriação coletiva da natureza na medida da possibilidade 
econômica e social do país, estado ou município, conforme for o caso71.

Antes de analisar as possibilidades de gerenciamento dos resíduos 
sólidos, importante diferenciá-los de rejeitos. Ora, em que pese a discussão 
prolongada feita outrora acerca de um conceito adequado para o termo resíduos 
sólidos, não se questiona que são eles aquilo que o art. 3º, XVI da Lei 12.305/2010 
diz. Rejeitos, por sua vez, são entendidos conforme o disposto no inciso 
antecedente no mesmo artigo da referida lei - diferenciam-se apenas pelo fato de 
que os rejeitos, em sendo também resíduos sólidos, somente podem direcionar-
se a uma disposição final ambientalmente adequada: não mais a processos de 
tratamento e recuperação porque não carregam em si essa possibilidade. 

A despeito dos objetivos e estratégias de gestão trazidos no art. 9º na Lei 
12.305/2010, tem-se percebido que no Brasil há uma tendência de se empregar 
formas únicas e extremamente centralizadas de tratamento e destinação final 
dos resíduos sólidos o que, por consequência negativa, gera a necessidade 
de gastos elevados com logística e transbordo, bem como a concentração de 
poucos participantes nos processos de operação. Defendida é a ideia que propõe 
a associação de diversos tipos de tratamento, o que levaria a uma forma mais 
descentralizada de gestão e consideraria as individualidades e potencialidades de 
cada região72.  

Antes de apresentar algumas das formas de gerenciamento dos 
resíduos sólidos, importante dizer que o tratamento e a recuperação destes 
deverá ocorrer quando houver uma viabilidade econômica baseada em aspectos 
de sustentabilidade e levando em consideração as esfera ambiental e social73. E, 

70 SCHUMACHER, E. F. O negócio é ser pequeno. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.  p. 19. 
71 LEMOS, Patrícia Faga Igleciais. op. cit., p. 43. 
72 OLIVEIRA, Sonia V.W.Borges de; MARCIO, M. Borges de. JÚNIOR, Rudinei T.; SAIANI, 
Carlos César Santejo; DOURADO, Juscelino (org.). op. cit.,  p.314.    
73 LEMOS, Patrícia Faga Igleciais. op. cit., p. 100. 
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ainda nesse âmbito, vale ressaltar que a Organização Mundial da Saúde propõe 
práticas para a gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos que vão desde a 
consulta, comunicação e envolvimento dos usuários até a institucionalização da 
inclusão dos mesmos74.

Frise-se aqui que as políticas públicas de implementação de gestão 
de resíduos devem ter por premissa o desenvolvimento sustentável e, por 
isso, mister se faz a consideração de fatores políticos, culturais, ambientais, 
econômicos e sociais na escolha das operações adequadas75. E ainda: antes de 
métodos como da reciclagem, a prioridade da Lei 12.305/2010 é a não geração de 
resíduos ou sua redação, possível, como já visto, com uma política de educação 
ambiental ou fornecimento de informações aos consumidores para um consumo 
sustentável. 

Isto posto, possível agora tratar de uma das formas de gerenciar os 
resíduos sólidos: a reciclagem. Imprescindível para o método da reciclagem é 
que se faça a coleta seletiva dos resíduos, associando-se a triagem dos mesmos. 
Tamanha é a importância de sua ocorrência e de seu incentivo, que o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revelou que há um prejuízo de cerca de 
R$ 749 milhões por ano para os cofres públicos nacionais76. Enquanto essa é a 
realidade brasileira, tem-se que em Barcelona, na Espanha, a população separa 
o lixo e deposita em sacos em lixeiras conectadas a uma rede subterrânea de 
tubos, a cinco metros de profundidade – há um sistema que suga a vácuo o 
material, de hora em hora, durante o dia e a noite. O lixo segue para uma central 
de seleção fora da cidade. O lixo orgânico segue para um sistema de valorização 
energética77.      

Não se pretende aqui dizer que os métodos brasileiros devem se 
identificar com os estrangeiros. Impreterível olvidar, no entanto, que não se 
possa cogitar em tecnologias de aperfeiçoamento para estratégias de coleta 
seletiva que facilitem a reciclagem.

A coleta seletiva deve constar nos planos municipais de gestão integrada 
de resíduos sólidos e ainda, prevê a Lei 12.305/2010 que o acesso aos recursos 
da União será destinado, prioritariamente, aos municípios que adotarem a 
coleta seletiva com a participação de cooperativas ou associações de catadores 
compostas por pessoas de baixa renda.78 Vale ressaltar que a coleta seletiva 
também constitui uma medida de saneamento básico e que a busca por formas 
alternativas de acesso a esse serviço geram riscos de contaminação e demais 
externalidades negativas, posto que as soluções individuais não consideram 

74 OLIVEIRA, Sonia V.W.Borges de; MARCIO, M. Borges de. Tecnologias disponíveis para o 
tratamento ou a disposição adequada de resíduos sólidos urbanos. In: JÚNIOR, Rudinei T.; SAIANI, 
Carlos César Santejo; DOURADO, Juscelino (org.). Resíduos Sólidos no Brasil. op. cit.,p.319.    
75  LEMOS, Patrícia Faga Igleciais. op. cit., p. 128.
76  Estadão. Disponível em: < http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,coleta-seletiva-
ineficiente-joga-pelo-lixo-ate-r-749-milhoes-por-ano,561866,0.htm>. Acesso em: 17 abr. 2014. 
77  Ibid. 
78  Lei 12.305/2010: Política Nacional de Resíduos Sólidos. art. 18, §1º, II. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,coleta-seletiva-ineficiente-joga-pelo-lixo-ate-r-749-milhoes-por-ano,561866,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,coleta-seletiva-ineficiente-joga-pelo-lixo-ate-r-749-milhoes-por-ano,561866,0.htm
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possíveis impactos coletivos: os resíduos, quando não coletados, geralmente 
são queimados, enterrados ou jogados em terreno, rios, lagos e mares79. 

A reciclagem, por sua vez, se impõe como forma de reduzir a extração 
de matéria prima da natureza pela reutilização dos materiais que foram reciclados 
e possibilita a diminuição do volume do material que se destina aos aterros 
sanitários. 

Defende-se ainda a ideia de que a legislação atual inclui a possibilidade 
de produção de energia como destinação final dos resíduos sólidos. Nesse 
diapasão, no entanto, mister se faz que tanto a comunidade quanto o governo 
empreguem meios para evitar que resíduos passíveis de serem reciclados não 
tenham como destino final a incineração mal assistida e não fiscalizada, tendo 
em vista a possibilidade de geração de gases poluentes atmosféricos.

No que tange aos processos de geração de energia através do 
gerenciamento dos resíduos sólidos tem-se a utilização do bio-gás. O 
entendimento mais prático considera que existem inúmeras barreiras para que 
isso se torne possível. Dentre elas, pode-se apontar o preço baixo da energia 
gerada pelas usinas hidroelétricas, bem como a dificuldade de se coletar todo 
o biogás gerado, a ínfima diminuição do volume que se dirige aos aterros 
sanitários, e, ainda, a inviabilidade de se ter esse procedimento juntamente com 
a reciclagem, tendo em vista que os materiais orgânicos restantes tendem a 
produzir menos poder calorífico80.  

Tais medidas de gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil coadunam 
com a ideia da logística reversa, a qual se revela operante no país. Segundo o 
Conselho de Logística Reversa no Brasil a logística reversa:

“(...) planeja, opera e controla o fluxo físico e de informações do 
retorno de bens pós-venda e pós-consumo ao ciclo de negócios 
ou ao ciclo produtivo. Isso é feito por meio de canais reversos 
de distribuição, agregando-lhes valores de diversas naturezas: 
econômica, ecológica, legal, de prestação de serviços e de 
imagem corporativa”.81

   Essa concepção ocorre, justamente, porque para este conceito, a vida 
de um produto não termina com sua entrega, mas antes com o retorno ao 
ponto de origem para que possa ser adequadamente descartado, reparado ou 
reaproveitado, com vistas a tutela do meio ambiente.

79  T. JÚNIOR, Rudinei; SAIANI, Carlos César Santejo. Manejo dos Resíduos Sólidos no 
Brasil: desigualdades e efeitos sobre a saúde. In: JÚNIOR, Rudinei T.; SAIANI, Carlos César 
Santejo; DOURADO, Juscelino (org.). op. cit., p.14.
80 MENEZES, Rafael Terra de. JÚNIOR, Rudinei T.; SAIANI, Carlos César Santejo; DOURADO, 
Juscelino (org.). op. cit., p.362.
81  Disponível em: http://meusite.mackenzie.br/leitepr/LOG%CDSTICA%20REVERSA%20
-%20NOVA%20%C1REA%20DA%20LOG%CDSTICA%20EMPRESARIAL.pdf.> Acesso em 17 
abr. 2014

http://meusite.mackenzie.br/leitepr/LOG%CDSTICA REVERSA - NOVA %C1REA DA LOG%CDSTICA EMPRESARIAL.pdf
http://meusite.mackenzie.br/leitepr/LOG%CDSTICA REVERSA - NOVA %C1REA DA LOG%CDSTICA EMPRESARIAL.pdf
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 Em síntese, como bem expõe Patrícia Lemos, enquanto a coleta dos 
resíduos sujeitos à logística reversa tem por base o princípio da prevenção e 
a ideia de que seja evitado o dano ao ambiente, a reciclagem se impõe como 
forma de preservação de bens abióticos, mas também está vinculada aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.82 O cabimento desses últimos 
princípios são pertinentes tendo em vista que a reciclagem pode nem sempre 
ser viável quando, por exemplo, implica emprego de água ou produtos químicos 
eventualmente mais escassos e mais nocivos que aquilo que se pretende poupar 
quando da reciclagem. 

 Do exposto, demonstra-se que a Lei 12.305/2010 trouxe diversas medidas 
necessárias e pragmaticamente satisfatórias no combate travado em relação 
aos riscos trazidos pelo mau gerenciamento dos resíduos sólidos. Importante 
lembrar também que a lei albergou diversos princípios constitucionais e conciliou 
medidas com outras normas esparsas presentes no ordenamento jurídico 
brasileiro. No entanto o papel do legislador não pode ser preterido pela falta de 
condutas práticas dos serviços públicos e da coletividade: todos tem que ter em 
mente que a proteção ambiental é essencial à vida humana. 

 Sendo assim, medidas que busquem o equilíbrio ecológico tendo em 
vista a tutela da qualidade do meio ambiente em função da pessoa humana devem 
ser incluídas na manutenção daquelas condições ambientais que servem como 
suporte para a própria vida. Nesse contexto e em busca da tutela do interesse 
público, cabe ao ordenamento jurídico dar resposta coerente e eficaz a essa nova 
necessidade social83.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

5.1 O mau gerenciamento dos resíduos sólidos constitui um risco para o 
meio ambiente e, em decorrência disto, para o ser humano. Essa realidade tem 
sido agravada pelas condutas de consumo de descartabilidade da população. 

5.2 O alto potencial poluente e contaminador dos resíduos sólidos deve 
despertar atenção das autoridades para práticas eficientes e proeminentemente 
eficazes no combate a esses riscos.

5.2 O Brasil dispõe de diversas alternativas para o gerenciamento dos 
resíduos sólidos, muito embora explore uma minoria ínfima delas, como a 
geração de energia através do manejo correto da disposição dos resíduos.  O 
desenvolvimento de tecnologias para que o uso das que são olvidadas seja 
possível, é imprescindível.

5.3 Os métodos de coleta seletiva e reciclagem padecem de efetividade 
significativa no âmbito nacional. Políticas públicas de incentivo e fomento 
têm sido criadas, mas devem ser conciliadas com a prática de uma educação 
ambiental, consciência ecológica e valorização do princípio da participação para, 

82 LEMOS, Patrícia Faga Igleciais. op. cit., p. 129.
83 SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 58.
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nesse sentido, garantir a logística reversa.   

5.4 A responsabilidade pelos danos ambientais e sociais causados 
em decorrência do mau gerenciamento dos resíduos sólidos não deve estar 
circunscrito apenas ao Poder Público, mas sim a coletividade como um todo, que 
deve preocupar-se com o meio ambiente enquanto direito difuso e com o bom 
gerenciamento dos resíduos como dever coletivo. 
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1. INTRODUÇÃO

A consciência de que a natureza não é uma fonte inesgotável de 
recursos surgiu recentemente, quando as catástrofes ambientais atingiram 
proporções globais e comprovou-se a escassez de substâncias antes tidas como 
abundantes. Foi a partir dessa constatação que surgiu a necessidade de alterar 
o modelo de desenvolvimento para outro, por meio do qual seja possível crescer 
economicamente, porém, priorizando as fontes naturais renováveis, a fim de 
preservar o meio ambiente para as futuras gerações.

Posto que a ideia do desenvolvimento sustentável tivesse tomado uma 
grande proporção nas últimas décadas, por meio de tratados, conferências e até 
mesmo pela constitucionalização do meio ambiente como direito fundamental 
de terceira geração, nota-se a dificuldade atual dos países em concretizar esse 
novo modelo voltado para a sustentabilidade. Há o paradoxo entre atender as 
exigências do crescimento econômico e assumir o compromisso intergeracional 
de preservar o meio ambiente.

É esse o contexto em que são elaboradas as políticas públicas, as 
quais devem sempre estar direcionadas ao interesse público, ou seja, devem 
beneficiar a coletividade. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, estatui 
que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida. Dessa forma, a natureza, como bem jurídico, 
deve servir de parâmetro para a avaliação da constitucionalidade de políticas 
públicas. As ações do poder público jamais devem resultar em algo ofensivo ao 
meio ambiente, tampouco priorizar o crescimento econômico abstendo-se de 
observar o modelo de desenvolvimento sustentável.

Ainda que seja dever precípuo do Estado de implementar políticas 
públicas que garantam o direito fundamental aos indivíduos, o mesmo é incapaz 
de atender toda a demanda sozinho, necessitando, assim, de compartilhar 

84 Artigo resultante do Projeto de Iniciação Científica (PIC), orientado pelo professor Sílvio 
Alexandre Fazoli.
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esta responsabilidade com a sociedade civil, através de um diálogo direto com 
movimentos sociais, organizações não governamentais e instituições diversas. 
É necessário, assim, a construção de uma participação cidadã e não uma mera 
aceitação de atividades isoladas do Estado.

Com o intuito de analisar a implementação de políticas públicas e sua 
consonância com o modelo de desenvolvimento sustentável assumido, fez-
se um estudo da atuação da Comissão de Políticas para o Desenvolvimento 
Sustentável, procurando identificar o progresso que já houve, mas também as 
medidas cabíveis para suprir a deficiência ainda existente em alguns setores.

2. A FORMAÇÃO HISTÓRICA DO ESTADO CONSTITUCIONAL E A PROTEÇÃO 
DOS DIREITOS DE TERCEIRA GERAÇÃO

A construção do que hoje se denomina Estado Constitucional se deu de 
forma gradativa, sendo delineado conforme o curso histórico, haja vista a história 
ser um estrutura dinâmica que permite a observação das mudanças através de 
vários ângulos como antropológico, político, social, etc.. Assim, a partir da análise 
da atuação do Estado frente aos particulares ao longo da passagem do Estado 
Liberal para o Estado Social, é possível perceber o quanto as necessidades da 
sociedade se alteram de acordo com o contexto histórico. Traçando um paralelo, 
resumidamente, entre os modelos de Estado, tem-se que “enquanto o Estado 
de Direito liberal deve somente não piorar as condições de vida dos cidadãos, o 
Estado de Direitos social deve também melhorá-las”. 85

Malgrado tenha havido uma considerável preocupação com as causas 
sociais, o Estado Social não foi suficiente para resolver os problemas de igualdade 
e democracia, em razão dos direitos previstos na Carta Magna terem ficado 
apenas no âmbito formal e abstrato, não sendo imbuídos de aplicabilidade e 
eficácia.

Dessa forma, a transição do Estado Social para o atual Estado 
Constitucional se deve ao fato, principalmente, daquele modelo ter falido, por 
“não conseguir garantir a justiça social nem a efetiva participação democrática 
do povo no processo político”86.

Assim, sobre a gradual substituição do Estado de Direito para o Estado 
Constitucional, Breus87, afirma que o Estado de Direito, substancialmente, não 

85  BORTOLI, A de. Garantismo jurídico, Estado Constitucional de direito e administração 
pública. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 16., 2007, Belo Horizonte. Anais eletrônicos... 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008, p. 5994. Disponível em: < http://www.conpedi.org.br/
manaus/arquivos/anais/bh/_integra_bh.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2013.
86  MARTIN, A. G. A jurisdição como instrumento de alcance da democracia substancial. 
In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 18., 2009, Maringá. Anais eletônicos... Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2009, p. 6364. Disponível em: < http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/
anais/maringa/Maringa_integra.pdf>. Acesso em: 18 out. 2013.
87  BREUS, T. L. Políticas públicas no Estado Constitucional: a problemática da concretização 
dos direitos fundamentais sociais pela administração pública brasileira contemporânea. 2006. 
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se diferenciou do Estado Absolutista que o precedeu. O que ocorreu, foi que as 
práticas despóticas do Antigo Regime foram submetidas à formalidade da lei. 

No entanto, afirma que a existência do Estado de Direito foi fundamental 
para o que é hoje o Estado Constitucional, sendo que este é o aperfeiçoamento 
daquele.88 Basicamente, a passagem do Estado de Direito para o Estado 
Constitucional foi a transição do autoritarismo para a democracia89, todavia “o 
fenômeno que levou ao Estado de Direito nos séculos XVIII e XIX é o mesmo que 
conduz ao Estado Constitucional dos séculos XX e XXI, qual seja, a necessidade de 
estabelecimento de diretrizes para guiar as relações dos indivíduos organizados 
em sociedades”90.

Dentre os elementos que marcam a passagem do Estado de Direito 
para o Estado Constitucional está a substituição das Constituições semânticas, 
características daquele, por Constituições atribuídas de normatividade e dotadas 
de imperatividade. Outra característica do advento do Estado Constitucional é a 
atenuação da dicotomia público-privado, sendo possível falar em “privatização do 
público e publicização do privado” 91.

Dessa forma, é atribuição do Estado Constitucional garantir esses direitos 
positivados e a principal forma que isso ocorre é através de implementação de 
políticas públicas, que representam a transformação da forma de agir do Estado.

Em suma, o que diferencia o Estado de Direito para o Estado Constitucional 
é a efetividade dos direitos fundamentais positivados, de forma que estes não 
estejam apenas previstos nas constituições como mera formalidade, e sim 
como fim do Estado em promover a concretização desses direitos, tornando-os 
legítimos.

No que tange às gerações dos Direitos Fundamentais, embora suas 
primeiras manifestações sejam frequentemente relacionadas às do século XIII, 
passando pelas Cartas de Direitos dos séculos XVII e XVIII, a gênese de tais 
direitos remonta a um período histórico que não pode ser precisado, havendo 
indícios de sua primitiva abordagem em textos que datam centenas de anos 
antes de Cristo. Com a evolução da humanidade, os direitos em questão passam 
a ser melhor delineados, como na Escolástica, durante a Idade Média, até o 
Renascimento, com o Humanismo, período em que vigorava a ideia do Direito 
Natural, considerado o precursor dos direitos fundamentais 92.

A definição do termo direitos fundamentais é uma tarefa árdua em 

246 f. Dissertação (Mestrado em Direito)- Universidade Federal do Paraná, Paraná, p. 12.
88 Ibid., p. 3.
89 Ibid., 14.
90 SILVA, C. O. P. da. Estado Constitucional Cooperativo: O futuro do Estado e da interpretação 
Constitucional sob a ótica da Doutrina de Peter Häberle. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/revista/Rev_72/artigos/Christine_rev72.htm>. Acesso em: 20 nov. 2013.
91 BREUS, T. L. Op. Cit., p. 17.
92 CANELA JÚNIOR, O. Controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 29.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_72/artigos/Christine_rev72.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_72/artigos/Christine_rev72.htm
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razão das diversas acepções que este termo possui, e também por existir várias 
expressões que são tidas como sinônimos e são usadas indiscriminadamente. 
José Afonso da Silva, após diferenciar esses termos comumente usadas como 
sinônimos de Direitos Fundamentais, explica:

“Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais 
adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios 
que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia 
política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, 
no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições 
que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, 
livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais 
acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas 
sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, 
às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem 
no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas 
formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente 
efetivados. Do homem, não como o macho da espécie, mas no 
sentido de pessoa humana. Direitos fundamentais do homem 
significa direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos 
fundamentais.93”

Dessa forma, a positivação dos direitos fundamentais não é uma simples 
limitação do poder público pelos particulares, ou uma própria autolimitação de 
poderes pela formalidade da lei, antes disso, é uma “limitação imposta pela 
soberania popular aos poderes do Estado que dela dependem”94.  

Os Direitos Fundamentais, como ensina José Afonso da Silva, são 
históricos, inalienáveis, imprescritíveis e irrenunciáveis95. A característica de 
historicidade é bastante destacada por Bobbio que se opõe ao caráter absoluto 
dos direitos humanos, como defendido pela doutrina jusnaturalista. Segundo 
Bobbio, a exigência de proteção de determinados bens surgem quando nascem 
determinados carecimentos, pois “novos carecimentos nascem em função da 
mudança das condições sociais e quando o desenvolvimento técnico permite 
satisfazê-los”96. 

Dessa forma, justifica-se a divisão dos direitos fundamentais em 
“gerações” ou “dimensões”, que é a ampliação da tutela de necessidades que 
surgem acompanhando a evolução histórica, conforme mencionado no tópico 
anterior. Sobre o assunto, Bobbio ressalta:

“Embora as exigências de direitos possam estar dispostas 
cronologicamente em diversas fases ou gerações, suas espécies 

93  SILVA, J. A. da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 178.
94  Ibid., p. 178.
95  Ibid., p. 178.
96  BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004, p. 26
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são sempre – com relação aos poderes constituídos, apenas 
duas: ou impedir os malefícios de tais poderes ou obter seus 
benefícios. Nos direitos de terceira e de quarta geração, podem 
existir direitos tanto de uma quanto de outra espécie.97”

Assim, determinada geração de direitos surge num contexto histórico que 
clama por sua existência. Portanto, trazendo para o âmbito fático, com o advento 
do Iluminismo, houve o esforço para descentralização do poder, forte característica 
do Antigo Regime. Foi então, entre os séculos XVII e XVIII, que surgiram os 
direitos fundamentais de primeira geração (ou dimensão), caracterizados por 
possuírem cunho negativo, uma vez que exigem uma abstenção da ação do 
Poder Público 98. 

A partir do século XIX, com o surgimento dos problemas sociais gerados 
pelo processo de industrialização, a luta do proletariado consagrou-se, a fim de 
exigir do Estado uma conduta positiva que proporcionasse os direitos sociais 
por eles reivindicados,99 então chamados de segunda geração, os quais são 
estreitamente vinculados ao princípio da igualdade. Dessa forma, iniciou-se 
um sentimento de favorecimento da coletividade em detrimento do individual, 
fato determinante para a posterior positivação desses direitos junto às novas 
conformações jurídicas do século XX, orientadas pela Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, cujo conteúdo propõe a adoção de um novo sistema de 
valores100. 

Os direitos de terceira geração surgiram para superar a abrangência no 
âmbito individual ou coletivo, apenas, e num contexto em que as nações eram 
divididas entre desenvolvidas e subdesenvolvidas. Mais do que isso, abrange 
todos os povos, pois são assentados no princípio da fraternidade. Sobre essa 
geração, pontua Bonavides:

“Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os 
direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se no fim do século 
XX 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 concreta.101”

97  Ibid., p. 26.
98 BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. 24 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 564.
99 CAVALHIERI, J. R.; MACHADO, E. D. Políticas públicas como instrumentos de 
concretização dos direitos sociais. In. CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 17., 2008, 
Brasília. Anais eletrônicos... Brasília: CONPEDI, 2008. Disponível em: <http://www.conpedi.org.
br/manaus/arquivos/anais/brasilia/integra.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2013. p.3.
100 BOBBIO, N. Op. Cit., p. 48.
101 BONAVIDES, P. Op. Cit., p. 569.
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Há, ainda, uma série de gerações de direitos que se seguem e continuam 
a surgir haja vista as necessidades serem infinitas 102. 

No que toca ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
conforme preceitua a Constituição Federal de 1988, tem-se que o assunto 
tem tomado grandes proporções com o fenômeno da globalização, por meio 
de tratados, conferências, enfim, cooperação global. No entanto, nota-se uma 
grande dificuldade dos países em concretizar esse novo modelo voltado para 
a sustentabilidade. Há o paradoxo entre atender as exigências do crescimento 
econômico e assumir o compromisso intergeracional de preservar o meio 
ambiente.

Dessa forma, a natureza, como bem jurídico, deve servir de parâmetro 
para a avaliação da constitucionalidade das políticas públicas existentes. As ações 
do poder público e dos particulares jamais devem resultar em algo ofensivo ao 
meio ambiente, tampouco priorizar o crescimento econômico abstendo-se de 
observar o modelo de desenvolvimento sustentável, garantindo, assim, um 
direito fundamental de terceira geração.

3. DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A partir da constatação de que a natureza não é uma fonte inesgotável 
de recursos e de que seu mau uso altera o destino de todos, foi necessária uma 
mobilização global com o intuito de discutir o paradoxo entre desenvolvimento, 
fundamental a todos os países, e preservação ambiental. Ou seja, conciliar o 
desenvolvimento sem agredir o meio ambiente.

Com a tentativa de desenvolver em escala planetária o novo padrão de 
desenvolvimento que abranja práticas de conservação e uso racional dos recursos 
naturais, várias conferências internacionais foram realizadas nas últimas décadas. 
Essas conferências deram origem a importantes documentos considerados 
instrumentos de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis.

Pode-se citar como marco primeiro da mobilização global, a Conferência 
de Estocolmo sobre o Meio Ambiente (1972), a qual “chamou a atenção do 
mundo para as consequências do desenvolvimento a qualquer custo, realizado 
sem planejamento e cuidado para com os recursos naturais”103.  A declaração final 
dessa conferência já atentava para a necessidade de preservar a natureza para as 
futuras gerações, como destacado nos seus vinte e seis princípios resultantes104.

102 Atualmente a classificação dos direitos fundamentais em geração abrange até a sétima 
geração. Porém o presente estudo não objetiva detalhar tal assunto, uma vez que o tema central 
restringe-se aos direitos de terceira geração, em razão desta abarcar o direito ao meio ambiente.
103 MASSINE, M. C. L. Sustentabilidade e educação ambiental – Considerações acerca da 
política nacional de educação ambiental – a conscientização ecológica em foco. In: ENCONTRO 
NACIONAL DO CONPEDI, 19., 2010, Fortaleza. Anais eletrônicos... Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2010, p. 2758. Disponível em: < http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/
fortaleza/Integra.pdf>. Acesso em: 30 out. 2013.
104 Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (1972). 
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No entanto, o termo “Desenvolvimento Sustentável” foi utilizado pela 
primeira vez em 1980, “na publicação World Conservation Strategy [...], elaborado 
pela International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), 
em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) e outras instituições internacionais”105. Deve-se ressaltar, ainda, que o 
conceito de desenvolvimento sustentável  está em construção, por se tratar de 
um fenômeno recente.

Em 1983 foi criada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, chefiada pela primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem 
Brundtland, para debater as questões ambientais. Em 1987 a Comissão apresentou 
o documento final desses estudos, denominado “Nosso Futuro Comum”, também 
conhecido como “Relatório Brundtland”106. Foi nesse relatório que o termo 
“Desenvolvimento Sustentável” foi conceituado como “o desenvolvimento que 
encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras 
gerações de atender suas próprias necessidades”107. A partir de então, o modelo 
de desenvolvimento pautado na sustentabilidade foi amplamente disseminado, 
sendo tema das futuras conferências. 

Assim, nota-se que a acepção do termo “desenvolvimento”, possui um 
sentido muito mais amplo do que o mero crescimento econômico. Para que uma 
nação seja considerada desenvolvida devem-se avaliar vários aspectos, como 
se a população tem acesso à saúde, educação, lazer, cultura, etc. No mesmo 
sentido, “sustentabilidade” significa o bom uso dos recursos naturais, de modo 
que o ser humano se sinta parte do meio em que vive, conciliando preservação 
e progresso. Resumidamente, Desenvolvimento Sustentável, 

“procura integrar e harmonizar as ideias e conceitos relacionados 
ao crescimento econômico, à justiça e ao bem estar social, a 
conservação ambiental e a utilização racional dos recursos 
naturais. Para tanto, considera as dimensões social, ambiental, 
econômica e institucional do desenvolvimento.108”

Paulatinamente, a possibilidade de um desenvolvimento pautado na 
sustentabilidade foi adquirindo mais adeptos, envolvendo diversos setores da 
sociedade e não apenas os chefes de governo das nações participantes das 
conferências globais. Dessa forma, as pesquisas desenvolvidas pela comunidade 

Tradução livre. Disponível em: < http://www.onu.org.br/rio20/documentos/>. Acesso em: 13 dez. 
2013.
105 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Vocabulário Básico de 
Recursos Naturais e Meio Ambiente. 2 ed. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/
geociencias/recursosnaturais/vocabulario.shtm>. Acesso em: 01 nov. 2012
106 Disponível em: <http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/> . 
Acesso em: 03 jan. 2014.
107 Nosso futuro comum. Disponível em: <http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-
187.htm>. Acesso em: 03 jan. 2014.
108 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Op. Cit.

http://www.onu.org.br/rio20/documentos/
http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
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científica ganharam apoio do governo, grupos de ambientalistas foram formados 
e, no âmbito privado, os impactos ambientais negativos foram minimizados 109. 

Em 1992 foi realizado no Rio de Janeiro um fórum global de alta relevância: 
a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Eco-92 ou Cúpula da Terra), a qual “teve como objetivo principal integrar as 
preocupações ambientais na formulação e implementação de políticas públicas, 
passando o desenvolvimento sustentável a ser, a partir de então, o paradigma do 
movimento ambientalista”110. Dessa conferência, na qual estiveram presentes 
cerca de cento e oitenta chefes de estado e de governo, resultaram importantes 
documentos como a Agenda 21, a Convenção sobre Mudança do Clima, a 
Convenção sobre Biodiversidade, a Declaração sobre florestas e a Declaração do 
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.

O Brasil, como um dos signatários da Agenda 21, comprometeu-se em 
orientar os rumos do desenvolvimento pautado na sustentabilidade, conciliando 
métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Para 
tanto, foi criada a Comissão de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, 
responsável por coordenar a implementação da Agenda 21 Brasileira e apoiar 
os processos das Agendas 21 locais. A importância das Agendas locais se dá 
justamente por fundamentar-se na descentralização e no incentivo à participação 
social na elaboração de políticas públicas, que passam a ser formuladas no próprio 
âmbito de aplicação 111.

Assim, a implementação da Agenda 21 Brasileira, publicada em 2002, 
é um processo importante na execução de “uma nova geração de políticas 
públicas”112, assentada na ideia de que o crescimento econômico é importante 
para a nação, no entanto, por si só, não é suficiente para o desenvolvimento 
sustentável.

Também é importante ressaltar que o sucesso do cumprimento dos 
objetivos do documento citado está na participação dos atores sociais, pois 
“somente a sociedade tem legitimidade para mediar conflitos e construir 
os indispensáveis consensos para a implementação de um novo modelo de 

109 CORRÊA, C. F.; PRONER, C. Responsabilidade socioambiental no âmbito internacional 
e os estados cooperativos. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 19., 2010, Fortaleza. 
Anais eletrônicos... Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010, p. 1647. Disponível em: < http://www.
conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/Integra.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2013.
110 CANELOI, T. P. Reciclagem, desenvolvimento sustentável e ICMS. In: ENCONTRO 
NACIONAL DO CONPEDI, 19., 2010, Fortaleza. Anais eletrônicos... Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2010, p. 1763. Disponível em: < http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/
fortaleza/Integra.pdf>. Acesso em: 30 out. 2013.
111 AGENDA 21 BRASILEIRA: ações prioritárias. 2. Ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 
2004.
112 CADERNO DE DEBATE Agenda 21 e sustentabilidade – A agenda 21 e os objetivos de 
desenvolvimento do milênio: as oportunidades para o nível local. Disponível em: <http://www.
mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/CadernodeDebate_07.pdf>. Acesso em: 27 out. 
2012, p. 5.

http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/CadernodeDebate_07.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/CadernodeDebate_07.pdf
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desenvolvimento”113. Com o slogam “pensar globalmente e agir localmente”, 
parte-se da premissa de que as ações devem ser praticadas no âmbito das 
regiões e cidades, para que se enfrente os problemas onde eles realmente 
ocorrem, descentralizando, assim, as competências e atribuições voltadas para 
o desenvolvimento sustentável.114

Em 2002, dez anos após a Eco-92, novamente representantes de 
vários países reuniram-se em Joanesburgo, na conferência que ficou conhecida 
como Rio+10 ou Cúpula da Terra II, para discutir os avanços relacionados aos 
compromisso firmados dez anos antes. 

Novamente no Rio de Janeiro, em 2012, ocorreu a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), de onde surgiu o 
documento “O futuro que queremos”. Nesse relatório final, os países reafirmaram 
os princípios e os planos de ação estabelecidos pelas conferências anteriores e 
discutiram meios de acelerar a implementação do desenvolvimento sustentável, 
bem como cobrir as lacunas existentes por metas não alcançadas.115

Isso posto, nota-se a preocupação global com o tema do desenvolvimento 
sustentável, haja vista o meio ambiente ecologicamente equilibrado ser um 
direito fundamental, um bem jurídico que deve ser preservado para as presentes 
e futuras gerações. Dessa forma, além de ser tema de diversas conferências 
internacionais, como demonstrado, o princípio do desenvolvimento sustentável 
foi constitucionalizado na Magna Carta brasileira de 1988 e de inúmeros outros 
países, haja vista ser um trabalho de cooperação global para que os resultados 
esperados sejam possíveis. 

Dentre as Constituições brasileiras, a de 1988 foi “a primeira a tratar 
deliberadamente da questão ambiental”116. Dessa forma, “ela reflete a mudança 
jurídica, no tocante à necessidade de proteção do meio ambiente, consagrando 
que a preservação de um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado está 
intimamente ligado à preservação da própria espécie humana.”117

A atual Constituição brasileira dedica um capítulo específico para tratar 
da questão ambiental (Capítulo VI, do Título VIII), o qual é composto pelo artigo 
225, que “encerra toda a matéria do capítulo referente ao meio ambiente”.118 No 
entanto outros dispositivos relacionados ao tema permeiam todo o Texto Maior 

113 CADERNO DE DEBATE Agenda 21 e sustentabilidade – A agenda 21 e os objetivos de 
desenvolvimento do milênio: as oportunidades para o nível local. Op. Cit., p 4.
114 AGENDA 21 BRASILEIRA: ações prioritárias. 2. Ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 
2004.
115 O futuro que queremos. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/documentos/>. 
Acesso em: 09 dez. 2013.
116 SILVA, J. A. Direito ambiental constitucional. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 46.
117 DIÓGENES, J. L. S. Considerações sobre políticas para o crescimento econômico e 
políticas públicas ambientais. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 19., 2010, Fortaleza. 
Anais eletrônicos... Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010, p. 3350. Disponível em: < http://www.
conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/Integra.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2013.
118 SILVA, J. A. Op. Cit., p. 50.
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mediante, como explica José Afonso da Silva, referências explícitas e implícitas 
ao meio ambiente.119 

Além do tratamento conferido pela Constituição Federal ao tema, é 
possível reconhecer a preocupação com a causa ambiental que as leis possuem, 
as quais são consideradas avançadas no tocante a esse tema. A evolução da 
normatividade relacionada ao tema indica a transformação social e o efetivo 
reconhecimento do meio ambiente como um direito fundamental e que necessita, 
assim, de tutela jurídica.

Da total desproteção legal, o bem jurídico meio ambiente possui 
atualmente um vasto conjunto de leis que lhe conferem proteção. Entretanto, 
merece especial destaque a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Além de instituir o Sistema Nacional de 
Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

“esta lei [6.938/81] traz como princípio básico a importância do 
Estado na manutenção do equilíbrio ecológico. O meio ambiente 
é compreendido como patrimônio público de uso coletivo, 
cabendo ao poder público a sua proteção de acordo com o 
interesse geral da população permanente residente no Brasil.120”

Como a efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado depende de uma união de esforços, tanto da coletividade quando do 
poder público, tem-se, ainda, a necessidade da aplicação do direito positivado. 
Assim, o Poder Judiciário é incumbido da “importante missão constitucional de 
promover o tratamento dos conflitos, sempre objetivando assegurar e harmonizar 
dialeticamente a fruição dos direitos fundamentais e imputar o respeito e o 
cumprimento dos deveres fundamentais, em especial ao Poder Público.”121 

Apesar dos países serem signatários dos acordos internacionais e de 
haver leis que necessitam uma atitude positiva do Poder Público para serem 
eficazes, não é tarefa unicamente deste a preservação do meio ambiente. A 
coletividade não é eximida desta tarefa, principalmente com relação à participação 
efetiva nas políticas públicas propostas, consoante o art. 225 da CF, que em 
seu enunciado impõe ao Poder Público e a coletividade o dever de defender e 
preservar o meio ambiente.

119 Ibid., p. 47-50.
120 BARRAL, W.; FERREIRA, G. A. Direito ambiental e desenvolvimento. In: BARRAL, W.;. 
PIMENTEL, L. O (Org.). Direito ambiental e desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2006, p. 39. 
121 CRUZ, P. M.; BODNAR, Z. A atuação do Poder Judiciário na implementação das políticas 
públicas ambientais. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, Itajaí, 
jan./jun 2012, p. 82.
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4. A FUNÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

As transformações que ocorreram no Estado ao decorrer do tempo 
provocaram uma evolução em suas atribuições que, para atender aos interesses 
vigentes na sociedade, se tornaram menos burocráticas e mais eficientes, 
exigindo da atividade estatal uma postura mais positiva, de forma a garantir a 
concretização dos direitos fundamentais de segunda e terceira geração, já 
explícitos na Constituição Federal.

Tal temática é muito recente para a ciência jurídica, e umas das definições 
mais completas de políticas públicas foi dada por Ronald Dworkin, que conceituou 
da seguinte forma:

“Espécie de padrão de conduta (standard) que assinala uma meta 
a alcançar, geralmente uma melhoria em alguma característica 
econômica, política ou social da comunidade, ainda que certas 
metas sejam negativas, pelo fato de implicarem que determinada 
característica deve ser protegida contra uma mudança hostil.122” 

É nesse contexto que as políticas públicas consolidam sua importância 
como o meio necessário para atender ao apelo social e possibilitar que cada 
indivíduo tenha acesso aos direitos constitucionais que, até então, não lhes 
atingiam. 

Antes de definir quais são as funções das políticas públicas, é preciso, 
primeiramente, conceituá-las.  Políticas Públicas, são mecanismos utilizados 
pelo Poder Público para proporcionar o equilíbrio social, permitir que a realidade 
de diversos setores da sociedade sejam mantidas ou modificadas, por meio 
da definição de objetivos, elaboração de métodos, distribuição de recursos e 
principalmente atuação prática e efetiva. 

Nesse sentido, a advogada e pesquisadora, Maria Paula Dallari Bucci, 
descreve políticas públicas como “programas de ação governamental” que 
visam coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a 
realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados 123. 

Ainda, para definir o que significa uma política pública é preciso conhecer 
os elementos que a constituem, sendo eles:

“Um conjunto de medidas concretas; decisões ou formas de 
alocação de recursos; ela esteja inserida em um ‘quadro geral 
de ação’; tenha um público-alvo (ou vários públicos); apresente 
definição obrigatória de metas ou objetivos a serem atingidos, 
definidos em função de normas e de valores.124”

122 DWORKIN. Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes. 2002, p. 27.
123 Bucci, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas, São Paulo: Saraiva, 
2002, p.241.
124 THOENIG, Jean-Claude. L’analyse des politiques publiques. In: GRAWITZ, Madeleine; 
LÉCA, Jean. Traité de science politique. V. 4: Les politiques publiques. Paris: PUF, 1985. p. 7.
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A Constituição Federal ao prever direitos sociais, atendendo ao princípio 

da igualdade entre todos os cidadãos, reconheceu as políticas públicas como 
a maneira expressa de alcançar esses direitos. O próprio conceito de políticas 
públicas remete a sua função, ou seja, implementadora de direitos sociais, 
instrumento de concretização de normas constitucionais sociais.

As políticas públicas têm essa dupla função, além de instituir direitos 
sociais, tem a função de exteriorizar a atividade planejadora do Estado. Pode-se 
considerar que a sua criação se justifica pela própria existência dos direitos sociais 
– aqueles, dentre o rol de direitos fundamentais do homem, que se concretizam 
por meio de prestações positivas do Estado.125

Existem diversas espécies de políticas públicas, porém todas com o 
mesmo objetivo final, isto é, atender de forma satisfatória os anseios sociais 
de uma sociedade, e, principalmente, proporcionar uma melhoria de vida a cada 
cidadão. Nesse sentido, são os ensinamentos de Dworkin, afirmando que política 
é aquele tipo de padão normativo que estabelece um objetivo a ser alcançado, 
em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da 
comunidade.126

 Outra atribuição das políticas públicas é abranger de forma semelhante 
a comunidade, com igualdade de tratamento a todos os indivíduos. Assim, 
informa Cavalhieri, a política pública deve se estender a todos os contemplados 
constitucionalmente, devendo sempre se sobrepor aos interesses particulares, 
pois o que se visa é o interesse da coletividade 127.

Ocorre que, os direitos sociais, que visam atingir a comunidade em 
geral, ainda são vistos como normas que não possuem eficácia prática, pois sua 
implementação ainda é insuficiente, havendo necessidade de promoção de mais 
políticas públicas para dar efetividade a esses direitos.

Uma política pública não surge com facilidade, precisa antes passar por um 
processo entre o seu planejamento até a sua definitiva execução. Efetivamente, 
a política pública atravessa de um complexo processo, que envolve escolha de 
prioridades, dos meios adequados para se atingir os fins determinados, dos 
caminhos a serem adotados, execução, avaliação, controle e fiscalização, além 
de outros elementos atinentes à questão financeira e orçamentária.128

O implemento de políticas públicas evoluiu no decorrer das décadas, 
alcançando os mais diversos direitos, com isso, surge uma nova concepção de 
políticas públicas, em especial no que tange às políticas voltadas à promoção de 

125 BUCCI, M. P. D. op cit., p.90.
126 DWORKIN. Ronald. op cit., p.32.
127 CAVALHIERI, J. R.; MACHADO, E. D. Políticas públicas como instrumentos de 
concretização dos direitos sociais. In. CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 17., 2008, Brasília. 
Anais eletrônicos... Brasília: CONPEDI, 2008. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/
manaus/arquivos/anais/brasilia/integra.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2012.
128 Ibid., p. 264.
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direitos transindividuais e das futuras gerações, tais como o desenvolvimento 
sustentável 129 

4.1. Políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável 

Até poucos anos atrás, o desenvolvimento sustentável não era motivo de 
preocupação para a humanidade. Predominava a ideia de que a natureza era uma 
fonte inesgotável de recurso para o modelo capitalista de produção. Ademais, a 
consciência de riscos de desastres ambientais ainda tinha uma conotação muito 
local 130.

Ao adquirir a consciência de que a natureza não é eterna, em decorrência 
das catástrofes ambientais ocorridas principalmente nas últimas décadas, e com 
consequente escassez de recursos que antes eram tidos como abundantes, 
houve a necessidade de alterar o modelo de desenvolvimento.

Com a mudança da concepção da palavra desenvolvimento para uma 
visão mais abrangente com base em critérios sociais, políticos, civis, culturais e 
econômicos, e a decorrente elevação do nível de vida da população, direcionou 
a preocupação global com o alcance dos direitos fundamentais aos indivíduos, 
resultando na realização de inúmeras reuniões internacionais, em que foram 
assinados diversos tratados entre os países para planejar de forma efetiva o 
desenvolvimento sustentável.

Em uma dessas conferências entre países, ocorrida na cidade de 
Estocolmo em 1972, a 1ª Ministra da Noruega, definiu desenvolvimento 
sustentável como: um processo de mudança no qual a exploração, a direção 
de investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 
institucional estão todos em harmonia e ambos aumentam o potencial corrente 
e futuro para reunir necessidades e aspirações humanas 131.

O desenvolvimento não se resume no simples crescimento, deve 
acarretar em melhoria na condição de vida da sociedade, proporcionando a melhor 
distribuição dos recursos gerados, que para ser efetivo, necessita de políticas 
específicas direcionadas ao crescimento, não só econômico, mas principalmente, 
social. Essa é a grande dificuldade dos países, conciliar o atendimento as 
exigências econômicas e assumir o compromisso intergeracional de preservar 
o meio ambiente.

O Brasil, como parte da comunidade mundial, participou das conferências 
que ocorreram em todo o mundo, em especial, da Rio-92, ocasião em que foi 
oficializado o compromisso de cooperação para promoção do desenvolvimento 
sustentável. Dentre os documentos adotados na conferência ocorrida no Rio de 

129 ESTIGARA, A. Op cit. p.7.
130 DIÓGENES, J. L. S. Op cit. p. 3351
131 Este Relatório contém 109 recomendações para viabilizar os princípios elaborados em 
Estocolmo. Disponível em: <www.babels.org/lexicons/IMG/xls/Sustainability6>. Acesso em 26 
nov. 2013.
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Janeiro está a Agenda 21, que contém recomendações destinadas a orientar 
a formulação e execução de políticas públicas com vistas ao desenvolvimento 
sustentável.132 Dessa forma, o Brasil como signatário da Agenda 21, comprometeu-
se em orientar os rumos do desenvolvimento pautado na sustentabilidade, 
conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica.

 Para elaboração de instrumentos que viabilizem uma sociedade 
sustentável, foi criada a Comissão de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, 
responsável por coordenar a implementação da Agenda 21 Brasileira e apoiar 
os processos das Agendas 21 locais. A importância das Agendas locais se dá 
justamente por fundamentar-se na descentralização e no incentivo à participação 
social na elaboração de políticas públicas, que passam a ser formuladas no próprio 
âmbito da aplicação.

A Agenda 21 orienta as políticas em quase todos os países desenvolvidos 
e em desenvolvimento, e tem apresentado êxito nessa tarefa, por meio de 
esforços internacionais, nacionais e locais para a obtenção do desenvolvimento 
sustentável. As ações do Poder Público jamais devem resultar em algo ofensivo 
ao meio ambiente, tampouco priorizar o crescimento econômico abstendo-se de 
observar o modelo de desenvolvimento sustentável. 

5. AGENTES IMPLEMENTADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

5.1. Agentes públicos

A Constituição Federal tem o papel de assegurar aos indivíduos direitos 
sociais essenciais para seu bem estar, porém cabe ao Poder Público tornar essas 
garantias efetivas. Para alcançar a concretização desses direitos fundamentais, 
passou a exigir-se do Estado uma postura cada vez mais positiva, que refletiu no 
implemento de políticas públicas.

Entre essas garantias, como já observado, a Carta Maior reserva a todos 
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e, para tanto, cabe ao 
ente público e privado defendê-lo e preservá-lo. 

A implementação de políticas públicas faz-se por meio de um conjunto 
de atos que podem adquirir as mais diferentes formas de expressão jurídica, 
unindo-se medidas de natureza jurídica diversas, tais como leis ordinárias, 
complementares, medidas provisórias, decretos, atos administrativos etc, em 
função das finalidades comuns que compartilham, envolta de um processo 
complexo, com diferentes etapas até a concretização de uma política pública.133

Ao Estado cabe assegurar o uso racional dos recursos e conciliar o 
crescimento econômico e preservação ambiental, isto é, desenvolvimento 
sustentável, com o intuito de obter condições satisfatórias de vida para estas e 

132 ESTIGARA, A. Op cit. p.4.
133 Bucci, M. P. D. Op. cit., p. 39.
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futuras gerações. No ordenamento jurídico brasileiro, a ação do Estado possui 
uma dimensão positiva e outra negativa, conforme explica Silva:

“É, ao mesmo tempo, direito positivo e negativo; porque, de 
um lado, requer que o poder público seja um garantidor da 
incolumidade do bem jurídico, ou seja, a qualidade do meio 
ambiente em função da qualidade de vida. Por isso é que, em tal 
dimensão, não se trata de um direito contra o Estado, mas de 
um direito em face do Estado, na medida em que este assume 
a função de promotor do direito mediante ações afirmativas 
que criem as condições necessárias ao gozo do bem jurídico 
chamado qualidade do meio ambiente.134”
 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme garante a Constituição 
Federal, de modo que a natureza deve servir de parâmetro para a avaliação da 
constitucionalidade de políticas públicas. 

O princípio da intervenção estatal obrigatória, presente no art. 2º da lei 
nº 6.938/1981 - Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, atribui ao Estado, por 
meio da atuação dos três poderes, Executivo, Legislativo e até mesmo o Judiciário, 
o papel de ordenar o planejamento para o desenvolvimento sustentável, a partir 
disso, pode-se afirmar que cabe também ao ente governamental a função de 
propor as políticas públicas ambientais.

5.2. Agentes privados

Ainda que seja dever precípuo do Estado de implementar políticas 
públicas que garantam o direito fundamental dos indivíduos, o mesmo é incapaz 
de atender toda demanda sozinho, necessitando assim de compartilhar esta 
responsabilidade com a sociedade civil, através de um diálogo direito com 
movimentos sociais, organizações não governamentais e insituições diversas, 
construindo uma participação cidadã e não mera aceitação de atividades isoladas 
do Estado. 

Desde os anos 80, passa-se a vivenciar uma conjuntura marcada pelo 
aumento da demanda em torno da efetivação de direitos. Na impossibilidade 
do Estado atender sozinho à esta demanda, tal responsabilidade começa a ser 
compartilhada com a sociedade civil. Em face disto, experimenta-se uma nova 
concepção de políticas públicas, em especial no que tange às políticas voltadas 
à promoção de direitos transindividuais e das futuras gerações, tais como o 
desenvolvimento sustentável que, como já se disse, perpassa pela ideia de 
direitos de terceira geração ou de vocação comunitária 135. 

134 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 52.
135 Perrone-Moises, Cláudia. Direitos Humanos e Desenvolvimento: A Contribuição das 
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Em suma, altera-se o enfoque conferido às políticas públicas. Abandona-
se a atitude passiva da sociedade para lhe exigir coordenação com o Estado e 
outros atores na promoção das políticas públicas, o que é própria da Democracia 
Participativa ou Dialógica 136. 

A Democracia Participativa tem como tônica descentralizar decisões 
e flexibilizar ações operacionais. Conforme Eli Diniz, “as novas condições 
pressupõem um Estado dotado de maior flexibilidade, capaz de descentralizar 
funções, transferir responsabilidades e alargar, ao invés de restringir, o universo 
dos atores participantes, mantendo, ao mesmo tempo, instrumentos de 
supervisão e controle”137.

Portanto, a política pública, na prática, é o resultado do exercício dos atos 
administrativos e dos atos praticados por terceiros. Esse resultado, por sua vez, 
para que atenda a essência da política pública, deve ser capaz de melhorar as 
condições de vida das pessoas 138. Com efeito, as políticas públicas deixam de 
ser caracterizadas pela subordinação do indivíduo e organizações ao Estado, para 
serem ações privadas e estatais sob a orientação do Estado.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1. Com a evolução dos direitos fundamentais de segunda e terceira 
gerações exigiu-se, cada vez mais, uma postura positiva do Estado, de forma 
a garantir a concretização dos direitos e garantias constitucionais através de 
políticas públicas. 

6.2. A nova e atual concepção de políticas ambientais possui o propósito 
de conciliar desenvolvimento com a preservação do meio ambiente, de modo 
que não cause prejuízo para as gerações futuras, além disso, busca-se incentivar 
pesquisas científicas, a educação ambiental, e a elaboração de políticas públicas. 

6.3. O desenvolvimento sustentável é reflexo da mudança do paradigma 
da exploração ambiental, porém, exige mecanismos para ser colocado em prática, 
sendo um deles, a elaboração e aplicação de políticas públicas ambientais. Tais 
políticas, não objetivam impedir o desenvolvimento econômico, e sim, harmonizá-
lo com a preservação do ambiente.

6.4. O princípio da intervenção estatal obrigatória atribui ao Estado, o 

Nações Unidas. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=SdN4VROVA1UC&pg
=PA179&lpg=PA179&dq=Direitos+Humanos+e+Desenvolvimento:+A+Contribui%C3%A7%
C3%A3o+das+Na%C3%A7%C3%B5es+Unidas.&source=bl&ots=OZdlCJBazF&sig=5yPeH
fzlOuxlUwybDp1OdyrsPJ0&hl=pt-BR&sa=X&ei=F3TdUt3eBMTakQfo1oHQDA&ved=0CC0Q
6AEwAA#v=onepage&q=Direitos%20Humanos%20e%20Desenvolvimento%3A%20A%20
Contribui%C3%A7%C3%A3o%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas.&f=false> . 
Acesso em: 8 out. 2013.
136 Bucci, M. P. D. Op. cit., p. 245.
137 DINIZ, Eli. Globalização, Reformas Econômicas e Elites Empresariais. Rio de Janeiro: 
FGV, 2000, p. 120.
138 CAVALHIERI, J. R. p. 3384.
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papel de ordenar o planejamento para o desenvolvimento sustentável. Entretanto, 
não exime a coletividade da responsabilidade de preservação e principalmente 
de participação efetiva nas políticas públicas propostas.
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1. INTRODUÇÃO

Se no passado o homem cultuava a deusa Gaia, subjugando-se aos seus 
desígnios, aceitando os seus mistérios e, principalmente, temendo-a; a História 

139  Esta tese é resultado dos estudos da Clínica de Direito Ambiental Paulo Nogueira 
Neto, grupo de extensão credenciado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e 
coordenado pela Professora Patríca Faga Iglecias Lemos.
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nos mostra que lentamente a humanidade tendeu a tornar-se independente dessa 
“entidade”, já que os seres humanos apartaram-se da natureza, como se fossem 
autônomos e capazes de dominá-la. Foi essencial ao ser humano, para afirmar 
sua própria liberdade, transformar a natureza em objeto de estudo perfeitamente 
racionalizável. A Gaia, deusa intangível e enigmática, foi alocada em belos tomos 
em bibliotecas de todo o mundo. O homem cortou seus vínculos com o meio ao 
seu redor, transformando-o, em última análise, em recipiente de seu domínio. 

O homem interage com o meio que o rodeia das mais diversas 
formas, sempre modificando-o conforme o modo que a comunidade percebe 
o ecossistema em que está inserida. E não é a interação do homem em si que 
desequilibra um ecossistema, ou seja, os ecossistemas não são de forma alguma 
estáticos e imutáveis. Na verdade, o planeta como um todo está em constante 
transformação, absorvendo as interações dos meios bióticos e abióticos, 
estabelecendo novos paradigmas de equilíbrio a todo instante. Destarte, o que 
se questiona da interação humana é que esta seja equilibrada, para que possa 
prevalecer uma coevolução dos humanos e da natureza. A interação humana, em 
outras palavras, deve se dar numa medida tal que o planeta e a natureza sejam 
capazes de absorvê-la e de integrá-la ao seu equilíbrio. 

A Revolução Industrial trouxe uma nova lógica social: a da intervenção 
em larga escala. As novas tecnologias, bem como a utilização de combustíveis 
fósseis, ampliaram de tal maneira as atividades humanas que o paradigma “como 
interagir” se mostrou insuficiente para equilibrar a relação homem/natureza. Um 
novo questionamento surgiu; este, por sua vez, relacionado à capacidade de 
carga do planeta. Afinal, mesmo que todas as atividades produtivas humanas 
respeitassem princípios ecológicos básicos, sua expansão não poderia ultrapassar 
os limites ambientais globais. 

O ambiente urbano, nesse sentido, talvez seja o espaço em que o 
domínio humano tenha revelado sua face mais profunda e complexa. As cidades 
são os atuais templos do ser humano, espaços artificiais de criação absoluta em 
que inclusive o natural é planejado e organizado em forma de parques, praças e 
canteiros.

A contrapartida da excessiva dominação humana é a quase absoluta 
vulnerabilidade das cidades, incapazes de responder apropriadamente às 
demandas de seus habitantes, que são forçados a ocupar espaços cada vez mais 
distantes e insalubres; dos fenômenos naturais que as circundam, como são 
prova as enchentes e as ilhas de calor; e dos fenômenos sociais, que saltam aos 
olhos cada vez mais intensamente por meio da insatisfação crescente com a 
lógica urbana. 

É indubitável que o ser humano precisa estabelecer novos paradigmas 
de relacionamento com a Natureza, sendo necessário, nas palavras de François 
Ost, estabelecer um 

“equilíbrio dinâmico, não pela medíocre via média ou pela 
prudência resignada, mas, pelo ‘meio justo’, uma utilização 
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razoável e equitativa desse ‘meio’, que nos é bem menos 
estranho do que tínhamos pensado”140.

A partir dessa perspectiva, o presente artigo tem por escopo debater 
apenas em caráter exploratório e inicial a problemática da garantia de um meio 
ambiente urbano sadio e equilibrado, que assegure aos cidadãos das cidades 
uma divisão equitativa de áreas verdes acessíveis e de áreas ocupáveis sem, 
no entanto, deixar de atentar para complexidade inerente às malhas urbanas. 
O trabalho examinará conceitos, fundamentos e instrumentos de garantia das 
áreas verdes urbanas, integrando-os, contudo, à ótica dos debates de justiça 
ambiental. 

Cumpre ressaltar, ademais, que, dentre os instrumentos da política urbana, 
privilegia-se nesse artigo o estudo dos Planos Diretores. Como veremos adiante, 
verificamos que o Plano Diretor é instrumento relevante de busca e garantia 
da justiça ambiental no meio urbano, uma vez consideradas as competências 
legislativas e administrativas, em matéria ambiental, conferidas pela Constituição 
Federal. Defenderemos que este instrumento se mostra essencial, pois coloca à 
municipalidade o poder-dever de coordenar o desenvolvimento urbano buscando 
a consecução do mencionado objetivo. Desta forma rumaria à configuração da 
cidade sustentável (veremos adiante) aproximando da realidade o encontro com 
a almejada Justiça Ambiental, conforme aqui entendida.

Regulamentado pela lei do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor pode 
parecer à primeira vista instrumento unicamente jurídico-legislativo, elencando 
normas que, apesar de vigentes, poderiam ser ou não efetivas. E tal questão sequer 
seria central posto que o instrumento se apresentaria como mera formalidade. 
Ao contrário, defenderemos o Plano Diretor como instrumento potencialmente 
político e social, por meio do qual o Município se veria capacitado a implementar 
suas ferramentas de proteção e promoção ambiental urbanas.

2. MODERNIZAÇÃO ARRISCADA: A SOCIEDADE DE RISCO E O MOVIMENTO 
POR JUSTIÇA AMBIENTAL

2.1. Sociedade de risco

Na nossa realidade contemporânea, é inegável que a produção de 
riquezas é acompanhada da produção de riscos. Presenciamos um momento 
de acelerado desenvolvimento social, econômico e tecnológico, no qual as 
instituções não têm mais capacidade de conter a produção de riscos inerente às 
suas buscas por crescimento produtivo. Tais riscos se mostram tão incalculáveis, 
imprevisíveis e difundidos no espaço social que Ulrich Beck denominou este 
cenário como “sociedade de risco”141. 

140  OST, François. A natureza à margem da lei: ecologia a prova de direito. Lisboa: Instituto 
Piaget, 1995, p. 289.
141  BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 
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Esse processo de modernização, contudo, se confunde com o de 
produção de conflitos. Entramos, então, em uma dicotomia entre a distribuição 
de riquezas e distribuição de riscos, no sentido de que o aumento das atividades 
produtivas transformou a civilização em uma ameaça a si própria. Isto porque o 
risco do qual tratamos não se confunde com o conceito normalmente utilizado 
nas relações privadas e pessoais (como, por exemplo, a concepção de “ousadia” 
ou “aventura”), mas sim, aquele risco de grande potencial lesivo para a vida na 
Terra. São riscos de alcance universal, que afetam todos (seja quem produz o 
risco, seja quem se beneficia dele). O maior desses riscos, segundo Beck, seria 
a degradação ambiental.

Todavia, ainda que afetem a todos, percebemos que há uma distribuição 
não uniforme dos riscos. Isto porque tal fenômeno gera situações de insegurança 
que, no plano social, acompanham as desigualdades de classe142. Observando a 
distribuição dos riscos, percebemos uma forte relação com o sistema de classes, 
assim como existe na distribuição das riquezas, porém em sentido inverso. 
Enquanto as riquezas acumulam-se no topo da pirâmide, os riscos acumulam-se 
em sua base.

Percebe-se que os riscos afetam em graus diferentes cada parte da 
sociedade. No entanto, é inegável que os riscos da modernização, de toda forma, 
acabam alcançando também aqueles que o produziram ou que lucraram com ele.

2.2. Justiça ambiental 

O surgimento e crescimento do prestígio dado pela doutrina ao conceito 
de sociedade de risco como expoente do atual movimento de revalorização da 
temática ambiental contribuiu para a construção mais solidificada da ideia de 
justiça ambiental. Tal conceito está, portanto, intimamente ligado a uma sociedade 
desigual em parâmetros de qualidade ambiental, na qual determinados grupos 
suportam uma parcela desproporcional das externalidades ambientais negativas 
resultantes da produção (entendidas como riscos) e de um discrepante acúmulo 
de poder e de riquezas.

Então que temos a manifestação do que se entende por justiça 
ambiental, a distribuição não equânime, tanto geográfica quanto social, das 
mazelas ambientais trazidas pelo crescimento da produção da sociedade de 
consumo. Essa “injusta” distribuição acontece principalmente na ocasião da 
ocupação e uso do solo e do espaço urbano das cidades desenvolvidas, onde 
camadas menos favorecidas (mais pobres, menos representadas) são preteridas 
em favor das camadas mais favorecidas (mais ricas e fortes no espaço público) 
da sociedade; estas que geralmente seriam as que mais contribuem para a 

2010.
142  A distribuição desigual dos efeitos nocivos do desenvolvimento produtivo (riscos) não se 
dá somente pela diferença de classe, mas também, ou principalmente, pela predominância racial 
de um grupo. Isto porque estas minorias não teriam representatividade política tornando ainda 
menos possível sua participação em processos decisórios de políticas públicas.
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acentuação da sociedade de risco de Beck. Dessa forma, temos que, desde o 
princípio, a mobilização em torno da justiça ambiental mostrou-se explícita no 
meio ambiente urbano.

O movimento de justiça ambiental surgiu nos Estados Unidos, de início, 
sob o nome de Racismo Ambiental, em função da indignação de uma comunidade 
negra com o depósito de lixo tóxico no espaço em que residiam. Atualmente, 
pode-se dizer que a justiça ambiental consiste - no âmbito da elaboração, 
desenvolvimento, implementação e aplicação de políticas, leis e regulações 
ambientais - na garantia de existência dos cidadãos em uma sociedade que seja 
marcada pela igualdade de tratamento e desenvolvimento143. Em suma, a justiça 
ambiental preceitua que as clivagens sociais ocasionadas pelo desenvolvimento 
moderno não produzam riscos ambientais desproporcionais às parcelas menos 
abastadas da população.

Vale ressaltar que, tratando-se de desigualdade ambiental, não são 
abordados os termos de sustentabilidade ou de proteção ao meio ambiente, mas 
sim, de proteção e de acesso desigual ao meio ambiente saudável. Pode-se dizer 
que a justiça ambiental enfatiza questões como: formas sociais de apropriação; 
formas de uso e mau uso dos recursos e do meio ambiente; e destinação de 
efeitos negativos de tal uso.

O movimento chegou ao Brasil através da Rede Brasileira de Justiça 
Ambiental, por volta da década de 1990, adquirindo uma nova roupagem que se 
adequasse às realidades do país. A dificuldade brasileira em atender os ditames 
da justiça ambiental compromete diretamente o desenvolvimento nacional, 
em função da existência de uma dicotomia entre grupos favorecidos e grupos 
desfavorecidos. Enquanto os primeiros lucram com a apropriação de recursos 
naturais, os segundos arcam com os custos da degradação ambiental decorrentes 
da transferência de prejuízos ambientais vindos daqueles mais ricos.

Desta forma, conforme preceituado por Acselrad, é possível elaborar o 
seguinte conceito de justiça ambiental, traduzido à situação brasileira: 

“Uma noção emergente que integra o processo histórico de 
construção subjetiva da cultura dos direitos no bojo de um 
movimento de expansão semântica dos direitos humanos, 
sociais, econômicos, culturais e ambientais. Na experiência 
recente, a justiça ambiental surgiu da criatividade estratégica 
dos movimentos sociais, alterando a configuração de forças 
sociais envolvidas nas lutas ambientais e, em determinadas 
circunstâncias, produzindo mudanças no aparelho estatal e 
regulatório responsável pela proteção ambiental”144 

143  ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecilia C.A.; BEZERRA, Gustavo N. O que é justiça ambiental. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 16.
144  ACSELRAD, Henri. Justiça ambiental: narrativas de resistência ao risco social adquirido. 
In: Encontros e caminhos: formação de educadoras(es) ambientais e coletivos educadores. 
Brasília: MMA, 2005, p. 223.
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Com frequência, políticas ambientais urbanas assumem a lógica das 
soluções paliativas, concretizadas em intervenções de efeitos estéticos e 
controversos. Com isso, representam um “obstáculo” frente às lutas pela 
diminuição da pobreza e, consequentemente, tem sua legitimidade afetada. De 
forma ilustrativa, a arborização de determinada área pelo Poder Público a fim de 
proporcionar o lazer local145 daquela região, em detrimento de programas que 
visem tratar da essência da problemática da falta de justiça ambiental. 

Desta forma, o crescimento do movimento por justiça ambiental mostra-
se essencial e evidencia o aspecto social da luta por questões ambientais, 
ganhando destaque especialmente no meio urbano, local onde há clara 
segregação espacial e injusto zoneamento ambiental. 

3. CIDADES EM FOCO: AS ÁREAS VERDES URBANAS E O PLANO DIRETOR

3.1. Áreas verdes urbanas

As áreas verdes compreendem um campo de estudo amplamente debatido 
no que concerne à sua própria definição, pois existem razoáveis divergências e 
similaridades com os termos espaços livres, áreas verdes, sistemas de lazer, 
praças, parques urbanos, unidades de conservação em área urbana, arborização 
urbana e outros. Entretanto, apesar da multiplicidade terminológica, prevalece a 
ideia de que áreas verdes são locais marcados pela predominância de vegetação.

Helita Custodio define área verde como 

“toda parte do solo já coberta (ou a ser coberta em decorrência 
de efetivos planos de áreas verdes) de vegetação arbórea 
ou de qualquer outra forma de vegetação, com objetivo de 
salvaguardar e proporcionar tanto as básicas funções ecológicas, 
econômicas, sociais e culturais em geral, como as funções 
estético-paisagístico, tudo no interesse da coletividade”146. 

A partir dessa definição, Custodio desenvolve o conceito de áreas verdes 
urbanas como sendo áreas verdes de todas as dimensões, tanto em volta das 
cidades como dentro delas, abrangendo florestas periféricas, bosques, planos 
de águas com suas matas ciliares, caminhos abandonados, terrenos de esportes 
e jogos, praças, parques, jardins, alamedas, passeios dentre outras ajustáveis à 
vida contemporânea.

145  HERCULANO, Selene. Riscos e desigualdade social: a temática da justiça ambiental e 
sua construção no Brasil. In: I Encontro Nacional da ANPPAS - Associação de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Ambiebte e Sociedade, 2002, Indaiatuba, SP. CD do I Encontro Nacional da ANPPAS. 
Campinas: ANPPAS, 2002, p. 6.
146  BARREIRA, Helita Custodio. Diretrizes da legislação ambiental para a preservação de 
áreas verdes urbanas. São Paulo: Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, 1996, 
n. 77, p. 35-47.
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Na mesma linha escreve Pereira Lima ao conceituar área verde como 
área em que há o predomínio de vegetação arbórea. Além disso, afirma que 
também são consideradas áreas verdes regiões onde há o predomínio da função 
estética, como, por exemplo, canteiros centrais de avenidas. Entretanto, as 
árvores margeando o leito das vias públicas não seriam áreas verdes, devido à 
impermeabilização das calçadas147.

Na legislação brasileira, o conceito de áreas verdes é disposto na 
Resolução CONAMA nº 369/2006:

Art. 8º: (…)
§1º Considera-se área verde de domínio público “o espaço de 
domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística 
e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, 
funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e 
espaços livres de impermeabilização”.

À luz da doutrinha especializada, concluimos que áreas verdes urbanas 
são o conjunto de áreas intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, 
arbórea (nativa e/ou introduzida), arbustiva ou rasteira e que contribuem de 
modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades, 
apresentando-se em uma enorme variedade de situações.

3.2. Legislação de interesse

Delimitado o conceito de áreas verdes urbanas, faz-se relevante para 
a compreensão do tema uma análise mais abrangente do tratamento legal 
fornecido pelo ordenamento brasileiro para esse instituto. 

Inicialmente, conveniente pontuar as competências legislativas e 
administrativas para tanto. Note-se que, em matéria de tutela das áreas 
verdes, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 23, incisos VI e VII, a 
competência material comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
para tutela do meio ambiente e especificamente preservação das florestas, fauna 
e flora. Em contrapartida, no que se refere à competência para legislar sobre a 
matéria, estabeleceu o artigo 24, inciso VI, a competência concorrente da União, 
Estados e Distrito Federal. Não obstante, temos que o artigo 30, inciso I, do texto 
constitucional, autoriza o legislador municipal a regular interesses locais, bem 
como o inciso II autoriza-o a suplementar a legislação federal e estadual no que 
couber. Ainda quanto aos Municípios, é essencial ressaltar que também é de 
sua competência promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso do solo, parcelamento e ocupação urbana.

Dessa divisão de competências estabelecidas pelo legislador constituinte, 

147  LIMA, Ana Maria Liner Pereira; et al. Problemas de utilização na conceituação de termos 
como espaços livres, áreas verdes e correlatos. In: Congresso brasileiro de arborização urbana, 
Anais. São Luiz: Imprensa EMATER/MA, 1994, p. 539-553.
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surge para a tutela das áreas verdes urbanas, como um todo, um contexto de 
ordenamento complexo que se irradia em todos os entes federados. Notadamente, 
a União estabelece normas de caráter geral148, que se complementam pelos 
regramentos estabelecidos por cada um dos Estados e pelo Distrito Federal149. 
Esse vasto conjunto normativo, tratando do tema das áreas verdes no espaço 
urbano, articula-se, por fim, com as normas estabelecidas por cada um dos 
Municípios brasileiros150.

Especificamente sobre o contexto da regulação e das ações a serem 
implementadas pelos Municípios, o artigo 182 da Constituição Federal reforça a 
competência do Município para promover e ordenar o desenvolvimento urbano. 
Nessa feita, cumpre ressaltar que o “desenvolvimento urbano” consiste na:

“melhoria das condições materiais e subjetivas de vida na 
cidade, com diminuição de desigualdade social e garantia de 
sustentabilidade ambiental, social e econômica. Ao lado da 
dimensão quantitativa da infraestrutura, dos serviços e dos 
equipamentos urbanos o desenvolvimento urbano envolve 
também uma ampliação da expressão social, cultural e política 
do indivíduo e da coletividade, em contraponto aos preconceitos, 
a segregação, a discriminação, ao clientelismo e a cooptação 
econômica”151.

Em relação às políticas de desenvolvimento e expansão do município, 
o Plano Diretor surge como principal instrumento da Administração Pública. A 
competência constitucional em questão foi regulamentada pela Lei Federal nº 
10.257/2001, o conhecido Estatuto da Cidade, que determina, em linhas gerais, 
que as cidades têm o dever de proporcionar saúde, educação, moradia, transporte, 
trabalho, serviços públicos e lazer para seus cidadãos. Fica evidente, assim, a 
complexa tarefa atribuída aos Municípios na construção desse “desenvolvimento 

148  Lei nº 12.615/2012 (Código Florestal); Lei nº 6.766/1979; Lei nº 6.938/1981 (PNMA); Lei 
nº 6.513/1977; Lei nº 7.797/1989; Lei nº 7.563/1986; Resolução CONAMA nº 10/1988; Resolução 
CONAMA Nº 369/2006; Lei n° 9.985/2000; dentre outras.
149  No Estado de São Paulo: Constituição do Estado de São Paulo Dispositivos referentes 
às áreas Urbanística e Ambiental; Emenda Constitucional nº 26/2008 altera o artigo 180 da 
Constituição Estadual. Tal emenda prevê a possibilidade de utilização de áreas verdes ou 
institucionais em regularização fundiária de áreas consolidadas ou de difícil reversão, destinada 
à população de baixa renda, de equipamentos públicos em desacordo com o projeto aprovado 
de loteamento, bem como de imóveis ocupados por organizações religiosas em suas atividades 
finalísticas. (Aviso PGJ nº 842/2008); Lei nº 898/1975; Lei nº 1.172/1976; Lei nº 5.597/1987; Lei n° 
6.884/1962; Lei nº 9.989/1998; e Lei nº 12.927/2008.
150  Planos Diretores; Leis de uso e ocupação do solo; Declaração da imunidade de árvore 
ou conjunto de árvores ao corte por ato do Poder Público, por razão de sua localidade, raridade 
ou beleza. No caso do Município de São Paulo, destacamos a Lei do Município de São Paulo nº 
10.048/1986; Lei do Município de São Paulo nº 10.365/1987 e a Lei do Município de São Paulo nº 
10.948/1991.
151  CARMELLO Jr, Carlos Alberto; FREITAS, Gilberto Passos. A cidade sustentável e o 
direito ambiental penal. São Paulo: Revista de Direito Ambiental, 2012, n. 68.
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urbano”, que tutele, dentre outros interesses, a preservação das áreas verdes 
urbanas de modo articulado com todo o arcabouço normativo estabelecido pelos 
demais entes da federação.

3.3. Principais instrumentos da política ambiental urbana

Em consonância com a legislação ambiental apresentada, com destaque 
para o artigo 188 da Constituição Federal, o município é o ente federativo com 
competência para promover e ordenar o desenvolvimento urbano, possuindo 
como principal instrumento o Plano Diretor, que foi regulamentado pelo 
Estatuto da Cidade. É norte para essa noção de organização o direito à cidade 
sustentável152, abarcando, dessa forma, a proteção ao meio ambiente. Para que o 
Município possa atingir esse objetivo, o ordenamento jurídico dispõe de algumas 
ferramentas.

Primeiramente, as limitações administrativas, que permitem a promoção 
de um adequado ordenamento territorial, em compasso com a legislação e com 
as competências outorgadas ao município pela constituição federal (inciso VIII, 
artigo 30, da Constituição Federal). Assim, visam atender à função social da 
propriedade e ao interesse público, mediante o controle de uso, parcelamento e 
ocupação do solo.

A administração municipal também dispõe do Poder de Polícia153, 
que possibilita a limitação de condutas através de atos revestidos de 
autoexecutoriedade, que incorporam tanto o cunho preventivo como o repressivo.

Por fim, o Município pode recorrer ao Direito Penal154, que deverá ser 
utilizado na insuficiência das limitações administrativas ou do poder de polícia, 
como ultima ratio, e ainda de forma promocional. Isso porque, ao assumir 
a proteção de bens jurídicos difusos, como o meio ambiente, por meio de 
tipos penais abstratos, antecipa-se a realização do dano e há uma indução a 
comportamentos positivos.

3.4. Plano diretor

Dentre os instrumentos disponíveis à administração municipal, cumpre 
destacar a importância do Plano Diretor enquanto ferramenta essencialmente 

152 O Estatuto da Cidade estabelece o conceito de cidades sustentáveis, assim compreendida 
aquelas em que se efetiva o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura ambiental, ao transporte, aos serviços, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações.
153 Conforme art. 78 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), “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 atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, 
à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”.
154       Idem item 13. 
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política de construção de um meio ambiente urbano equilibrado. Faz-se necessária 
tal reflexão haja vista o foco normalmente dado apenas à dimensão jurídico-
instrumental dos dispositivos legais do Estatuto da Cidade.

A transformação do planejamento urbano em direito fundamental 
garantido constitucionalmente tanto corrobora para a proteção dos direitos 
individuais e coletivos da população urbana quanto, negativamente, pode 
engessar conceitos essencialmente políticos. Ao aplicar as categorias jurídicas 
para pensar o ordenamento do território e o desenvolvimento das cidades, 
corremos o risco de não serem compreendidas verdades fundamentais ligadas 
à urbanidade, como, por exemplo, a cidade enquanto espaço de circulação de 
pessoas, ideias e bens.

Diversas pesquisas155 têm se ocupado com os problemas decorrentes 
da utilização inadequada do Plano Diretor. Dá-se que, essencialmente, o 
planejamento tem sido encarado como uma ferramenta técnica “fechada”, ao 
passo que, na realidade, é um espaço de divergências, conflitos e sínteses.

Uma das razões para esse tipo de abordagem conceitual pretensamente 
técnico advém do próprio Direito Ambiental. O caráter universal desse ramo, 
ainda que muito eficiente para o interesse público, pode acarretar o desrespeito à 
diversidade cultural dos grupos sociais. Acontece, em suma, que os instrumentos 
de planejamento urbano representam os interesses da sociedade como um todo 
e, ao diluir a política (caráter social e antagônico) sob o conceito de direito (caráter 
técnico e de “discurso oficial inquestionável”), esses instrumentos acabam 
por destituir o direito de toda a sociedade ser atendida individualmente na sua 
diversidade.

Assim, quando da esquematização do Plano Diretor, inclusive articulando 
à questão das áreas verdes urbanas, é necessário atualizar os esquemas de 
pensamento e as práticas administrativas em prol do interesse político local. E 
o Direito, nesse sentido, deve servir de instrumento facilitador dessa discussão.

O Plano Diretor, enquanto instrumento político de desenvolvimento 
ambiental justo, deve atentar para o equilíbrio socioambiental de uma sociedade 
desigual, de modo que haja um equilíbrio das forças antagônicas criadas 
pela atual tendência de desenvolvimento. Adequar as políticas municipais às 
suas necessidades socioambientais não se restringe a medidas que visem à 
preservação do meio ambiente urbano como um todo. Existe uma grande 
diferença entre atos administrativos como os de construção de parques, de 
expansão de serviços de água tratada e de descarte adequado de resíduos e o 
alinhamento destes a políticas de zoneamento ambiental, descentralização de 
licenciamento ambiental e de organização de ocupação e uso do solo. 

155  SHIRAISHI NETO, Joaquim; LIMA, Rosirene Martins. “Idealismo jurídico” como 
obstáculo ao “Direito à cidade”: a noção de planejamento urbano e o discurso jurídico ambiental. 
Porto Alegre: Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico, 2009, v. 04, n. 22, p. 54-62.
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4. CONVERGÊNCIA ENTRE JUSTIÇA AMBIENTAL E ÁREAS VERDES 
URBANAS

Em meios urbanos, principalmente em grandes metrópoles, é possível 
identificar diversas desproporcionalidades na distribuição dos riscos e dos 
danos ambientais. A alta concentração populacional nas cidades, somada à má 
distribuição de renda, ocasionam grandes discrepâncias entre as classes sociais 
nessas regiões. O que podemos observar é que a população economicamente 
menos favorecida é aquela que acaba suportando a maior parte dos problemas 
ambientais. Ilustrando essa situação, podemos citar o exemplo das comunidades 
que, pelo baixo poder aquisitivo, habitam os espaços urbanos mais poluídos 
(como no entorno de zonas industriais), áreas que deveriam ser ambientalmente 
protegidas (como leitos de rios e encostas de morros) ou, por fim, regiões que 
não possuem vegetação (seja ela natural ou projetada pela municipalidade). 

Considerando os preceitos da justiça ambiental, dentre eles a defesa 
das minorias sociais que sofrem desproporcionalmente com os riscos e danos 
ambientais causados pelo desenvolvimento econômico, social e tecnológico de 
toda a sociedade, fica evidente que, nos meios urbanos, falta justiça ambiental. 

Através dos conceitos expostos acima, averiguamos que as áreas verdes 
urbanas representam um importante elemento do meio ambiente urbano, visto 
que, além da função estético-paisagística, salvaguardam e proporcionam funções 
ecológicas, econômicas, sociais e culturais para toda a coletividade. Relacionando 
esse entendimento com a noção de justiça ambiental, com a ideia de que falta 
justiça ambiental nos meios urbanos e com o fato de áreas verdes integrarem o 
meio ambiente urbano, podemos auferir que proporcionar uma boa distribuição 
de áreas verdes para toda a população das cidades é fator minimizador das 
desproporcionalidades vivenciadas na distribuição dos problemas ambientais. 
Em outras palavras, garantir que toda a população tenha acesso a áreas verdes 
significa garantir que toda a população tenha acesso igual e proporcional a um 
importante elemento do meio ambiente urbano, garantindo mais justiça ambiental 
aos cidadãos das cidades.  

Importante enfatizar que esse acesso igualitário entre todos os 
cidadãos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantia prevista 
constitucionalmente no artigo 225 e pertencente à categoria de direitos 
fundamentais, como atesta, apenas à título exemplificativo, José Afonso da 
Silva156. Dessa maneira, sua proteção e efetividade são essenciais à preservação 
não só da geração atual como das gerações futuras, materializando-se em um 
direito intergeracional. 

Nessa perspectiva, podemos dizer que dentro do próprio texto 
constitucional encontramos a ideia de justiça ambiental, uma vez que a busca 
de um meio ambiente equilibrado deve ser estendida a todos, sem distinções. 
Como analisado anteriormente, é certo que o Plano Diretor, no que diz respeito ao 

156  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 
50-53.
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meio ambiente urbano, é instrumento de suma importância e deve ser utilizado 
de forma a alcançar a máxima eficiência das atividades do Poder Público. Essa 
eficiência não pode ser atingida, no entanto, se houver o desrespeito a grupos 
específicos da sociedade e, por isso, a justiça ambiental deve ser enfatizada 
quando se pensa em políticas públicas para minimizar as discrepâncias na 
distribuição de áreas verdes no meio urbano. 

Percebemos, assim, que a garantia de igualdade na distribuição de áreas 
verdes urbanas garante a justiça ambiental prevista na Constituição, de forma 
que ela deve ser feita levando-se em conta a preocupação com o fácil acesso 
de todas as parcelas da sociedade à tal espaço público. A divisão igualitária de 
áreas verdes, fração da concretização da justiça ambiental no meio ambiente 
urbano, é estimulada pela responsabilidade do Poder Público em materializar um 
Plano Diretor não só democrático em sua execução, como em sua elaboração, 
permitindo que a sociedade como um todo faça parte de sua construção e esteja 
e se sinta representada.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 Na sociedade de risco atual fica evidente que a socialização dos riscos 
ambientais ocorre de maneira não uniforme gerando situações de desigualdades 
sociais que devem ser combatidas por critérios equitativos como a justiça 
ambiental.

5.2 As cidades revelam a face complexa da sociedade de risco e da 
repartição não uniforme desses riscos, espaço marcado pela excessiva exploração 
dos recursos naturais, pela construção desordenada e em desarmonia com os 
elementos essenciais a sadia qualidade de vida, como, por exemplo, as áreas 
verdes.

5.3 As áreas verdes urbanas constituem espaços com predomínio de 
cobertura vegetal que contribuem de modo significativo para a qualidade de 
vida da população urbana. A justa distribuição das áreas verdes urbanas tem 
respaldo constitucional, uma vez que é direito fundamental a existência de um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado.

5.4 O Plano Diretor surge como principal instrumento para o planejamento 
socioambiental das cidades, consistindo em importante ferramenta para 
concretização dos paradigamas de justiça ambiental na garantia e efetivação das 
áreas verdes urbanas, devendo, no entanto, ser construído por meio da efetiva 
participação da população.

5.5 As cidades estão sujeitas aos riscos ambientais desigualmente 
distribuidos e para se afastar esse efeito adverso é tarefa dos Municípios a 
coordenação de políticas públicas garantidoras de um meio ambiente urbano 
adequado, tendo como norte dessas políticas o ideário da justiça ambiental, o 
que pode se alcançar por meio de um Plano Diretor participativo.
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6. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL E SUA REPERCUSSÃO 
NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA(STJ)

CAROLINA MARIA DE JESUS ROSSO
Graduanda em direito e bolsista da iniciação científica da Faculdade Ideal - FACI

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho analisa a responsabilidade civil da Administração 
Pública por dano ambiental a partir da jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). Sua discussão se assenta sobre a possibilidade de aplicação da 
teoria do risco integral perante a responsabilidade civil da Administração Pública, 
em face dos seus atos praticados contra o meio ambiente, sejam eles omissivos 
ou comissivos, bem como, busca entender os julgados produzidos pelo Superior 
Tribunal de Justiça acerca do assunto.

A metodologia utilizada baseou-se nométodo hipotético-dedutivo, 
utilizando as técnicas de levantamento bibliográfico e documental. A análise 
jurisprudencial utilizou o método de caso para a sistematização dos acórdãos 
selecionados da Corte Superior.

2.  EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

Para iniciarmos o estudo proposto se faz necessário explicar a evolução 
histórica da responsabilidade civil da Administração Pública. 

A responsabilidade civil, segundo José Afonso da Silva157, caracteriza-se 
como a obrigação do agente causador em ressarcir o prejuízo causado, podendo 
ser: contratual (decorrente da quebra de contrato) ou extracontratual (que não 
advém de contrato), dividindo-se esta última em: responsabilidade civil decorrente 
de exigência legal, de ato ilícito, ou ato lícito (responsabilidade por risco).

O presente estudo se deterá sobre a análise da responsabilidade 
extracontratual, posto que a Administração Pública, na função de gestor, executa 
atos em face de toda a população, não havendo um contrato previamente 
disposto, mas o dever legal de sua atuação.

157  SILVA, José Affonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5. ed., São Paulo: Malheiros, 
2004.
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No que tange à evolução histórica da responsabilidade civil da 
Administração Pública, temos que a mesma é diferenciada da evolução em 
relação as pessoas privadas, como passaremos a analisar.

Acredita-seque a responsabilização do Estado possa ser dividida em três 
momentos:primeiro o Estado não podia ser responsabilizado por seus atos, posto 
que, caracterizado na figura do rei, imperando-se a máxima “The King can do no 
wrong”; posteriormente, passando-se a admitir a responsabilização do Estado 
através da culpa do agente, que também evoluiu para a chamada responsabilidade 
civilista, e por fim, concluiu-se pela responsabilização sem culpa, responsabilidade 
pública do Estado ou, ainda, responsabilidade objetiva do Estado, da qual se 
atestam três teses diferenciadas: teoria da culpa administrativa, teoria do risco 
administrativo e teoria do risco integral158.

A primeira dessas teses, teoria da culpa administrativa, é encarada como 
sendo uma culpa especial da Administração Pública, poisestá ligada à falta do 
serviço/culpa da Administração,que repercute na inexistência, mau funcionamento 
ou retardamento do serviço. Cabia à vítima, nesta teoria, demonstrar a culpa do 
Estado no cometimento da falta, situação de extrema dificuldade para a aquela, 
razão pela qual se teve o desuso desta teoria.

A segunda teoria, chamada teoria do risco administrativo, pauta-se no 
fato do serviço, bastandoque o dano seja provocado pela Administração Pública 
em face de seus administrados. Esta teoria também compreende em seu bojo 
as excludentes de responsabilidade como: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito 
e força maior.

De acordo com a dicção do parágrafo 6º do art. 37 da Constituição 
Federal/1988159, temos que as pessoas jurídicas, públicas e privadas que prestam 
serviços públicos, devem responder pelos atos de seus agentes causarem, 
nesta qualidade, cabendo a ação de regresso contra os responsáveis que agirem 
por dolo ou culpa. Assim, verifica-se que a responsabilidade civil, com base na 
teoria do risco administrativo é utilizada pelo ordenamento jurídico brasileiro, 
consagrada pelo artigo supracitado.

Por fim, a terceira e última teoria, chamada teoria do risco integral, 
admite que a Administração Pública seja responsabilizada civilmente pelos danos 
causados por si ou por seus administrados, ainda que ocasionado por culpa da 
própria vítima. 

Esta última teoria não é utilizada quando da responsabilidade civil em 
face da Administração Pública de forma geral, contudo, como veremos, é a teoria 
de fundamental uso para a responsabilidade civil em face dos danos ambientais.

158 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed., São Paulo: Malheiros, 
2013.
159 BRASIL.Constituição Federal de 1988. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/
legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102408>. Acesso em: 25 mar. 2014.

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102408
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102408
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3. A RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL

Neste item será analisado o advento e as formas da responsabilidade 
civil por dano ambiental de forma geral, em face dos danos ambientais causados 
por particulares.

Desde os anos de 1960 a sociedade vem buscando alternativas para 
solucionar as problemáticas ambientais e manter as presentes e futuras 
gerações na Terra, conceituando o meio ambiente como o entorno que nos 
envolve, buscando, assim, resguardar os elementos básicos para a vida e o 
desenvolvimento do ser humano e da sociedade160.

Com o desenvolvimento tecnológico o homem passou a entender o meio 
ambiente como essencial a sua sadia qualidade de vida e, por esta razão, começou 
a buscar mecanismos para solucionar as mazelas trazidas pelo desenvolvimento 
industrial descontrolado.

Para o entendimento acerca da responsabilidade civil por dano ambiental, 
Leite e Ayala161aduzem ser necessária a análise sobre a sociedade de risco 
(caracterizando-a como a sociedade em que o bem ambiental sofre com a 
industrialização), a qual, de forma não controlada, gera dois tipos de danos: a) 
os concretos ou potenciais (visíveis e previsíveis pelo conhecimento humano) 
e b) os abstratos (invisíveis, que não podem ser previstos, mas que podem ser 
verificados pela verossimilhança dos acontecimentos).

Assim, em busca da preservação do bem ambiental, seja ele perceptível 
ou não, houve a necessidade de se criar mecanismos jurídicos para a proteção do 
meio ambiente e o direito passou a resguardar o bem em três de suas esferas: 
penal, administrativo e civil. Cabe ao presente trabalho a análise da esfera cível 
quando na verificação do dano ambiental, através da aplicação do mecanismo da 
responsabilidade. 

Sendo assim, segundo Leite e Ayala162, temos que“responsabilidade” 
deriva etimologicamente de “responsável”, a qual se origina do latim “responsus” 
que, por sua vez, vem do verbo “respondere”,obtendo-se a ideia de reparar, 
recuperar, compensar, ou pagar.

Desta forma, a responsabilidade civil por dano ambiental é aplicada 
quando verificada a necessidade de recompor, restaurar, ou compensar os danos 
causados ao meio ambiente, e, ao final, a todos os seres humanos, que acabam 
por sofrer essa limitação.

Ademais, com a noção sobre o meio ambiente e sobre a sociedade de 
risco, a sociedade passa a aplicar uma responsabilidade diferenciada, chamada 

160 BETIOL, Luciana Stocco. Responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. São Paulo: 
Saraiva, 2010.
161 LEITE, José Rubens de Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental do individual 
ao coletivo extrapatrimonial. 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
162 LEITE, José Rubens de Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental do individual 
ao coletivo extrapatrimonial. 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
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responsabilidade objetiva, a qual repercute sobre os atos lícitos dos agentes163.

Assim, fora admitida a responsabilidade civil objetiva para aplicação do 
instituto da responsabilidade civil por dano ambiental em razão das dificuldades 
da vítima demonstrar a culpa do agente ou mesmo identificar o real agente 
causador do dano, bem como, a dificuldade de se verificar, muitas vezes, os 
atingidos pelos prejuízos, em sua totalidade.

Nos dizeres de Carlos Roberto Gonçalves164, a responsabilidade civil 
objetiva independe da existência de culpa, bastando a prova da ação ou omissão 
do agente, do dano e do nexo de causalidade, posto que, é baseada na teoria 
do risco.Neste sentido, a teoria do risco, admite que a pessoa que cause dano, 
no exercício de atividade com potencial de risco, seja responsabilizada pelos 
prejuízos decorrentes daquela atividade.

Desta forma, fora consagrado no art. 927 do CC/2002165 a obrigação 
de reparar o dano nos casos previstos pela lei ou no caso de implementação 
de atividade do autor do dano que cause riscos aos direitos de outros, 
independentemente de culpa.

Resta, assim, concretizado em nosso ordenamento jurídico, a 
responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco, ensejando ao causador do 
dano a reparação do bem lesado se, este último, decorreu de atividade exercida 
por aquele.

Ademais, Annelise Steigleder166entende a responsabilidade civil por dano 
ambiental como objetiva, em razão do risco da atividade, devendo ser imposto ao 
empreendedor o dever de prevenir os riscos (princípio da prevenção) e efetivar 
medidas de proteção no processo produtivo (princípio poluidor-pagador), contendo 
em seu bojo o dano, o risco de dano, o nexo causal entre a ação/omissão e o 
resultado (efetivo ou potencial).

Portanto, com a máxima estipulada pelo princípio da prevenção e do 
poluidor-pagador, fica o empreendedor (poluidor) responsável pela reparação dos 
danos causados pela sua atividade, sejam eles potenciais ou efetivos.

Segundo Vianna167, das formas da teoria do risco temos as teorias do 
risco proveito, risco criado, risco administrativo (aplicado à Administração Pública) 

163 LEITE, José Rubens de Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental do individual 
ao coletivo extrapatrimonial. 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
164 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12.ed., São Paulo: Saraiva, 2010.
165 BRASIL. Lei 10.406/02. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/
legislacao/ListaPublicacoes.action?id=234240>. Acesso em: 25 mar. 2014.
166 STEIGLEDER apud MAYER, Elizabeth; BEDRAN, Karina Marcos. A responsabilidade civil 
por danos ambientais no direito brasileiro e comparado: teoria do risco criado versus teoria do 
risco integral. Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA, Belo Horizonte, ano 12, n. 68, mar./
abr. 2013. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=90836>. 
Acesso em: 13 set. 2013.
167 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente à luz 
do novo Código Civil. 1. ed. 2. tir. Belo Horizonte: Juruá, 2004.
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e risco integral, sendo que, as três primeiras são equivalentes quanto aos seus 
efeitos, pois fixam o entendimento de que a responsabilidade civil decorre da 
ação do próprio agente degradador, podendo o mesmo se valer das excludentes 
de responsabilidade.

Logo, segundo a teoria do risco e suas formas (risco proveito; risco criado 
e risco administrativo) o agente causador do dano é responsabilizado pela sua 
danosidade, desde que tenha praticado atividade com potencial de causar aquele 
dano, independentemente de sua culpa, podendo se valer de excludentes para 
descaracterizar seu dever de indenizar.

Entretanto, como dito alhures, no que tange ao dano ambiental, foram 
necessárias medidas mais drásticas e, neste sentido, é que passou a ser adotada 
a teoria do risco integral na responsabilização civil por dano ambiental. 

Nestes termos entende Vianna168, que a responsabilidade civil ambiental 
é por risco integral, pois depende apenas da demonstração do dano e do nexo 
causal, sendo este último flexibilizado em razão da complexidade de causas do 
dano ambiental, ficando isento de responsabilidade o agente que demonstrar 
que o dano não esta vinculado direta ou indiretamente com sua atividade (fortuito 
externo), já que os riscos devem ser assumidos em sua integralidade pelo 
causador do dano, em razão da supremacia do bem ambiental que se constitui 
como direito fundamental para todos.

Isto porque, segundo o entendimento de Marcelo Abelha Rodrigues169a 
responsabilidade civil é baseada na teoria do risco, não incidindo as excludentes 
de responsabilidade, já que, o empreendedor, conhecendo os riscos da atividade, 
deve assumi-los, incluindo os que ensejariam causas de exclusão.

Assim, com a flexibilização do nexo causal, o agente, que exercer atividade 
com potencial de risco, deve ser responsabilizado pelos prejuízos causados ao 
meio ambiente, independentemente de culpa, em razão do risco proporcionado 
pela sua atividade, bem como por estar em questão a manutenção do bem 
ambiental, o qual é bem supremo carecedor de maior proteção e reparação 
(quando degradado).

Neste sentido, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, a Lei nº 
6.938/81170, no § 1º do art. 14, dispõe que, independente de outras penalidades 
previstas, o poluidor é obrigado a indenizar os danos ambientais por ele causados 
através de sua atividade, independentemente de culpa.

Logo, também se é taxado por lei a responsabilidade civil objetiva 
baseada na teoria do risco contra o degradador do meio ambiente, devendo ser 

168 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente à luz 
do novo Código Civil. 1. ed. 2. tir. Belo Horizonte: Juruá, 2004.
169  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de Direito Ambiental. 1. vol., São Paulo: Max 
Limonad, 2002.
170 BRASIL. Lei 6.938/81. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 25 mar. 2014.
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interpretada como teoria do risco integral, em face da superioridade do bem 
ambiental.

Como dito alhures, restam consignadas as dificuldades em se demonstrar, 
com efeito, a culpa do agente causador do dano ambiental, sendo este agente 
responsável objetivamente pelos prejuízos com base na teoria do risco integral.

Em razão dessas dificuldades temos que a melhor forma de se solucionar 
a temática está na regra da solidariedade,pois, a mesma dispõe que aqueles 
que, pela atividade, proporcionem danos ao meio ambiente, de forma direta ou 
indireta, devem ser responsabilizados pelos prejuízos de forma objetiva por risco 
integral sob a regra da solidariedade;esta regra também incluia Administração 
Pública, que deverá ser responsabilizadapelos riscos de danos que venha a 
concretizar, seja direta ou indiretamente, podendo se valer, posteriormente, da 
ação de regresso contra o real agente degradador, ou contra aquele que em 
parcela contribuiu para a existência do dano171.

Desta forma, a regra da solidariedade existe para concretizar e restaurar 
o bem ambiental, supremo e carecedor de maior tutela, seja do Estado, seja 
da população, devendo, assim, qualquer agente causador de dano, por menor 
que seja sua parcela de contribuição, ser responsabilizado solidariamente com 
aqueles que contribuíram e, ainda, de forma integral, cabendo ação de regresso 
para averiguar a proporção de cada contribuição posteriormente.

A partir deste momento e tendo refletido sobre a teoria aplicada no caso 
de danos ambientais, temos o estudo sobre a responsabilização da Administração 
Pública na efetivação daqueles danos. 

4. A RESPONSABILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DANOS 
AMBIENTAIS

Conforme se depreende da leitura do art. 225, caput, da Constituição 
Federal/1988172, temos que todos possuem o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, cabendo ao Estado e à população o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.Desta forma, a 
Administração Pública, juntamente com a população, possui o dever legal de 
proteger o bem ambiental, o qual é bem supremo e resguardado pela Constituição 
Federal. 

Assim, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando atuar 
através da Administração Direta ou quando, por meio de seus delegados, causar 
dano, devendo suas atividades ser precedidas de licenciamento prévio quando 
lesivas ao meio ambiente173.

171 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente à luz 
do novo Código Civil. 1. ed. 2. tir. Belo Horizonte: Juruá, 2004.
172 BRASIL. Constituição Federalde 1988. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/
legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102408>. Acesso em: 25 mar. 2014.
173 CHERMONT, Leane Barros Fiuza de Mello. A responsabilidade civil por dano ambiental 
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Ademais, o inciso IV, do art. 3º, da Lei nº 6.938/81174, conceitua como 
poluidor do meio ambiente a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, que seja responsável, direta ou indiretamente, por atividade degradadora 
do meio ambiente.Configurando-se a aplicação da responsabilidade civil por dano 
ambiental em face da Administração Pública.

De acordo com aanálise anterior, resta pacífica na doutrina que a 
responsabilidade civil deverá ser objetiva por risco integral contra agente que, por 
meio de sua atividade de risco, tenha gerado o dano, parcial ou integralmente175.

Entretanto, quando o agente causador do dano for a Administração 
Pública, ToshioMukai176 entende que a mesma deve ser responsabilizada de 
acordo com o disposto no art. 37, § 6º da CF, ensejando a aplicação da teoria do 
risco administrativo, admitindo as excludentes de responsabilidade.

Por outro lado, com o disposto no art. 3º, IV da Lei nº 6.938/81 temos a 
configuração dos agentes causadores de danos ambientais e com a dicção do 
art. 14, § 1º da mesma lei177, temos a aplicação da responsabilidade civil objetiva, 
por risco integral, em face dos danos ambientais.

Logo, o Estado é considerado agente causador de dano ambiental, em 
razão da sua atividade, causando riscos de danos que, quando efetivados, devem 
ser reparados através da responsabilização civil por risco integral. 

Como aduz Paulo Vaz178, deve-se aplicar a responsabilidade civil objetiva 
por risco integral em face do Estado, posto que, o mesmo é detentor, em maior 
ou igual grau em comparação aos particulares, do dever de preservar o meio 
ambiente da ocorrência de danos.

Assim, responderá o Estado, através da responsabilidade civil objetiva, 
quando executando obra pública, causa desmatamento ilegal em área de 
preservação permanente, devendo responder independentemente de culpa179.

Isto porque, em razão dos valores acerca do bem ambiental e do 
bem-estar da população, a Administração Pública deverá ser responsabilizada 
objetivamente por risco integral em face dos danos ambientais causados através 
de atos por ela emanados180.

ao meio ambiente. Belém:Paka-Tatu, 2003.
174 BRASIL. Lei 6.938/81. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 25 mar. 2014.
175 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente à luz 
do novo Código Civil. 1 Ed. 2 Tir. Belo Horizonte: Juruá, 2004.
176 MUKAI, Toshio. Direito Administrativo Sistematizado. São Paulo: Saraiva, 1999.
177 BRASIL. Lei 6.938/81. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 25 mar. 2014.
178 VAZ, Paulo Afonso Brum. O Direito Ambiental e os agrotóxicos: responsabilidade civil, 
penal e administrativa. 1.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
179 BARROSO, Ricardo Cavalcante. A responsabilidade civil do Estado por omissão em face 
do dano ambiental. V. 63, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
180 NASSIF, Rodrigo. Responsabilidade da Administração Pública por dano ambiental. Fórum 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm


92 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

Concluindo o assunto, JoséVianna181 leciona que em face de danos 
ambientais causados pelo Poder Público, a matéria aliada ao caráter sui generis 
do bem, converge para a aplicação da teoria do risco integral.

Logo, a responsabilidade civil da Administração Pública por danos 
ambientais não segue a teoria do risco administrativo, a qual enseja as excludentes 
de responsabilidade. Isto porque, o caráter do bem ambiental, bem de todos que 
necessita de uma maior tutela e que emana o dever de todos em preservar, 
necessita que seja aplicada a teoria do risco integral, mesmo em face de atos 
comissivos emanados pelo Poder Público.

Sanada esta análise, temos um dos assuntos mais controversos do 
Direito Ambiental: a responsabilidade civil da Administração Pública por atos 
omissivos. Já que, a Administração Pública, de acordo com o disposto no art. 
225, caput, da CF/1988, possui o dever de defender e preservar o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, assim como 
qualquer outra pessoa.

Pois bem, como o dever do Estado é o dever de preservar e defender 
o meio, quando o mesmo não fiscalizaas atividades potencialmente poluidoras 
ou não exige o Estudo de Impacto Ambiental, ou mesmo não impõe medidas 
acautelatórias aos particulares, está infringindo dever seu e incorre (indiretamente) 
como agente degradador, por sua omissão182.

Neste sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello183, entende a omissão do 
Estado como carecedora da aplicação da responsabilidade subjetiva, baseando-
se na culpa ou dolo, cabendo o instituto da culpa presumida, em razão das 
dificuldades encontradas pela vítima em demonstrar esta culpa, o que, acarreta 
à Administração Pública provar que agiu com prudência, perícia e não fora 
negligente, ou seja, que não agiu com culpa no dever de fazer.

Entretanto,temos a supremacia do bem ambiental em ascendência 
em relação aos demais interesses, visando o equilíbrio ecológico, o qual faz 
valer o dever de todos, que tenham agido direta ou indiretamente, devendo-se 
atribuir a responsabilidade ao Estado quando este deixar de agir, respondendo 
solidariamente com os demais agentes184.

Assim, os responsáveis diretos e indiretos (Administração Pública) serão 

de Direito Urbano e Ambiental   FDUA, Belo Horizonte, ano 9, n. 49, jan./fev. 2010. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=65216>. Acesso em: 17 jul. 2013.
181 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente à luz 
do novo Código Civil. 1. ed. 2. tir. Belo Horizonte: Juruá, 2004.
182 SANTIAGO, Daniela Pontes. A responsabilidade solidária do Estado diante dos danos 
ambientais ocasionados por particulares e a efetividade dos princípios do direito ambiental. 
FIDES, Natal, V. 3, N. 2, jul/dez. 2012.
183 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 25.ed., São Paulo: 
Malheiros, 2007.
184 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente à luz 
do novo Código Civil. 1. ed. 2. tir. Belo Horizonte: Juruá, 2004.
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responsabilizados solidariamente pelos danos causados, desde que o Estado 
tenha se omitido no dever de fiscalizar quando o poderia fazer.Entendimento ao 
qual nos filiamos.

Contudo, se assim analisarmos,sempre haverá figuração da Administração 
Pública no polo passivo da demanda referentea responsabilidade ambiental, 
visto que, a mesma, caso não seja agente direto do dano, será responsável 
solidariamente com os demais, em razão de sua omissão no dever de fiscalizar 
as atividades dos particulares185.

Neste sentido, entende Meirelles186, que o Estado será responsabilizado 
solidariamente quando praticar diretamente o dano ambiental, restando, em caso 
de sua atuação indireta, acioná-lo apenas de forma subsidiária, responsabilizando, 
primeiramente, aquele que agiu diretamente para a concretização do dano e 
lucrou com o mesmo.

Já para Vianna187, a responsabilidade civil ambiental não clama por decisão 
precisa acerca de quem fora o real agente degradador do meio ambiente, mas 
sim, em razão da relevância do bem ambiental, pela reparação do dano a ele 
causado, logo, a solidariedade deve ser estabelecida de plano, podendo aquele 
que se sentir injustiçado reaver seus direitos com a devida ação de regresso. 

Assim, em razão da supremacia do bem ambiental tantas vezes clamada, 
resta configurada a necessidade da aplicação da regra da solidariedade quando 
houver dano ambiental causado por vários agentes que tenham agido direta e 
indiretamente, como o caso da atuação deficiente da Administração Pública.

Por outro lado, resta necessário frisar que há situações em que o Estado 
não poderá ser responsabilizado, como em situações clandestinas (ocultas ou 
em local de difícil acesso), as quais não geram inação do Estado, não podendo 
assumir os danos provenientes delas188.Logo, não caberá a responsabilidade 
solidária da Administração Pública juntamente com os reais degradadores, 
quando a situação é de total desconhecimento do Estado.

Isto não ocorre, entretanto,quando a Administração Pública estiver 
no cumprimento de dever legal imposto, como no caso da cobrança de uma 
licenciamento ambiental prévio de particular que queira implementar atividade 
potencialmente degradadora, pois se o dano ocorrer será o Estado responsabilizado 
objetivamente, através da regra da solidariedade, juntamente com aquele que 
causou diretamente o dano189.

185 FERRAZ, Antonio Augusto Mello de Camargo; MILARÉ, Édis; NERY JR, Nelson. Ação 
civil pública e a tutela jurisdicional dos interesses difusos. São Paulo: Saraiva, 1984.
186 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2013.
187 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente à luz 
do novo Código Civil. 1. ed. 2. tir. Belo Horizonte: Juruá, 2004.
188 BARROSO, Ricardo Cavalcante. A responsabilidade civil do Estado por omissão em face 
do dano ambiental. V. 63, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
189 BARROSO, Ricardo Cavalcante. A responsabilidade civil do Estado por omissão em face 
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Portanto, fora algumas exceções condizentes a impossibilidade da 
Administração Pública atuar, ela será responsabilizada solidariamente com 
o agente degradador do meio, de forma indireta e por meio da regra da 
solidariedade, cabendo a reparação total do bem ambiental, restando cabível a 
ação de regresso caso qualquer dos responsabilizados se sintam prejudicados, 
podendo-se mensurar a culpa de cada um na referida ação.

Ademais, imposta a regra da solidariedade, perante a Administração 
Pública, quando esta deixar de atuar na fiscalização ou no impedimento dos 
danos ambientais por particulares, temos que, no polo passivo da ação de 
responsabilidade civil caberá o litisconsórcio facultativo, conforme se analisará 
nos julgados colecionados.

Isto porque, entende Fredie Didier Jr190, que o litisconsórcio facultativo 
pode ou não se formar, dependendo exclusivamente dos critérios selecionados 
pelos litigantes, cabendo ao autor da ação considerar contra quem deseja 
demandar, ensejando apenas a responsabilização do agente que diretamente 
degradou o meio ambiente ou contra dois ou mais agentes indiretos, ou ainda 
contra todos os agentes, diretos e indiretos.

Desta forma, a ação de responsabilidade civil por danos ambientais, 
ensejaria uma maior proteção do meio ambiente, visto que, como explicado 
anteriormente, é de extrema dificuldade para a vítima/sociedade/legitimados 
propor ação contra todos os degradadores, razão pela qual o litisconsórcio deve 
ser facultativo, bem como, a relação de degradação do meio ambiental não 
enseja as hipóteses do art. 47 do CPC191.

Logo, caberá a responsabilidade civil da Administração Pública, quando 
ela agir direta ou indiretamente na efetivação do dano ambiental, respondendo 
objetivamente e por risco integral, salvo as situações já expostas, podendo 
compor polo passivo solidariamente com os demais degradadores e de forma 
facultativa, ensejando a análise prévia do autor da ação, visto não incidir sobre as 
hipóteses do litisconsórcio necessário.

A partir desta análise minuciosa da doutrina referente ao assunto, 
passaremos a analisar as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça.

do dano ambiental. V. 63, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
190  DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual 
Civil e processo de conhecimento. 15. ed., Salvador: JusPodivm, 2013.
191  BRASIL. Lei 5.869/73. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm>. Acesso em: 25 mar. 2014.
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5. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA 
DA RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DANO 
AMBIENTAL

Para a elaboração da análise sobre a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) realizamoslevantamento no dia 24/01/2014no sítio eletrônico 
do respectivo tribunal (http://www.stj.jus.br). Foram digitadas palavras-chave no 
campo de busca denominado “pesquisa livre” na aba “jurisprudência” do referido 
site, obtendo-se, a partir da leitura das ementas, as decisões com aparente 
pertinência com o tema proposto.A primeira pesquisa utilizou as palavras-chave: 
“responsabilidade civil administração pública dano ambiental”, a qual resultou em 
13 (treze) acórdãos, dos quais foram selecionados 6 (seis), através da leitura de 
suas ementas, sendo, por fim, escolhidos apenas 2 (dois).Na segunda pesquisa, 
foram digitadas as palavras-chave: “responsabilidade civil estado dano ambiental”, 
a qual restou em 41 (quarenta e um) acórdãos, dos quais foram selecionados 
15 (quinze) através da leitura das respectivas ementas, restando, por fim, 
apenas 8 (oito) acórdãos, os quais tratam da matéria deste Artigo. As decisões 
selecionadas foram sintetizadas, utilizando-se aMetodologia de Estudo de Caso 
Norte Americano, e analisadas em conjunto, utilizando-se o critério de ordem 
cronológico, a partir da data da publicação. 

5.1 Histórico das Jurisprudências

Os acórdãos abaixo analisados indicam que o Estado em matéria de 
danos ao meio ambiente responde com base na teoria do risco administrativo, 
tanto para as condutas omissivas quanto comissivas de seus agentes. Essa 
responsabilidade é de natureza solidária, mas de execução subsidiária, aplicando 
o litisconsórcio passivo facultativo. 

O primeiro acórdão utilizado foi o Recurso Especial nº 28.222 – SP, 
publicado no DJ, p. 253, no dia 15/10/2001 e julgado pela Primeira Turma do STJ. 
Neste acórdão, discutiu-se a responsabilidade civil do Município de Itapetininga 
em razão dos danos causados as águas do Ribeirão Carrito ou Taboãozinho, que 
foram poluídas por ação da concessionária de serviço público (SABESP), delegada 
pelo referido Município. 

A Ministra Relatora, Eliana Calmon, entendeu por não haver legitimidade 
passiva do Município, em razão do contrato de concessão de serviço público à 
empresa privada. Deste voto, fora pedido o voto-vista da Ministra Nancy Andrighi, 
que entendeu diversamente da relatora, em razão da aplicação dos arts. 225 e 
23, inciso VI, da Lei Maior, cabendo ao Município, mesmo delegando algumas 
de suas funções, zelar pela preservação do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, atuando quando verificado danos aquele.

Assim, temos que, o primeiro acórdão analisado é considerado 
paradigmático, pois foi o primeiro que tratou sobre a responsabilidade 
da Administração Pública por danos ambientais, sendo reconhecida a 
responsabilidade do agente indireto (omissão), nos casos de ausência de 

http://www.stj.jus.br
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fiscalização das atividades das concessionárias do serviço público, pois é dever 
que decorre de lei.Logo, a Administração Pública deixou de atuar quando deveria 
(determinado por lei) e poderia (pelo conhecimento da atividade implementada), 
ensejando sua responsabilidade civil objetiva.

Posteriormente, verificamos o acórdão proferido no Recurso Especial nº 
604.725 – PR, publicado no DJ, p. 202, em 22/08/2005, julgado pela Segunda 
Turma do STJ, no qual temos a discussão acerca da responsabilidade civil do 
Estado do Paraná, em razão deste ente ter repassado verbas ao Município de 
Foz do Iguaçu para construção da Avenida Beira Rio, a qual decorreu em risco 
de danos ao meio ambiente. Nesta situação o Ministro Relator, Castro Meira, 
entendeu que, por haver nexo de causalidade entre o repasse das verbas pelo 
Estado do Paraná ao Município de Foz do Iguaçu, caberia ao primeiro fiscalizar 
a obra, bem como, impor medidas que acautelassem o meio ambiente, como 
estudos de impactos ambientais.

Este acórdão, analisado pela Segunda Turma do STJ, converge para o 
entendimento exposto pela Primeira Turma, entendendo pela responsabilidade 
objetiva dos agentes indiretos do dano, em razão do repasse de verbas do Estado 
para o Município, bem como, a falta de medidas que impedissem o incidente. 
Assim como, percebe-se a concretização da ideia acerca da responsabilização 
solidária dos entes que agiram direta e indiretamente para a concretização do 
dano ambiental, entendimento que, somado ao anterior, evolui para melhor 
proteção do bem ambiental.

O terceiro acórdão analisado, Recurso Especial nº 647.493-SC, foi 
publicado no DJ, p. 233, em 22/10/2007 e fora julgado pela Segunda Turma do 
STJ. A discussão girou em torno de vários assuntos, posto que foram interpostos 
vários recursos, sendo o recurso interposto pela União de relevante interesse 
para o presente trabalho, no qual a mesma alegou sua ilegitimidade passiva para 
compor a demanda, visto que os atos danosos foram praticados pelas empresas 
mineradoras, não sendo possível sua responsabilização, já que se estaria 
responsabilizando a própria sociedade pelos danos por ela sofridos. 

No julgado, o Ministro Relator, João Otávio de Noronha, entendeu que 
é obrigação da União fiscalizar as atividades de empresas mineradoras com 
fundamento no Decreto-Lei nº 227/67, Lei nº 7.805/89 e no art. 225, §§ 1º, 2º e 3º 
da CF, não havendo que agir com discricionariedade, bem como, em relação ao 
argumento de responsabilização da sociedade, em último grau, pelos danos à ela 
ocasionados, entendeu o Ministro que a própria sociedade pode ser considerada 
poluidora, já que ela se beneficiou do consumo do carvão extraído, ensejando a 
aplicação do princípio do poluidor-pagador. Ademais, entendeu pela aplicação da 
ação regressiva, caso a União reste prejudicada. 

Nesta situação, há o entendimento sobre a responsabilidade civil 
solidária da União com as empresas mineradoras, ratificando o posicionamento 
já exposto nos demais julgados analisados nas 1ª e 2ª Turmas do STJ.Ademais, 
trouxe o entendimento que em razão da disposição legal de atuação da 
União (detentora da atividade) é necessária sua fiscalização no que tange as 
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atividades mineradoras,entendendo que a sociedade, através da União, pode ser 
responsabilizada a pagar pelos danos causados, pois há nexo de causalidade 
entre o dano ambiental (poluição por carvão) e o beneficiamento da sociedade 
(consumidora de carvão), bem como, concluiu pelo ajuizamento da ação de 
regresso por quem se sentir prejudicado.

No que tange ao quarto acórdão analisado, Agravo Regimental no Agravo 
de Instrumento nº 822.764 – MG, publicado no DJ, p. 364, do dia 02/08/2007, 
julgado pela Primeira Turma, temos a análise acerca da responsabilidade civil do 
Estado de Minas Gerais por sua omissão. O Ministro Relator, José Delgado, 
entendeu que a responsabilidade civil por danos ambientais deve ser objetiva (art. 
37, §6º da CF), diferentemente do que alega o recorrido que a responsabilidade 
civil por omissão do Estado é subjetiva.

O entendimento deste acórdão, é que a responsabilização da 
Administração Pública (agente indireto) deve ser com base na teoria do risco 
administrativo, através da aplicação do art. 37, §6º da CF. Fundamentação que faz 
perceber a evolução do entendimento jurisprudencial acerca dotema, posto que, 
há a preocupação em analisar qual a teoria que deve ser aplicada para os casos 
que envolvam dano ambiental, concluindo-se pela responsabilização objetiva 
com base na teoria do risco administrativo.

O quinto acórdão, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n° 
973.577-SP, foi publicado no DJE, em 19/12/2008, e fora julgado pela Segunda 
Turma do STJ. O mesmo tratou sobre a responsabilidade civil solidária do Estado 
de São Paulo com o Município de Juquitiba e particular, em face de loteamento 
irregular em área de manancial, causando danos ao meio ambiente, provocado 
pelo particular autorizado pela Municipalidade.O Ministro Relator, Mauro 
Campbell, argumentou que o entendimento resta pacífico na jurisprudência do 
STJ que, com fundamento nos arts. 23, VI e 225 ambos da CF, o Estado pode ser 
responsabilizado solidariamente com os demais agentes, quando se omitir do 
dever de fiscalizar, ensejando o dano ambiental.

Neste caso analisado, verifica-se o entendimento já reiterado de que 
o Estado responderá por danos ambientais decorrentes de sua omissão, de 
forma objetiva. Isto porque, a Administração Pública deve fazer cessar o dano 
(loteamento irregular) mesmo quando ele for autorizado por outro Ente do Poder 
Público, resguardando o bem ambiental.

O sexto acórdão, Recurso Especial nº 771.619 – RR, foi publicado no DJE, 
no dia 11/02/2009, e julgado pela Primeira Turma, o qual versou sobre a aplicação 
de litisconsórcio passivo necessário dos causadores diretos do dano ambiental 
juntamente com o Estado de Roraima (demandado na ação).A Ministra Relatora, 
Denise Arruda, com fundamento no inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/81, entendeu 
que não há falar em litisconsórcio necessário, pois, embora os particulares possam 
ser considerados agentes degradadores diretos, cabe ao demandante optar pela 
formação de litisconsórcio, devendo o mesmo, por esta razão, ser facultativo. O 
Ministro Zavascki divergiu deste entendimento, porém, por maioria, a Ministra 
Relatora foi seguida.
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Nesta situação, fora reiterado o entendimento exposto em relação 
a responsabilidade dos agentes diretos e indiretos (Administração Pública) na 
efetivação do dano ambiental, sendo esta solidária. Entretanto, restou configurado 
o entendimento acerca do litisconsórcio facultativo, não sendo obrigatório, ao 
autor da ação, compor o polo passivo da demanda com todos os possíveis 
causadores do dano, bastando um deles ou mais. Neste sentido, este julgado 
se constituiu em um novo acórdão paradigmático, pois acrescenta entendimento 
novo ao anterior.

O sétimo acórdão, Recurso Especial nº 1.079.713 – SC, publicado no DJE 
em 31/08/2009 e julgado pela Segunda Turma do STJ, discutiu, também, o tema 
litisconsórcio passivo necessário da Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio 
Ambiente (FATMA) juntamente com a empresa demandada e o Município de 
Xanxerê, em razão da licença de instalação expedida pelo órgão, o que gerou o 
risco de dano através da implementação do loteamento residencial em área de 
proteção ambiental (Bacia do Rio Ditinho).O Ministro Relator, Herman Benjamin, 
entendeu que a ação da FATMA compreendida na expedição de licença de 
instalação visa a sua atuação indireta para a concretização do dano ambiental 
e, neste sentido, pode ensejar a formação de litisconsórcio facultativo, não 
necessário.

O caso relatado se ateve sobre a análise do litisconsórcio passivo, 
restando configurado o entendimento de que o mesmo deve ser facultativo, 
convergindo para o entendimento exposto anteriormente (1ª Turma).

O oitavo acórdão analisado, Recurso Especial nº 1.071.741 – SP, publicado 
no DJE do dia 16/12/2010 e julgado pela Segunda Turma do STJ, versou sobre a 
responsabilidade solidária do Estado de São Paulo, juntamente com o particular 
em razão de aquele não ter se utilizado de ações possessórias cabíveis contra 
o esbulho havido pelo particular, já que o embargo promovido não foi capaz de 
afastar a ação humana degradadora, em área de Conservação e Proteção Integral.

O Ministro Relator, Herman Benjamin, argumentou que o Estado 
de São Paulo deveria ter agido com o poder de polícia, implementandoações 
eficazes, não se limitando a autuações que deixaram de surtir efeitos, bem 
como, entendeu que o desforço imediato se fazia necessário no momento da 
turbação e posterior esbulho ocorrido na área de conservação permanente, pois 
confere autotutela ao Estado. Sendo assim, entendeu o Ministro que o Estado 
deve ser responsabilizado, não só por não agir como protetor do meio ambiente, 
como também por contrapor ordem emanada de lei, que o impõe o dever de agir 
eficazmente quando do conhecimento e possibilidade perante o dano ambiental 
iminente ou realizado, o que enseja a sua responsabilização objetiva por dano 
ambiental, contudo de execução subsidiária.

Este julgado traz o entendimento de que a Administração Pública deixou 
de atuar eficazmente, restando em uma omissão própria, já que, havendo realizado 
autuações que foram infrutíferas, deveria ter atuado de forma mais eficiente para 
acautelar o meio ambiente. Ademais, a responsabilização deve ser solidária e 
de execução subsidiária para o Estado, posto que, na realidade quem responde 
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por último é a própria sociedade, a qual não concorreu para o dano, não se 
beneficiando do loteamento (como ocorreu no 3º acordão). Caberá, deste modo, 
à Administração Pública arcar com a reparação ambiental quando o particular 
(agente comissivo) estiver impossibilitado de fazer. Trata-se, deste modo, de 
novo julgado paradigmático, pois dá nova interpretação a responsabilidade civil 
da Administração Pública. 

No que tange ao nono acórdão, Agravo Regimental no Recurso Especial 
nº 1.001.780 – PR, publicado no DJE em 04/10/2011 e julgado pela Primeira Turma 
do STJ, que discutiu sobre três agravos regimentais interpostos: pela União, 
Município de Campo Mourão e outros e IBAMA.O Ministro Relator, Albino 
Zavascki, entendeu por negar todos os recursos em razão, principalmente, de 
que a responsabilidade do Estado incide quando a omissão de cumprimento 
adequado do dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o 
agravamento do dano causado pelo seu agente direto, devendo-se, o Estado, 
ser responsabilizado objetivamente pelos danos, juntamente com os demais 
agentes.

Este acórdão dispôs sobre o entendimento dos jugados anteriores 
acerca da solidariedade, porém, determinando que a omissão do Ente Estatal 
deva ser de forma atuante na concretização do dano ambiental, para que haja a 
sua responsabilização com os demais agentes, excluindo-a em caso diverso.

Por fim, o Recurso Especial nº 1.236.863 – ES, publicado no DJE em 
27/02/2012 e julgado pela Segunda Turma do STJ, debateu sobre a responsabilidade 
civil da Fundação Nacional de Saúde(FUNASA) na utilização equivocada de 
substância química altamente perigosa e tóxica (Malathion), em procedimento 
de desinsetização em Posto de Saúde.O Ministro Relator, Herman Benjamin, 
entendeu que, no caso em tela, a responsabilidade do Estado, por meio da 
atuação da FUNASA, é objetiva por ato comissivo, em razão de ter implementado 
o procedimento de desinsetização do posto de saúde com a substância danosa. 
Sendo assim, por mais que se tratasse de omissão do Estado, este seria 
responsabilizado pelos danos causados. 

Ademais, quanto à demonstração do nexo de causalidade o corrente 
entendimento é que, para atos comissivos, a análise da culpa/dolo é dispensada, 
bastando a demonstração do fato administrativo, do evento danoso e da relação 
de causalidade entre este e a conduta do representante do órgão estatal, 
dividindo-se ordinariamente os ônus probatórios.

Este último acórdão analisado, trouxe o entendimento da responsabilização 
da Administração Pública em relação aos atos comissivos, restando configurada a 
aplicação da responsabilidade objetiva da mesma por tercausado o dano ambiental. 
Ademais, utilizou-se, em matéria ambiental, da teoria do risco administrativo, 
como exposto anteriormente (no 4º acórdão), julgado pela mesma turma, acerca 
dos os atos omissivos.

Desta forma, feita a breve explanação dos julgados selecionados, 
passaremos a analisar de que forma houve a evolução da discussão sobre a 
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análise da responsabilização da Administração Pública por dano ambiental e o 
entendimento da doutrina ambientalista.

5.2 Confrontação da síntese jurisprudencial com a doutrina

Conforme acima exposto, a despeito do posicionamento majoritário na 
doutrina ambiental ser de que o Estado responde objetivamente por risco integral 
no caso de dano ao meio ambiente, esse não é o entendimento prevalente no 
STJ. Assim, dos doutrinadores acima analisados, a teoria que mais se aproxima 
do entendimento da Corte foi o exposto por ToshioMukai seguido pela doutrina 
administrativista. Porém, a partir da síntese dos julgados é possível afirmar que 
o raciocínio utilizado nas decisões se apresenta de forma mais elaborada, visto 
que o acórdão admitiu a responsabilização solidária, mas de execução subsidiária 
do Poder Público, ensejando novo entendimento do assunto.

Isto porque, segundo a análise dos1º, 2º e 5º acórdãos, temos a 
responsabilidade civil objetiva do Estado pela sua omissão em fiscalizar as 
atividades. No primeiro acórdão, a Administração Pública repassou uma atividade 
sua ao particular e não fiscalizou a mesma; no segundo acórdão, ela repassou 
verbas para financiar determinada atividade e não executou medidas que 
acautelem o meio ambiente e no quinto acórdão ela deixou de atuar quando 
verificado danos pela atividade do particular, autorizado por outro Ente Federativo. 

Sendo assim, nesses casos, a Administração Pública tinha o conhecimento 
da atividade e não agiu com o seu dever de fiscalizar, impondo medidas que 
impedissem o dano ambiental, mesmo quando a atividade for autorizada por outro 
órgão do Poder Público, transgredindo um dever seu imposto pela Constituição 
Federal. Logo, os acórdãos estão de acordo com o entendimento doutrinário 
ambientalista prevalente.

No 3º acórdão, também se verifica que havendo um dever legal imposto 
à Administração Pública (detentora do recurso natural), deve a mesma fiscalizar 
as atividades que manuseiem o bem ambiental, bem como, a sociedade por 
se beneficiar é posta como poluidora indireta do meio e responde, através da 
União, pelos danos causados. Esse entendimento também está de acordo com 
a análise doutrinária, já que cabe ao poluidor arcar com os custos para recompor 
o meio ambiente (princípio poluidor-pagador).

No que tange ao 4º acórdão, há oentendimento que a Administração 
Pública deve ser responsabilizada objetivamente com base no risco administrativo, 
o que destoa do entendimento aplicado pela doutrina atualmente, já que a teoria 
a ser aplicada no caso de danos ambientais é a do risco integral, para particulares 
e Poder Público. Neste acórdão, embora não exponha o correto entendimento 
doutrinário, já implica no detalhamento de como deve ser essa responsabilização 
objetiva aplicada, baseada na teoria do risco.

Nos 6º e 7º acórdãos, temos novo entendimento sobre o tema, posto 
quea aplicação do litisconsórcio passivo facultativo em face dos agentes do dano 
ambiental não é analisado pela doutrina ambientalista. Porém, é entendimento 
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que acrescenta à doutrina, já queela entende que a ação de responsabilidade 
civil em face de danos ambientais é de extrema dificuldade para o demandante, 
em razão da difícil verificação dos reais causadores do dano, podendo-se, de 
acordo com o entendimento do julgado, o autor demandar apenas contra um dos 
agentes ou mais, convergindo para uma melhor tutela do meio ambiente.

No que tange ao 8º acórdão, o Estado responde por sua omissão própria, 
visto que atuou de forma menos eficiente, ensejando sua solidariedade com 
os demais agentes, mas de execução subsidiária, caracterizando-se como novo 
entendimento evoluído em relação ao exposto pela doutrina, afim de não condenar 
sempre a sociedade (quando esta não se beneficiar da atividade poluidora) pelos 
danos ambientais ocasionados pelos particulares.

O 9º acórdão traz o entendimento da doutrina ambiental, pois consagra 
que, somente haverá a responsabilidade da Administração Pública se a sua 
omissão for determinante para a concretização do dano ambiental pela atividade 
do particular.

Por fim, o 10º acórdão, entende que os atos comissivos e omissivos da 
Administração Pública devem ser responsabilizados objetivamente com base na 
teoria do risco administrativo, ensejando entendimento atrasado em relação à 
doutrina ambiental, visto que, conforme verificamos na análise do 3º acordão, 
esta converge para o entendimento exposto pela doutrina administrativista, 
quando deveria, em razão da supremacia do bem ambiental,haver a aplicação da 
teoria do risco integral.

Logo, verificamos que o Superior Tribunal de Justiça não aplica, nos 
casos concretos, o entendimento de que deve ser a Administração Pública 
responsabilizada civilmente de forma objetiva com base no risco integral, quando 
verificados danos ambientais, como entende a doutrina. Em verdade, o STJ 
tem entendido que a aplicação da teoria do risco deve ser com base no risco 
administrativo.

Desta forma, concluímos que, embora não filiada à doutrina ambientalista 
no que se refere ao tipo de responsabilidade objetiva a ser aplicada ao Estado, a 
jurisprudência do STJ busca resguardar o bem ambiental dentro das limitações 
impostas pelo disposto no art. 37, §6º da Constituição de 1988. Para superar 
essa limitação, na construção teórica dos julgados, são utilizados instrumentos 
teóricos e processuais, como o litisconsórcio facultativo e execução subsidiária, 
os quais não foram identificados na construção doutrinária analisada. A partir 
da construção jurisprudencial apresentada, entendemos que a aplicação da 
solidariedade representa um grande passo para que o STJ possa futuramente 
passar a adotar o entendimento da possibilidade de aplicação do risco integral 
à Administração Pública, fazendo uma intepretação conjunta dos arts. 37, §6º e 
225, §3º da Constituição Federal de 1988.
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6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 Segundo o entendimento doutrinário, a evolução da responsabilidade 
civil da Administração Pública converge para a responsabilidade objetiva baseada 
na teoria do risco administrativo.

6.2 Entretanto, a doutrina ambientalista entende que a responsabilidade 
civil, dos agentes em geral, em face de danos ambientais é objetiva baseada no 
risco integral.

6.3 A doutrina majoritária, ademais, entende quea Administração Pública 
em face dos danos ambientaisdeve ser responsabilizadacom base na teoria do 
risco integral, em razão do dever de preservar e proteger o meio ambiente.

6.4 Através da jurisprudência do STJ, temos o entendimento que a 
Administração Pública deve ser responsabilizada pelos danos ambientais com 
base na teoria do risco administrativo, de forma solidária com os demais agentes, 
havendo o litisconsórcio passivo facultativo e a execução do Poder Público deve 
ser subsidiária em relação ao particular.

6.5 Concluímos que, embora divergente da doutrina majoritária, o 
entendimento jurisprudencial tem aplicado medidas protetivas expansivas para 
a proteção do meio ambiente. A partir da regra da solidariedade, podemos 
entender que o STJ poderá futuramente adotar a teoria do risco integral ao 
Estado, interpretando-se conjuntamente os arts. 37, §6º e 225, §3º da CF/88.
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INTRODUÇÃO

A recentidade de estudos referentes à nanotecnologia não constitui 
um obstáculo para o desenvolvimento desta tecnologia, posto que o ideal 
tecnocientífico trabalhado pela indústria se adapta perfeitamente às possibilidades 
que a nanotecnologia tem a oferecer.

Desta forma, os investimentos realizados por governos e empresas 
atualmente atingem níveis que se mostram consideravelmente altos em relação 
a estas novas tecnologias. Calcula-se que brevemente a nanotecnologia poderá 
caracterizar um novo marco expressivo para o desenvolvimento da economia.

Sendo assim, é possível destacar que atualmente, o potencial 
tecnológico apresentado pela nanociência atinge níveis que se estendem desde 
áreas características como a eletrônica e a informática até mesmo áreas mais 
afastadas como a própria medicina, no entanto, os investimentos relativos a 
pesquisas relacionadas à manipulação da matéria em nível atômico nem mesmo 
se comparam com o tempo investido em estudos que visem descobrir os 
riscos que possam vir a decorrer do contato desta nova descoberta com o meio 
ambiente e a atual sociedade de risco192.

192  O termo “Sociedade de Risco” foi criado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck em 1986, 
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Diante disso, o constante uso da nanotecnologia cumulado com o 
crescente descaso inerente a pesquisas relacionadas aos riscos que possam vir 
a decorrer do uso da mesma faz surgir uma contínua incerteza quanto ao que 
possa emanar do contato desta nova tecnologia com o meio ambiente e a atual 
sociedade de risco.

Diante deste quadro de incertezas, preconiza-se a utilização do princípio 
da precaução como balizador para pesquisas e incorporação da nanotecnologia 
nos processos fabris, como uma forma de solução viável para o surgimento de 
eventuais riscos que possam vir a decorrer. Busca-se, ainda, utilizar o princípio 
da precaução como forma de fundamento para a tomada de decisões acerca das 
atuais incertezas científicas que caracterizam a atual e cada vez mais presente 
sociedade de risco.

Por outro lado, é possível perceber que a nanotecnologia ainda não possui 
um marco regulatório específico que vise a delimitação das possibilidades que 
a nanociência possa oferecer, o que se possui atualmente é somente o embrião 
de um efetivo marco regulatório mais objetivo, o qual intenta regular de uma 
maneira mais uniforme e específica os processos sociais e científicos inerentes 
a esta nova pesquisa científica, de forma a obter um controle mais eficiente e 
norteador sobre toda esta inovadora tecnologia.

Sendo assim, delimitar-se-á este artigo a uma análise geral sobre estes 
aspectos regulamentares da nanotecnologia, abordando-se de uma maneira 
mais específica as iniciativas regulamentares atribuídas à figura da União 
Europeia, com especial ênfase a duas comunicações elaboradas pela própria 
Comunidade, que demonstram de uma maneira mais profunda alguns aspectos 
regulamentares e científicos que visam elucidar os processos de controle 
inerentes à nanotecnologia.

Neste contexto, a presente pesquisa traz como principal objetivo a 
análise geral destes aspectos regulamentares, denotando os pontos principais 
destacados por estas comunicações, buscando mais especificamente entender 
e poder proporcionar uma visão mais clara acerca das expectativas normativas 
provenientes da União Europeia, as quais proporcionam a abertura a uma 
normatização mais específica, possibilitando, assim, além deste contexto, um 
campo de discussão acerca do que é preferível a ambas as partes interessadas 
(sociedade e indústrias) e do que esta sendo efetivado, além da “inspiração” que 
estas iniciativas possam causar as demais sociedades existentes.

Para tanto, realizar-se-á neste artigo uma pesquisa de caráter eminentemente 
indutivo, baseada no destaque de alguns aspectos regulamentares advindos da 
União Europeia, que desta forma busque oferecer subsídios que possibilitem 
discussões e aprofundamentos teóricos acerca da construção de marcos 

para poder fundamentar sua tese de que a sociedade atual vive em um constante estado de 
risco, caracterizado por ameaças e incertezas que colocam a sociedade atual sob um constante 
perigo. Neste viés, Cf. BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São 
Paulo: Editora 34, 2010.
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regulatórios sobre a nanotecnologia e a possível estabilização das relações que 
venham a surgir entre as novas tecnologias, a sociedade e o meio ambiente, que 
não passe mais a ser tratado como um ambiente caracteristicamente de risco.

Sendo assim, para poder proporcionar uma visão mais clara acerca 
dos aspectos relativos à normatização proporcionada pela União Europeia, é 
necessário um entendimento acerca da estrutura atribuída à organização da 
própria União. Neste contexto, passa-se agora à análise da própria Comunidade 
Europeia, a qual se encontra como um dos principais e mais influentes blocos 
econômicos da atualidade.

1. ESTRUTURA POLÍTICO-ORGANIZACIONAL DA UNIÃO EUROPEIA

De origem meramente econômica e baseada na reestruturação de um 
continente recentemente abalado por um crítico pós-guerra, a União Europeia teve 
início na década de 1950, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, denominando-
se originalmente como Comunidade Econômica Europeia (CEE)193.

Com um já determinado interesse em uma cooperação econômica 
internacional e estabelecendo como um dos seus principais objetivos a valorização 
da paz, liberdade, prosperidade e justiça social, a Comunidade Europeia, com 
o passar dos anos, passou a integrar boa parte do continente europeu. Neste 
viés, a política de integração da União Europeia atualmente atinge um nível 
gradativamente alto de interesses econômicos, políticos e sociais. No decorrer 
das ultimas décadas, a União passou a integrar um total de 28 países membros 
e ainda possui mais um total de 05 países que se encontram aguardando as suas 
efetivas entradas neste bloco econômico194.

Sendo assim, neste contexto, é possível destacar que a União Europeia 
atualmente investe cada vez mais alto em uma gradativa política econômica, 
expansionista e de integração. Os objetivos fixados pela Comunidade se 
modificaram com o passar das últimas décadas. O objetivo inicial de uma 
cooperação econômica fixado pela Comunidade passou a integrar novos e 
diversos objetivos institucionais, os quais passaram a ser não somente os de 
atingir a todo o continente europeu, mas também os de atingir, neste caso 
econômica e politicamente195, a uma diversa gama de países, localizados nos 

193 UNIÃO EUROPEIA. Informações de Base sobre a União Europeia. Disponível em: <http://
europa.eu/about-eu/index_pt.htm>. Acesso em: 10 mar. 2014.

194 Neste sentido, Cf. UNIÃO EUROPEIA. Informações de Base sobre a União Europeia. 
op. cit.; UNIÃO EUROPEIA. Alargamento: Valores e Princípios Europeus para Mais Países. 
Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2014; UNIÃO EUROPEIA. União 
Europeia: Factos e Números. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2014.
195 Neste sentido, a União Europeia atualmente possui como um de seus principais objetivos 
a integração social, econômica e política da União. Com a assinatura do Tratado de Maastricht, a 
então denominada União Europeia (EU) passou a adquirir uma dimensão política que claramente 
ultrapassou o conceito de um mercado comum. A partir da assinatura do tratado, a União passou 
a ter uma maior autonomia política, reforçando a ideia de um bloco econômico soberano. Neste 
contexto, Cf. UNIÃO EUROPEIA. Versões Consolidadas do Tratado da união Europeia e do Tratado 
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mais diversos continentes196.

Sendo assim, para controlar a todo o funcionamento da União Europeia, 
a Comunidade utiliza de uma estrutura político-organizacional composta por 
diversas instituições, as quais, apesar de possuírem cada qual a sua devida 
importância e função, atuam conjuntamente em prol do funcionamento da União, 
possibilitando assim, além do controle interno, como citado anteriormente, uma 
atuação externa, que vise o englobamento econômico e político da União.

Sendo assim, é possível destacar: O Conselho, instituição por meio da 
qual se decidem as políticas e se adotam as legislações; A Comissão Europeia, 
instituição do poder executivo europeu por meio da qual se propõem legislações, 
acordos políticos e meios de promoção da União; O tribunal de Justiça, instituição 
por meio da qual se proferem acórdãos relativos aos processos encaminhados 
à sua apreciação; O Banco Central Europeu, instituição encarregada de gerir a 
política monetária da Zona do Euro e a sua moeda corrente; O Tribunal de Contas 
Europeu, Instituição cuja função é verificar se os fundos da União Europeia são 
cobrados e utilizados corretamente e ajudar a melhorar a gestão financeira da 
União Europeia; O Comitê Econômico e Social Europeu, cuja função é representar 
a sociedade civil organizada; O Comitê da Regiões, instituição que representa 
as cidades e as regiões da Europa; O Provedor de Justiça Europeu, órgão por 
meio do qual se investigam as queixas dos cidadãos relativas a casos de má 
administração; A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, instituição cuja 
função é proteger a privacidade dos cidadãos europeus; E o Banco Europeu de 
Investimento, Instituição cuja função é disponibilizar financiamentos a longo 
prazo para investimentos em projetos relacionados com a União Europeia197.

Neste viés, é possível afirmar que a União Europeia ainda conta com 
a presença das figuras dos diversos Parlamento Nacionais e das enumeras 
Agências européias especializadas, sendo que cada qual possui a sua devida 
importância e função, seja ela científica, técnica ou de gestão. Em virtude disto, 
os Parlamentos Nacionais possuem a função de participar lado a lado com as 
instituições européias no trabalho da União, enquanto as Agências Europeias 
auxiliam de diversas maneiras as demais instituições da União, como pela 
emissão de pareceres e pela disponibilização de informações. São Exemplos de 
agências a Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia (ESA), a Agência 
Europeia do Ambiente (AEA), a Agência Europeia de Defesa (AED) e a Agência 

sobre o Funcionamento da União Europeia. In: Jornal Oficial da União Europeia, 2012. Disponível 
em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=OJ:C:2012:326:TOC>. Acesso em: 28 
abr. 2014. UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Maastricht sobre a União Europeia. Disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_
pt.htm>. Acesso em: 28 abr. 2014.
196 VERDUN, Amy (Org.). The Euro: European Integration Theory and Economic and Monetary 
Union. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2002.
197 UNIÃO EUROPEIA. Como funciona a União Europeia: guia das instituições da União 
Europeia. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2013.
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de Execução para a Competitividade e a Inovação (EACI)198.

Sendo assim, para que se estabilize e controle a toda a comunidade, é 
necessário que se estabeleça um corpo de normas vinculantes e vigentes, que 
passe a distribuir direitos e deveres para toda a Comunidade Europeia, garantindo 
a ordem e a disciplina tanto nas entidades pertencentes a este bloco quanto em 
toda a sociedade europeia.

2. ASPECTOS REGULAMENTARES DA UNIÃO EUROPEIA

A União Europeia consolidou-se como uma Comunidade Econômica 
Europeia, e desde a sua criação vem sustentando como principal objetivo o 
mantenimento econômico e político de todo o continente europeu. Sendo assim, 
com o passar do tempo, novos objetivos são agregados ao corpo de interesses da 
União, como, por exemplo, sua política expansionista, econômica e de integração.

Com isso, no decorrer das últimas décadas, a União Europeia vem 
integrando ao seu corpo de membros um rol de diversos países europeus, e 
neste contexto, para poder manter a paz, estabilidade e prosperidade em todo 
o seu âmbito territorial e ao mesmo tempo garantir o funcionamento de todo 
o bloco econômico europeu, a União Europeia, como qualquer outro Estado 
soberano, suscitou da criação de um corpo de normas concreto e vigente, regido 
por diversos tratados e diversas normas internas, que, em sua maioria, são 
consideradas vinculantes à todos os seus Estados-Membros.

A União Europeia atualmente rege-se pelo “Tratado da União Europeia”, 
mais conhecido como “Tratado de Maastricht”, assinado na cidade de Maastricht, 
nos Países Baixos, em 07 de fevereiro de 1992, o qual dispõe sobre a criação 
da Comunidade Europeia e a ampliação de seus domínios de intervenção 
e abrangência, além da permissão ao lançamento da integração política da 
Comunidade Europeia199.

Este Tratado passou a vigorar somente no dia 01 de novembro de 1993, 
sendo posteriormente emendado por outros três diferentes tratados, os quais 
foram: o “Tratado de Amsterdão” (1997); o “Tratado de Nice” (2001); e o “Tratado 
de Lisboa” também conhecido como o “Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia” (2007), o qual foi posteriormente consolidado em 2012, juntamente 
com o já estabelecido Tratado de Maastricht200.

Em seu funcionamento, a União Europeia utiliza-se de atos jurídicos 
unilaterais, elencados no Artigo 288.° do Tratado Sobre o Funcionamento da 

198  Ibidem.
199 Segundo este tratado, a União Europeia se baseia essencialmente sobre três pilares 
essenciais, quais seriam: as Comunidades Europeias; a Política Externa e de Segurança Comum 
(PESC); e a Cooperação Policial e Judiciária em Matéria Penal (JAI). Cf. UNIÃO EUROPEIA. 
Versões Consolidadas do Tratado da União Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia. op. cit. UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Maastricht sobre a União Europeia. op. cit.
200 UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Maastricht sobre a União Europeia. op. cit.
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União Europeia, quais sejam: os regulamentos; as diretivas; as decisões; as 
recomendações; e os pareceres.

“O regulamento tem caráter geral. É obrigatório em todos os seus 
elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros”; “a diretiva 
vincula o Estado-Membro destinatário quanto ao resultado a alcançar, deixando, 
no entanto, às instâncias nacionais a competência quanto à forma e aos 
meios”; “a decisão é obrigatória em todos os seus elementos. Quando designa 
destinatários, só é obrigatória para estes”; e as recomendações e pareceres, 
sem uma definição expressa pelo artigo, restam apenas conceituados como atos 
unilaterais “não vinculativos”, que não fazem surgir efeito erga omnes sobre os 
seus referidos Estados-Membros201.

Além desses, existem os “atos jurídicos unilaterais atípicos”, não 
provenientes de outras disposições dos tratados ou simplesmente criados pelas 
próprias práticas institucionais da Comunidade Europeia.

Desta forma, os atos jurídicos unilaterais atípicos normalmente não 
possuem um efeito jurídico vinculativo, todavia, possuem eficácia política e 
influência principiológica e teórica perante as instituições e todo o ordenamento 
jurídico. Sendo assim, neste mesmo raciocínio, estes atos unilaterais podem ser 
expressos na figura de alguns documentos oficiais, como resoluções, conclusões, 
comunicações e Livros202.

Feita uma análise quanto aos principais aspectos regulamentares 
inerentes ao ordenamento jurídico europeu, passa-se agora a uma análise 
dos principais regramentos estabelecidos pela União Europeia referentes à 
nanotecnologia, possibilitando uma preparação à análise das duas comunicações 
objeto principal desta pesquisa.

2.1. Principais regramentos da União Europeia relativos à nanotecnologia

Pouco se tem falado sobre uma ampla regulamentação relativa à 
nanotecnologia. O maior investimento em pesquisas nessa área provém da 
iniciativa privada, a qual apresenta pouco interesse em uma regulamentação 
nanoespecífica, haja vista que haveria uma grande limitação quanto às pesquisas 
e quanto aos resultados pela mesma propostos.

Por outro lado, alguns países e organizações internacionais vêm propondo 
iniciativas regulamentares em função dos riscos desta nova tecnologia.

Como visto, a União Europeia apresenta considerável avanço com 
a elaboração de diretivas e demais regulamentações que, de forma direta ou 
indireta, visam controlar os aspectos científicos, comerciais, e ainda os ligados 

201 Neste Sentido, Cf. UNIÃO EUROPEIA. Os actos unilaterais. Disponível em: <http://
europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14528_pt.htm>. 
Acesso em: 28 abr. 2014. UNIÃO EUROPEIA. Versões Consolidadas do Tratado da União Europeia 
e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. op. cit.
202 Neste Sentido, Cf. UNIÃO EUROPEIA. Os actos unilaterais. Op. cit.
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à saúde humana e à qualidade do meio ambiente. O que pode ser considerado 
como o embrião de um marco regulatório específico.

Via de regra, a União Europeia vem tratando da nanotecnologia de 
forma indireta por uma série de atos unilaterais aplicáveis às áreas em que se 
utiliza a nanotecnologia. Além disso, alguns dispositivos legais procuram tratar 
diretamente de aspectos relacionados à nanotecnologia. A seguir passa-se a uma 
breve análise dos principais Regulamentos, Diretivas, Decisões, Recomendações, 
Pareceres, Comunicações, Resoluções e Orientações em vigor, que tratam de 
alguma forma da nanotecnologia ou de seus riscos.

Regulamentos:

i) Regulamento (CE) n° 1907/2006 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, relativo ao Registro, 
Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas 
(REACH), que cria a Agência Europeia de Substâncias Químicas203;
ii) Regulamento (CE) n° 1333/2008 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativo aos aditivos 
alimentares. Obriga a avaliação ou reavaliação de aditivos 
alimentares que utilizem da nanotecnologia em sua produção 
e a inserção do aditivo em uma lista comunitária após sua 
aprovação204;
iii) Regulamento (CE) n° 1223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativo aos produtos 
cosméticos. Fixa uma definição de nanomateriais, determina 
como deve ser feita a divulgação de informações relativas à 
presença de nanomateriais em cosméticos, e métodos de 
avaliação, controle e permissão quanto ao uso de nanomateriais 
em cosméticos205;
iv) Regulamento (UE) n° 10/2011 da Comissão, de 14 de janeiro 
de 2011, relativo aos materiais e objetos de matéria plástica 
destinados a entrar em contato com os alimentos. Fixa que os 
materiais que apresentarem nanopartículas devem ser avaliados 
caso a caso pelas autoridades no que respeita aos riscos, ou 
seja, eles deverão ter uma avaliação especial206;
v) Regulamento (UE) n° 1169/2011, do Parlamento Europeu e 

203 UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) n° 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:13
6:0003:0280:pt:PDF>.  Acesso em: 28 abr. 2014.
204 UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) n° 1333/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:35
4:0016:0033:pt:PDF>. Acesso em: 28 abr. 2014.
205 UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) n° 1223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:34
2:0059:0209:pt:PDF>. Acesso em: 28 abr. 2014.
206 UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) n° 10/2011 da Comissão. Disponível em: <http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:PT:PDF>. Acesso 
em: 28 abr. 2014.
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do Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os gêneros alimentícios. 
Obriga a informação da presença de nanomateriais artificiais 
em alimentos, fixa a definição de nanomateriais artificiais 
e as propriedades características da nanoescala e define a 
metodologia que deve ser aplicada à informação207;
vi) Regulamento (UE) n° 528/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no 
mercado e a utilização de produtos biocidas. Fixa a definição de 
nano material, define a competência de decisão sobre a definição 
de nano material, define a competência de decisão sobre se um 
objeto é ou não nano material e fixa termos em que um nano 
material é aprovado208.

 Diretivas:
i) Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
8 de junho de 2011, relativa a restrição do uso de determinadas 
substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos. 
Fica obrigada a análise de restrição a nanomateriais que ofereçam 
perigo e a restrição ou substituição dos mesmos por materiais 
alternativos quando comprovado o perigo209;
ii) Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 4 de julho de 2012, relativa aos resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrônicos (REEE). Define a competência da 
Comissão para avaliar se poderá ser necessário um tratamento 
específico aos riscos dos produtos de nanotecnologia210.

Recomendações:
i) Recomendação 2011/696/EU da Comissão, de 18 de Outubro 
de 2011, sobre a definição de nanomaterial. Define o que são 
nanomateriais211.

Comunicações:
i) Comunicação 2008/0366 da Comissão das Comunidades 
Europeias ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê 
Econômico e Social Europeu, de 17 de junho de 2008, intitulada 

207 UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) n° 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:30
4:0018:0063:PT:PDF>. Acesso em: 28 abr. 2014.
208 UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) n° 528/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:16
7:0001:0123:PT:PDF>. Acesso em: 28 abr. 2014.
209 UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho. 
Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110
:PT:PDF >. Acesso em: 28 abr. 2014.
210 UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2012/19/EU do Parlamento Europeu e do Conselho. 
Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:007
1:PT:PDF >. Acesso em: 28 abr. 2014.
211 UNIÃO EUROPEIA. Recomendação 2011/696/EU da Comissão. Disponível em: <http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:PT:PDF>. Acesso 
em: 28 abr. 2014.
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Aspectos Regulamentares dos Nanomateriais212;
ii) Comunicação da Comissão da União Europeia ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comitê Econômico e Social Europeu e 
ao Comitê de Regiões, de setembro de 2012, sobre dispositivos 
médicos e dispositivos médicos seguros para diagnóstico in vitro 
inovadores e eficazes aos interesses dos doentes, consumidores 
e profissionais da saúde213;
iii) Comunicação 2012/572 da Comissão Europeia, de 03 de 
outubro de 2012, que trata da segunda revisão regulamentar 
relativa à nanomateriais214.

Resoluções:
i) Resolução P6_TA(2009)0328 do Parlamento Europeu, de 
24 de abril de 2009, sobre aspectos regulamentares dos 
nanomateriais215.

Orientações:
i) A orientação, de maio de 2011, para a avaliação dos riscos dos 
nanomateriais em embalagens e alimentos da European Food 
Safety Authority (EFSA) - Autoridade Europeia para a Segurança 
de Alimentos216.

Dentre os atos unilaterais, a União Europeia reconhece o Regulamento 
REACH como o mais adequado para o tratamento das questões técnicas 
relacionadas à nanotecnologia e aos seus riscos217.

Sendo assim, realizada esta busca, passa-se agora à análise propriamente 
dita das duas comunicações que se demonstram como objeto principal desta 
pesquisa, a COM(2008)366, a qual dispõe sobre os aspectos regulamentares dos 

212 UNIÃO EUROPEIA. Comunicação 2008/366 da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comitê Econômico e Social Europeu: aspectos regulamentares dos nanomateriais. 
Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0366:FIN:PT:
PDF>. Acesso em: 28 abr. 2014. 
213 UNIÃO EUROPEIA. Comunicação da Comissão da União Europeia ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, ao Comitê Econômico e Social Europeu e ao Comitê de Regiões. Disponível em: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0540:FIN:PT:PDF>. Acesso 
em: 28 abr. 2014.
214 UNIÃO EUROPEIA. Comunicação 2012/572 da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comitê Econômico e Social Europeu: segunda revisão regulamentar relativa a 
nanomateriais. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:5
2012DC0572&qid=1398865470202&from=PT>. Acesso em: 28 abr. 2014.
215 UNIÃO EUROPEIA. Resolução P6_TA(2009)0328 do Parlamento Europeu: aspectos 
regulamentares dos nanomateriais. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IP0328&qid=1398866081169&from=PT>. Acesso em: 28 abr. 2014.
216 UNIÃO EUROPEIA. Guidance on the risk assessment of the application of nanoscience 
and nanotechnologies in the food and feed chain. Disponível em: <http://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/doc/2140.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2014.
217 Neste Sentido, Cf. UNIÃO EUROPEIA. Comunicação 2012/572 da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Econômico e Social Europeu: segunda revisão 
regulamentar relativa à nanomateriais. op. cit.
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nanomateriais e a COM(2012)572, que trata da segunda revisão regulamentar 
relativa à nanomateriais.

2.2. Análise das Comunicações 2008/0366 e 2012/572 da Comissão Europeia

Constituídas como atos jurídicos unilaterais atípicos àqueles elencados 
no Artigo 288.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, as 
comunicações não geram efeito vinculante à todos os Estados-Membros da 
União Europeia, mas demonstram grande importância para o ordenamento 
jurídico europeu.

A observação de parâmetros estabelecidos por comunicações torna-se 
uma boa alternativa para uma correta compreensão acerca do funcionamento de 
alguns processos e situações de relevância à sociedade e ao bloco econômico.

Diante disso, passa-se agora a analisar duas das comunicações que 
mais se destacam dentro do ordenamento jurídico europeu, a COM(2008)366 
e a COM(2012)572, as quais dispõe sobre os aspectos regulamentares da 
União Europeia diretamente ligados à nanotecnologia, destacando os principais 
pontos denotados pelas comunicações, possibilitando a visão do que estas 
comunicações visam expor.

2.2.1. A COM(2008)366

Uma abordagem integrada, segura e responsável tornou-se o núcleo 
da política da União Europeia para as nanotecnologias. Com a vinculação da 
Comunicação da União Europeia intitulada “Nanociências e Nanotecnologias: 
Plano de Ação para a Europa 2005-2009”, todas as aplicações e utilizações 
das nanociências e das nanotecnologias deveriam respeitar o elevado nível de 
proteção da saúde pública, da segurança, dos consumidores, dos trabalhadores 
e do ambiente218.

Como Reflexo dessa preocupação surge em 2008 a Comunicação 366 
da União Europeia, “Aspectos Regulamentares dos Nanomateriais”. Seu texto 
abrange os nanomateriais em produção e já colocados no mercado, e ainda 
apresenta uma abordagem quanto ao desconhecimento da verdadeira dimensão 
do risco envolvendo os nanomateriais, entendendo necessária a adoção de 
medidas de gestão dos riscos juntamente com o princípio da precaução219.

Em uma visão geral, esta comunicação destinou-se a realizar uma 
análise quanto ao conteúdo legislativo produzido pela União Europeia relativo à 
nanotecnologia, não somente limitando-se ao que a Comunidade abstratamente 
criou, mas a um estudo sobre o conteúdo das normas, e aqueles aos quais as 

218 UNIÃO EUROPEIA. Comunicação 2008/366 da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comitê Econômico e Social Europeu: aspectos regulamentares dos nanomateriais. 
op. cit.
219  Ibidem.
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normas devem observar, haja vista as lacunas normativas existentes220.

Sendo assim, a comunicação também se destinou a uma análise quanto 
à vigência e a eficácia de algumas normas existentes, estabelecendo que em 
um nível global, podemos considerar que a legislação em vigor abrange em 
grande parte os riscos relativos aos nanomateriais. Todavia, essa legislação 
poderá e deverá ser atualizada conforme o surgimento de novas tecnologias e 
informações que demonstrem a necessidade de elevar o nível de proteção à 
saúde e a segurança do ambiente221. 

Neste viés, para se poder desenvolver, alterar e, em especial, aplicar 
a legislação de forma adequada, as autoridades e agências reguladoras devem 
prestar especial atenção aos riscos relacionados com os nanomateriais. Para 
isso, torna-se fundamental a construção de uma base de conhecimento científico 
sólida acerca do tema222. 

Neste contexto, a comunicação 366 possui um papel fundamental quanto 
a estes fatores, qual seria o de fomentar tanto a legislação e a sua aplicação, 
como a necessidade de preencher as lacunas em matéria de conhecimentos 
relativos aos nanomateriais223.

Neste seguimento, a comunicação 366 optou por analisar também os 
aspectos que devem ser observados quanto aos produtos químicos e seus 
procedimentos. O primeiro objeto a ser estudado foi o Registro estabelecido 
pelo Regulamento (CE) n° 1907/2006 de 18 de dezembro de 2006, qual seria o 
Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas, conhecido 
como REACH224, que contém disposições abrangentes aplicáveis ao fabrico, à 
colocação no mercado e à utilização de substâncias, tudo ligado diretamente 
ao princípio da precaução. Apesar de não existir quaisquer disposições nesse 
regulamento que se refiram explicitamente aos nanomateriais, os mesmos são 
abordados pela definição de substância225.

O REACH parte do princípio de que cabe aos fabricantes, aos importadores 
e aos utilizadores garantir que as substâncias que fabricam, colocam no mercado 
ou utilizam não afetam negativamente a saúde humana, nem o ambiente. 
Ademais, cabe aos agentes envolvidos apresentar um dossiê de registro às 
substâncias que fabricam ou importam em quantidades iguais ou superiores a 
uma tonelada ou, sendo superior a 10 toneladas por ano, a produção um relatório 
de segurança química226.  

220 Ibidem.
221 Ibidem.
222 Ibidem.
223 Ibidem.
224 Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.
225 UNIÃO EUROPEIA. Comunicação 2008/366 da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comitê Econômico e Social Europeu: aspectos regulamentares dos nanomateriais. 
op. cit.
226 Ibidem.
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Contudo existem exceções a estes fatos, onde será exigida uma 
autorização para substâncias que suscitam grande preocupação quanto ao seu 
risco, independentes das quantidades fabricadas ou colocadas no mercado227. 

Ainda, segundo a comunicação, a Agência Europeia das Substâncias 
Químicas pode solicitar a qualquer momento informações sobre quaisquer 
substâncias, independente dos requisitos mínimos de informação requeridos 
pelo REACH, quando considerar necessário para a avaliação de segurança. 
Assim, mesmo quando uma substância já existente e comercializada no mercado 
à escala macroscópica for introduzida sob a forma de nanomateriais, o dossiê de 
registro deverá ser atualizado incluindo as diferentes classificações e rotulagens, 
assim como, as medidas adicionais de gestão de riscos228. 

Sendo assim, a Comunicação termina a análise do REACH afirmando que 
todos os dados compilados pelo Registro serão utilizados em outros regulamentos, 
cabendo ao registro complementar a legislação relativa a produtos229. 

Por conseguinte, a comunicação passa a tratar sobre a segurança dos 
trabalhadores. Como primeiro assunto, a comunicação fala sobre as obrigações 
distribuídas às entidades patronais, segundo a mesma, as entidades devem 
garantir a qualquer custo a proteção do trabalhador. Neste sentido, as mesmas 
devem levar a cabo uma avaliação dos riscos existentes, e, quando for identificado 
um , adotar medidas para o eliminar230.

Ainda, qualquer informação sobre os riscos devem ser repassadas aos 
trabalhadores, que devem ter suas opiniões consideradas no que se relacionar às 
suas condições e ao ambiente de trabalho231.

No que tange aos produtos, a comunicação traz uma análise quanto às 
legislações que tratam direta e indiretamente dos nanomateriais. Segundo seus 
estudos, praticamente todas as normas que regulamentam os produtos impõe 
uma avaliação quanto aos riscos existentes, e, como consequência, a utilização 
de métodos cabíveis para a dissipação destes problemas232.

A comunicação ainda dispõe que quando se trata de nanomateriais, 
o mesmo deve ser considerado, pois o simples uso da precaução não é o 
suficiente233.

Em prosseguimento, a mesma ainda destaca que quando se trata de 
produtos colocados no mercado, todos os riscos devem ser verificados, seja por 
quem os produziu ou pelas próprias autoridades competentes234.

227 Ibidem.
228 Ibidem.
229 Ibidem.
230 Ibidem.
231 Ibidem.
232 Ibidem.
233 Ibidem.
234 Ibidem.
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Neste viés, todas as informações relativas a estes produtos devem ser 
disponibilizadas, e, se necessário, a própria legislação pode ser modificada235.

Sendo assim, fica fixado que todos os conhecimentos sobre questões 
essenciais devem se melhorados, haja vista que o conhecimento se transformou 
em um fator crítico para a construção e aplicação da legislação. Ainda, ficou 
estipulado que as autoridades e as agências responsáveis pela aplicação da 
legislação deveriam continuar a fiscalizar cuidadosamente o mercado e a utilizar 
os mecanismos de intervenção disponíveis no caso de terem sido identificados 
riscos em produtos já comercializados236.

Quando se trata das informações disponibilizadas aos utilizadores, fica 
fixado que informações de relevância ao consumidor, como a própria existência 
de nanomateriais na composição dos produtos devem ser disponibilizadas a quem 
os adquirir. Existem alguns regramentos que tratam sobre estas disposições. 
Neste sentido, deve-se inspecionar os regramentos próprios às informações 
disponibilizadas, como aqueles estabelecidos por legislação comunitária ou pelo 
próprio REACH237.

Em matéria de fiscalização de mercado e de mecanismos de intervenção, 
fica fixado na comunicação que “será concedida especial atenção aos vários 
instrumentos da legislação comunitária que obrigam as autoridades nacionais a 
trocar informações ou a intervir quando os produtos apresentam riscos, ou são 
susceptíveis de os apresentar, mesmo que cumpram os requisitos jurídicos”238.

Por conseguinte, as autoridades podem intervir em todas as fases no caso 
de serem identificados riscos específicos decorrentes de produtos já colocados 
no mercado e que contenham nanomateriais, a segurança a ser apresentada 
pelos produtos é social e cientificamente essencial239.

2.2.2. A COM(2012)572

Como ficou fixado ao final da Comunicação anterior, a Comissão se 
responsabilizou a relatar os progressos alcançados após o período de três anos 
da apresentação da mesma, e assim o fez240.

A Comunicação 572 da União Europeia, de 3 de outubro de 2012, 
traz uma análise da adequação e a aplicação da legislação da União Europeia 
para os nanomateriais. Acompanha o documento de trabalho dos serviços da 
Comissão (SWP) sobre os tipos e as utilizações de nanomateriais, incluindo os 
aspetos de segurança que dá resposta à preocupação do Parlamento Europeu 
de que a abordagem da Comissão aos nanomateriais é prejudicada pela falta 

235 Ibidem.
236 Ibidem.
237 Ibidem.
238 Ibidem.
239 Ibidem.
240 Ibidem.



116 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

de informações sobre a utilização e a segurança dos nanomateriais que já se 
encontram no mercado241. 

Ainda, traz uma definição de nanomateriais, apresentada conforme 
a Recomendação da Comissão de 2011 como sendo “um material natural, 
incidental ou fabricado, que contém partículas num estado desagregado ou na 
forma de um agregado ou de um aglomerado, e em cuja distribuição número-
tamanho 50 % ou mais das partículas têm uma ou mais dimensões externas na 
gama de tamanhos compreendidos entre 1 nm e 100 nm. Em casos específicos 
e sempre que tal se justifique devido a preocupações ambientais e ligadas à 
saúde, segurança e competitividade, o limiar da distribuição número-tamanho de 
50 % pode ser substituído por um limiar compreendido entre 1 e 50 % (...)”, a 
qual será integrada as legislações da EU242. 

A comissão está trabalhando para ultrapassar os importantes desafios 
que dizem respeito ao estabelecimento de métodos validados e instrumentação 
para detecção, caracterização e análise, completando as informações sobre os 
perigos dos nanomateriais243.

A Comissão continua convencida de que o REACH estabelece o melhor 
quadro possível para a gestão dos riscos dos nanomateriais quando ocorrem 
como substâncias ou misturas, mas provou-se serem necessários mais 
requisitos específicos para os nanomateriais dentro desse quadro. A Comissão 
prevê alterações em alguns dos anexos REACH e incentiva a Eropean Chemicals 
Agency – ECHA a desenvolver orientações para registros após 2013244.

Nos termos do Regulamento REACH, as substâncias químicas importadas 
ou fabricadas na UE devem, na maioria dos casos, ser registradas junto da ECHA, 
demonstrando a sua utilização segura. O dossiê de registro ou substância pode 
ser objeto de avaliação. Consoante as suas características, qualquer substância 
pode ser sujeita a autorização ou restrições. O REACH aplica-se igualmente às 
substâncias para as quais todas ou algumas formas são nanomateriais245.

O Regulamento CRE prevê a obrigação de notificar à ECHA as substâncias 
nas formas em que são colocadas no mercado, incluindo nanomateriais, que 
satisfaçam os critérios de classificação como perigosos, independentemente da 
sua tonelagem246.

O Parlamento Europeu convidou a Comissão a avaliar a necessidade 
de rever o REACH relativamente ao registro simplificado para os nanomateriais 
fabricados ou importados com menos de uma tonelada, consideração de todos 

241 UNIÃO EUROPEIA. Comunicação 2012/572 da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comitê Econômico e Social Europeu: segunda revisão regulamentar relativa a 
nanomateriais. op. cit.
242 Ibidem.
243 Ibidem.
244 Ibidem.
245 Ibidem.
246 Ibidem.
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os nanomateriais como substâncias novas, e um relatório de segurança química 
com uma avaliação da exposição para todos os nanomateriais registrados247.

Ao abrigo do REACH, podem ser consideradas diferentes formas no âmbito 
de um único registro de uma substância. Contudo, o registrante deve garantir a 
segurança de todas as formas incluídas e fornecer informações adequadas, a fim 
de tratar as diferentes formas nos registros, incluindo a avaliação da segurança 
da substância química e as suas conclusões (por exemplo, através de diferentes 
classificações sempre que adequado)248.

Os requisitos de informações do registro do REACH aplicam-se à 
tonelagem total da substância, incluindo todas as formas. Não há prescrição para 
realizar testes específicos para cada forma diferente, ou para precisar o modo 
como as diferentes formas foram tratadas nos registros, embora a estrutura do 
dossiê REACH o permita e o aconselhamento técnico da ECHA o incentive249.

Em estreita colaboração com a ECHA, a Comissão avaliou em que 
medida os nanomateriais foram tratados nos registros do REACH e das 
notificações CRE. A partir de fevereiro de 2012, 7 registos de substâncias e 18 
notificações CRE tinham selecionado nanomaterial como a forma da substância 
nos campos facultativos. Uma nova avaliação identificou outras substâncias com 
nanoformas250.

Muitos registros de substâncias que, comprovadamente, apresentam 
formas de nanomaterial não mencionam claramente quais as formas abrangidas 
nem em que medida as informações se referem à nanoforma. Existe pouca 
informação especificamente dedicada à segurança da utilização de nanomateriais 
específicos, em princípio, abrangidos pelos dossiês de registro251.

Estas conclusões podem ser parcialmente explicadas pela ausência de 
orientações pormenorizadas destinadas aos registrantes sobre o registro para 
nanomateriais e a formulação geral dos anexos REACH252.

A recomendação da Comissão sobre a definição de nanomaterial deve 
clarificar a terminologia, mas por si só não deve proporcionar a necessária clareza 
aos registrantes sobre como tratar os nanomateriais no âmbito dos registros 
REACH253.

A transparência das informações sobre nanomateriais e produtos que 
contenham nanomateriais é essencial. Este fato foi reconhecido pelo Parlamento, 
que apelou à Comissão para que avalie a necessidade de requisitos de notificação 
para todos os nanomateriais, incluindo os contidos em misturas e artigos, e 

247 Ibidem.
248 Ibidem.
249 Ibidem.
250 Ibidem.
251 Ibidem.
252 Ibidem.
253 Ibidem.
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pelo Conselho, que convidou a Comissão a avaliar a necessidade de um maior 
desenvolvimento de uma base de dados harmonizada para nanomateriais, tendo 
simultaneamente em conta os potenciais impactos254.

Os conhecimentos atuais sobre nanomateriais não sugerem riscos 
que exijam informações sobre todos os produtos em que são utilizados os 
nanomateriais. A experiência adquirida até a data mostra que, se vierem a ser 
identificados riscos, devem poder ser tratados com os instrumentos existentes, 
como a diretiva relativa à segurança geral dos produtos e o seu sistema RAPEX, 
ou instrumentos mais específicos ao abrigo da legislação da UE relativa aos 
produtos255.

As informações atualmente disponíveis (tais como as informações 
apresentadas no documento de trabalho dos serviços da Comissão em anexo 
e as informações geradas pelos instrumentos legislativos existentes, como o 
REACH e a regulamentação em matéria de cosméticos) são consideradas uma 
boa base para a elaboração de políticas256.

A Comissão acompanhará atentamente a evolução da situação e 
apresentará um relatório ao Parlamento, ao Conselho e ao Comitê Econômico e 
Social Europeu, no prazo de 3 anos257.

As nanopartículas artificiais, incidentais e naturais são ubíquas no ambiente 
humano e a sua presença e o seu comportamento são geralmente conhecidos 
e compreendidos. No entanto, existem poucos dados sobre nanopartículas 
produzidas no local de trabalho e no ambiente258.

Colocam-se grandes desafios técnicos para vigiar a sua presença, 
incluindo os que dizem respeito à sua pequena dimensão e baixos níveis de 
concentração e para distinguir as partículas de nanomateriais fabricados das 
nanopartículas naturais ou incidentais. A detecção de nanomateriais em matrizes 
complexas tais como cosméticos, produtos alimentares, resíduos, solo, água 
ou lamas é ainda mais difícil. Embora existam alguns métodos de vigilância, 
estes continuam frequentemente por validar, o que limita a comparabilidade dos 
dados259.

CONCLUSÕES

1 A recentidade das pesquisas e da incorporação da nanotecnologia a 
processos produtivos e a produtos, aliada a falta de interesse em estudos sobre 
os impactos  desta tecnologia, tem ocasionado uma grande lacuna regulamentar 
quanto à utilização e aos riscos desta nova tecnologia.

254 Ibidem.
255 Ibidem.
256 Ibidem.
257 Ibidem.
258 Ibidem.
259 Ibidem.
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2 A União Europeia conta com uma complexa estrutura político-
organizacional, decorrente da ampliação de seus domínios e interesses, que 
passaram de uma cooperação econômica entre os países europeus, à uma 
interação econômica, política e social que não visa somente o continente europeu, 
mas também visa a outros continentes.

3 Para manter a ordem nas diversas interações da Comunidade, a União 
Europeia conta com uma diversidade de normas eficazes e vigentes, as quais 
estabelecem, principalmente dentre seus atos unilaterais, uma legislação que 
comporta os vários processos tecnocientíficos proporcionados pela nanociência, 
formando assim, o embrião de um marco regulatório específico.

4 Dada a correta compreensão acerca do funcionamento de algumas 
situações de relevância à Comunidade, as comunicações são um importante 
instrumento na composição da legislação europeia, como por exemplo o que 
acontece com as comunicações 2008/0366 e 2012/572 da Comunidade Europeia, 
que proporcionam uma engrandecedora compreensão acerca da legislação 
europeia relativa aos nanomateriais.
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8. AS PECULIARIDADES DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
POR DANOS AMBIENTAIS NO DIREITO BRASILEIRO

EYMMY GABRIELLY RODRIGUES DA SILVA
Graduanda do 9º semestre do curso de Direito da Faculdade Ideal - FACI

1. INTRODUÇÃO 

O instituto da responsabilidade civil clássica foi criado no intuito de 
obrigar o agente a reparar o dano que causou a outrem. É comum ver em nossa 
sociedade a prática de atos ilícitos que geram danos, alguns graves, outros não 
tão graves, daí a necessidade de um instituto que preveja essa responsabilização, 
para que a vítima seja restituída daquilo que foi lesada. Cabe lembrar que, a 
função da responsabilização é restituir integralmente, sempre que possível, para 
que a vítima fique na situação em que se encontrava antes da ocorrência do fato 
danoso.

A doutrina divide a responsabilidade civil entre subjetiva e objetiva. Na 
primeira, o elemento culpa é essencial para que haja o dever de indenizar. Culpa, 
neste caso, está sendo utilizado no sentido amplo da palavra, abrangendo tanto 
as ações como as omissões, tais como a negligência, imprudência e imperícia. Já 
na responsabilidade civil objetiva, são necessários três elementos: uma conduta, 
independente se com dolo ou culpa, um dano efetivo e o nexo de causalidade 
entre a conduta e o dano, para que haja o dever de indenizar.

No entanto, quando se trata de danos ao meio ambiente, verifica-se 
que ordenamento jurídico brasileiro adotou a responsabilidade civil objetiva, 
consagrada no art. 14, § 1º da Constituição Federal de 1998, e trazendo em seu 
bojo uma série de princípios reguladores que exercem a função de proteger as 
vítimas de danos ambientais, ou seja, toda coletividade. 

Verifica-se, por oportuno, que apesar de adotar expressamente a 
responsabilidade civil objetiva, em que se exige a tríade conduta-dano efetivo-
nexo de causalidade, existem no ordenamento jurídico brasileiro disposições 
especiais a respeito da responsabilidade civil por danos ambientais, que destoam 
tanto da regra clássica de responsabilidade civil, como da responsabilidade civil 
por danos ambientais. 

Desta forma, esta pesquisa visa demonstrar no que consiste a teoria 
geral da responsabilidade civil por danos ambientais, bem como identificar seus 
casos especiais. O método de abordagem utilizado na elaboração deste artigo foi 
o hipotético dedutivo, por meio do método de procedimento bibliográfico e da 
utilização de técnicas conceituais e normativas, utilizando como base doutrinas, 
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as disposições sobre meio ambiente na Constituição Federal de 1998, a Política 
Nacional do Meio Ambiente. 

2. TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS 

Em matéria ambiental, a revolução industrial e o desenvolvimento do 
capitalismo fizeram com que novas técnicas de produção fossem utilizadas, 
gerando assim maior intervenção do homem no meio ambiente. 

A relação entre o desenvolvimento do capitalismo sem dúvida gerou 
reflexos no meio ambiente. A evolução tecnológica, que revelou ao homem 
níveis de conforto capazes de fazê-lo sentir-se, como nunca antes, o verdadeiro 
senhor do universo, meteu-o numa corrida desenfreada em busca do novo e 
da acumulação de riquezas, tornando-o cego para o fato de que, nesse transe, 
começaram a ser velozmente consumidas muitas das suas próprias condições 
básicas de sobrevivência, como a fertilidade do solo, a potabilidade da água, a 
pureza do ar, os regimes climáticos, os recursos marinhos, além de arremetê-lo 
a perigosas aventuras, como a desintegração do átomo260.

Desta forma, houve a criação da sociedade do risco, onde a 
industrialização e a absorção econômica dos desenvolvimentos tecnocientíficos 
ameaçam à própria sobrevivência da humanidade.

A sociedade atual se posiciona em uma situação de autodestruição. 
As ameaças decorrentes da sociedade industrial são de natureza tecnológica, 
política e, acima de tudo, ecológica. Enquanto na sociedade industrial pode-
se dizer que há uma certa previsibilidade das consequências negativas 
dos processos produtivos capitalistas, na sociedade do risco (que não 
deixa de trata-se de uma sociedade industrial porém potencializada pelo 
desenvolvimento tecnocientífico) há um incremento no grau de incerteza 
quanto às consequência das atividades e tecnologias empregadas nos 
processos econômicos. Dessa forma, essa nova estrutura social apresenta 
riscos transtemporais (efeitos ilimitados temporalmente), de alcance global e 
potencialidade catastrófica.

Assim, justamente pela incerteza característica da sociedade do risco, é 
que o sistema de responsabilidade subjetiva não suporta as complexidades que 
são inerentes aos danos ambientais, sendo necessário, nesses casos, adotar a 
responsabilidade objetiva. 

A responsabilidade objetiva tem como fundamento o risco. Risco é perigo, 
é probabilidade de dano, importando, isso, dizer que aquele que exerce uma 
atividade perigosa deve-lhe assumir os riscos e reparar o dano dela decorrente 
261. 

260 PASQUALOTTO, Adalberto. Responsabilidade civil por dano ambiental: considerações 
de ordem material e processual. In: Dano ambiental: prevenção, reparação repressão. Antonio 
Herman V. Benjamin (Coord). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 444. 
261 CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 152.
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Desta forma, a sociedade de risco é aquela que, em função de seu contínuo 
crescimento econômico, pode sofrer a qualquer tempo as consequências de uma 
catástrofe ambiental.262. Neste contexto, o risco acaba se tornando um elemento 
dificultador quando se objetiva a proteção jurídica do meio ambiente, através da 
responsabilização do poluidor e a reparação do dano. 

Apesar de existirem várias teorias do risco fundadas na responsabilidade 
objetiva (risco criado, risco profissional, risco proveito), quando se trata de danos 
ambientais, há divergência doutrinária acerca de qual seria a modalidade adotada, 
se do risco criado ou do risco integral. 

Assim, podemos depreender que a diferença fundamental entre a teoria 
do risco criado e a teoria do risco integral, é que na primeira, é cabível alegar 
as excludentes de responsabilidade, tais como a força maior, caso fortuito e 
fato exclusivo da vítima. Já no risco integral, não se cabe suscitar as referidas 
excludentes para que o poluidor se exima do dever de reparar o dano causado. 

Quanto aos danos ambientais, tais excludentes devem ser admitidos, 
uma vez que não afastam eventual culpa do poluidor, mas afetam o nexo causal, 
rompendo-o263. Em regra, tanto o caso fortuito como a força maior podem excluir 
a responsabilidade, fundada ou não na culpa, até porque podem eliminar o nexo 
causal entre a ação ou omissão de quem pretende responsabilizar e o resultado 
lesivo independente.264

Por sua vez, a teoria do risco integral é a forma mais rigorosa de imputação 
de responsabilidade. Sérgio Cavalieri Filho define-a como uma modalidade 
extremada da doutrina do risco, destinada a justificar o dever de indenizar até 
nos casos de inexistência do nexo causal 265.

Além disso, ao adotar esta teoria, permite-se o afastamento das 
excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, 
força maior e fato de terceiro. Não importa como o dano foi causado, se por 
conduta lícita ou ilícita, se o autor do dano possuía autorização do poder público, 
ou se existia nexo de causalidade configurado: sempre haverá o dever de reparar 
o dano.

Como exemplo da teoria do risco integral, pode-se  um posto de 
combustíveis, que mesmo atendendo todas as exigências ambientais e jurídicas 
para seu funcionamento, caso venha a ser atingido por um raio, causando 
derramamento de óleo que e venha a atingir cursos d’água, o seu proprietário 

262 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao 
coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. 5. Ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012. p. 113.
263 GONÇALVES, op. cit., p. 91.
264 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, 
consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 26 ed. rev., ampl. a atual. 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 674.
265 CAVALIERI FILHO, op. cit., p. 155.
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será o responsabilizado 266.

Entre os defensores da teoria do risco integral aplicada aos danos 
ambientais267 está Sérgio Ferraz, ao afirmar que em termos de dano ecológico, 
não se pode pensar em outra colocação que não seja a do risco integral. Não se 
pode pensar em outra malha que não seja a malha realmente bem apertada, que 
possa, na primeira jogada de revê, colher todo e qualquer possível responsável 
pelo prejuízo ambiental 268.

Da mesma forma, ao tratar das excludentes de responsabilidade, como 
caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, Rodolfo Camargo Mancuso 
defende a aplicação da teoria do risco integral. “No tocante aos dois primeiros 
casos (danos ao meio ambiente e ao patrimônio cultural), cremos que não devem 
ser aceitas as clássicas exclusões de responsabilidade antes lembradas. É que 
nesses campos, se afastarmos da responsabilidade objetiva, ou se permitirmos 
“brechas” no sistema protetivo, os interesses relevantíssimos pertinentes à 
ecologia e ao patrimônio cultural correrão alto risco de não restarem preservados, 
atingidos ora pela ignorância ou insensibilidade de alguns (v.g., as pichações nos 
sítios de pinturas rupestres, de elevado interesse arqueológico e paleontológico, 
ora pelo poderio econômico dos grandes grupos empresariais (v.g., a construção 
de prédios em zonas non aedificandi, situadas no entorno de monumentos 
tombados por seu valor histórico)269.

Apesar de a doutrina majoritária defender a aplicação da teoria do risco 
integral aos danos ambientais, ela é passível de críticas. Quanto à esta teoria, 
há quem se posicione no sentido de que a teoria do risco integral demonstra-
se demasiadamente punitiva, uma vez que abre mão da existência do nexo 
causal entre uma conduta e os danos provocados, sendo capaz de provocar 
uma sobrecarga e, consequentemente, profundas irritações (Niklas Luhmann) 
no sistema econômico a partir de uma exacerbada insegurança jurídica ao 
empreendedor acerca de suas possíveis responsabilizações 270.

Com todas essas características, aparentemente a teoria do risco 
integral é radical e injusta, tendo em vista que não aceita excludentes, nem 
mesmo quando a dano foi gerado por uma atividade lícita. Acontece que se 
deve, primeiramente, lembrar qual bem jurídico está sendo tutelado, qual seja 
o bem ambiental, caracterizado como difuso e transgeracional, essencial para a 
manutenção da vida no planeta. 

266 CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental futuro: a responsabilidade civil pelo risco 
ambiental. 2 ed. ver. Atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2013.
267 Entre os defensores desta teoria estão José Ricardo Alvarez Vianna (2011) Nelson Nery 
Junior (2011), Antônio Herman Benjamin (2011) e José Rubens Morato Leite (2012). 
268 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade Civil por danos ao meio ambiente. 
2 ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 102-109
269 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil pública em defesa do meio ambiente, do 
patrimônio cultural e dos consumidores: Lei 7.347/1985 e legislação complementar. 12 ed. rev. 
atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 389.
270 CARVALHO, op. cit., p. 165.
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Entende-se que, quando se adota a teoria do risco integral, não há a 
exclusão do nexo causal, pelo seguinte motivo: se um empreendedor resolve 
ter um empreendimento, o fato de vivermos em uma sociedade do risco, que 
passou a ser uma característica inerente às atividades econômicas, a partir do 
momento que resolve exercê-la, o empreendedor assume todo e qualquer risco 
advindo de sua atividade. 

Imagine a seguinte situação: se ocorrer um evento configurado como 
força maior, ou seja, um evento natural e imprevisível, e este evento, ao entrar em 
contato com a atividade do empreendedor, causa um dano ambiental, quem será 
o responsabilizado? Poderá o empreendedor ser eximido da responsabilidade de 
reparar o dano, alegando que não foi ele quem deu causa ao dano? Percebe-se 
que não. 

Desta feita, há a necessidade de se criar um modelo diferenciado de 
responsabilização, não só fundado na responsabilidade objetiva, mas também 
com critérios rigorosos, para garantir a efetiva reparação do dano ao meio 
ambiente. Por esse motivo, entende-se que a teoria do risco integral é a que 
deve ser utilizada para responsabilizar objetivamente os agentes causadores de 
danos ambientais.

Em nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade civil objetiva em 
casos de danos ambientais foi regulada, primeiramente, pela Lei nº 6.938 de 31 
de agosto de 1981, intitulada “Política Nacional do Meio Ambiente”, a qual prevê 
os principais instrumentos para a elaboração de políticas ambientais. A legislação 
mencionada adota expressamente a responsabilidade civil objetiva, prevista no 
seu art. 14, § 1º, utilizando o termo “poluidor” para identificar o agente causador 
do dano. 

Segundo a previsão legal, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar, 
configurando assim a responsabilidade civil, os danos causados tanto ao meio 
ambiente como a terceiros, não interessando se a sua conduta foi dolosa ou 
culposa. 

O dispositivo em questão trouxe consigo a previsão do princípio do 
poluidor-pagador, o qual constitui o fundamento primário da responsabilidade 
civil em matéria ambiental.271. Este princípio consiste numa forma de prevenção 
e repressão do dano. Para Milaré, no primeiro caso, já se conhece os riscos 
da atividade e os danos que ela pode ocasionar. Trata-se de um risco certo, já 
conhecido pela ciência. Já na precaução, a responsabilidade é gerada justamente 
por riscos que não são conhecidos. Assim, ao se implantar uma atividade, o 
empreendedor assume os riscos que poderão ser causados futuramente 272. 

Já para Vianna, nos casos de prevenção, o potencial causador do dano 
precisa adotar técnicas que evitem o ocasionamento do dano. Já na repressão, o 

271 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. Prefácio à 5ª ed Ada Pellegrini Grinover. 7 ed. rev., atual. e reform. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011. P. 1251
272 Idem, op cit. 2011.
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dano já ocorreu, logo o poluidor tem o dever de repará-lo273.

O referido autor também ressalta que este princípio não se trata de uma 
permissão para poluir, mas sim, em responsabilizar o causador do dano. Desta 
feita, este princípio também possui ligação com o princípio da responsabilidade. 
Assim, a Constituição de 1988, em seu art. 225, § 3º, recepcionou o princípio 
do poluidor-pagador e sua aplicação não só no âmbito civil, mas também no 
âmbito penal e no administrativo, de forma cumulativa. Desta forma, encontra-se 
recepcionado também o princípio da reparação integral. 

 É importante explicar que a Constituição Federal trouxe um capítulo 
específico para tratar do meio ambiente, trazendo consigo uma base principiológica 
para a tutela deste bem jurídico. Além dos princípios já mencionados acima, no 
caput do art. 225 está expressamente previsto o dever de todos e do Poder 
Público em proteger o meio ambiente e utilizá-lo de forma equilibrada, para 
garanti-lo às presentes e futuras gerações. 

Esta previsão consiste no princípio do desenvolvimento sustentável, que 
visa garantir igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes com 
o seu ambiente, para que as futuras gerações também tenham oportunidade de 
desfrutar dos mesmos recursos que temos hoje. 

Conclui-se que, ao prever a responsabilização do poluidor 
“independentemente da existência de culpa”, o legislador não deixou dúvidas 
de que a responsabilidade adotada nos casos de danos ao meio ambiente é a 
objetiva. Além disso, como ficou demonstrado no decorrer desta subseção, a 
doutrina majoritária entende que a responsabilidade civil por danos ambientais 
segue a teoria do risco integral. Apesar de haver essa menção expressa da 
responsabilidade objetiva e o seguimento da referida teoria, existem em nosso 
ordenamento jurídico previsões específicas da responsabilidade civil quanto aos 
danos nucleares, a disciplina no código florestal, dos agrotóxicos, dos resíduos 
sólidos e a responsabilidade civil do Estado por danos ambientais.

3. CASOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 
AMBIENTAIS

Em regra, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, e 
a doutrina majoritária adota a teoria do risco integral. No entanto, há danos 
regulados por legislações específicas que merecem ser verificadas à parte. 
São elas: por dano nuclear, agrotóxicos, Código Florestal, Resíduos Sólidos, e 
responsabilidade do Estado.

3.1 Dano Nuclear

A responsabilidade civil por danos nucleares no Brasil está regulada pela 
Lei nº 6.453/77.  Esta lei tomou a Convenção de Viena sobre Responsabilidade 

273 VIANNA, op. cit. 2011.
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por Danos Nucleares, adotada em 21 de maio de 1963, como base para a 
responsabilidade civil no Brasil, tendo na parte relativa à responsabilidade civil, 
os dispositivos mais relevantes daquela Convenção274.

A referida lei prevê algumas hipóteses de exclusão de responsabilidade 
civil em casos de danos decorrentes dessas atividades. O art. 6º dispõe que 
“uma vez provado haver o dano resultado exclusivamente de culpa da vítima, o 
operador será exonerado, apenas em relação a ela, da obrigação de indenizar”. 

Por sua vez, o art. 8º da Lei nº 6.453/77 prevê que o operador não responderá 
pela reparação do dano resultante de acidente nuclear causado diretamente por 
conflito armado, hostilidades, guerra civil, insurreição ou excepcional fato da 
natureza. Logo, o fato de haver excludentes previstos na lei nos leva a pensar 
que a teoria adotada seria a do risco criado.

No entanto, a Constituição Federal de 1988, posterior à referida lei, 
dispõe que é competência da União “explorar os serviços e instalações nucleares 
de qualquer natureza e exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, 
o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização” (art. 177, V e art. 21, 
XXIII). 

Não há dúvidas que a responsabilidade objetiva por danos nucleares foi 
recepcionada pela Constituição Federal de 1998 (art. 21, XXIII, “d”) tendo em 
vista que o legislador constituinte mencionou que a responsabilidade será aferida 
independentemente de culpa. E por não haver menção expressa de excludentes 
de responsabilidade nesses casos na Magna Carta, induz-se a concluir que a 
responsabilidade civil por danos nucleares segue a teoria do risco integral, que 
não admite excludentes.

No entanto, em 3 de setembro de 1993, foi promulgado o Decreto nº 
911, que ratificou a Convenção de Viena sobre responsabilidade civil por danos 
nucleares, esta que prevê excludentes de responsabilidade.

Neste sentido, Fiorillo afirma que a responsabilidade civil por danos 
causados por atividades nucleares, será aferida pelo sistema da responsabilidade 
objetiva [...]. Com isso, consagram-se a inexistência de qualquer tipo de exclusão 
da responsabilidade (incluindo caso fortuito ou força maior) a ausência de limitação 
no tocante ao valor da indenização e a solidariedade da responsabilidade 275.

Desta forma, percebe-se que nos casos de danos nucleares, a 
responsabilidade é objetiva, no entanto, não se trata da aplicação da teoria do risco 
integral, tendo em vista que o Decreto mencionado anteriormente é posterior à 
Constituição, sendo seu conteúdo ratificado. Logo, admitem-se excludentes na 
responsabilidade civil por danos nucleares.

274  SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: 
emergência, obrigações e responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001.
275 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 13 ed. rev. 
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 404.
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3.2 Agrotóxicos

A responsabilidade civil, penal e administrativa, pelo não cumprimento 
da Lei de Agrotóxicos, são imputáveis: a) ao profissional, quando comprovada 
a prescrição da receita errada; b) ao usuário ou prestador de serviços, quando 
em desacordo com o receituário; c) ao comerciante, quando efetuar venda sem 
o respectivo receituário ou em desacordo com a receita; d) ao registrante que, 
por dolo ou culpa, omitir informações ou fornecer informações incorretas; e) 
ao produtor que produziu mercadorias em desacordo com as especificações 
constantes no registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda; 
f) ao empregador quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos 
necessários a proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos 
utilizados ou destinados à produção, distribuição, e aplicação dos produtos 276. 

Quanto ao transporte, pode-se verificar duas possibilidades.  Na primeira 
depara-se com um evento em que um veículo transportando agrotóxicos 
causa danos a terceiros, resultantes somente do embate do veículo, em nada 
se envolvendo a natureza da carga. A responsabilidade do transportador é 
mensurada segundo as regras da responsabilidade subjetiva, ou seja, através de 
comprovação do dolo ou culpa. 

Na segunda situação, depara-se com um evento em que o veículo 
transportando agrotóxicos causa danos a terceiros e ao meio ambiente (por 
exemplo: a carga de agrotóxicos cai em um rio e polui águas). A responsabilidade 
do transportador é regida segundo o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, isto é, através 
da responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da existência de 
culpa 277.

Desta forma, a responsabilidade do transportador poderá ser subjetiva, 
se não envolver a natureza da carga, ou objetiva, se a carga transportada causar 
danos ao meio ambiente. Logo, a responsabilização dependerá da análise do 
caso concreto.

Quanto aos usuários de agrotóxicos, a Lei de Agrotóxicos prevê 
a responsabilização nos casos em que aqueles agem em desacordo com 
o receituário ou as recomendações do fabricante e órgãos registrantes e 
sanitário-ambientais (art. 14, caput, da Lei 7.802/89). Ao indagar a respeito da 
responsabilidade dos usuários, Paulo Afonso Leme Machado aponta que o que 
se depreende da redação legal é que, se o usuário seguiu a receita e ainda assim 
danos foram causados, aquele estaria isento da responsabilidade. Mas não deve 
ser esta a intepretação, e sim aplicada a responsabilidade objetiva, prevista no 
art. 14, § 1º da Política Nacional do Meio Ambiente.  

276 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 12 ed amplamente reformulada. 3ª 
tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. 
277 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21 ed. rev., ampl., atual., 
de acordo com as Leis 12.651/2012 e 12.727/2012 e com o Decreto 7.830/2012. Editora Malheiros. 
São Paulo, 2013. p. 762.
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Quanto ao prestador de serviço na aplicação de agrotóxicos, o art. 14, 
caput do CDC dispõe a respeito da responsabilidade do fornecedor de serviços 
que causar danos aos consumidores por defeitos relativos à prestação desses 
serviços. Percebe-se que seguirá a regra da responsabilidade objetiva, pois 
ele responderá independentemente da existência de culpa. No entanto, o § 3º 
do referido artigo prevê as excludentes de responsabilidade do fornecedor de 
serviços, onde este não será responsabilizado se provar que tendo prestado 
o serviço, o defeito inexiste, ou provar a culpa exclusiva do consumidor ou de 
terceiro. 

Apesar de o art. 14 da Lei de Agrotóxicos prevê a responsabilização por 
danos causados ao meio ambiente em relação aos agentes elencados nos incisos 
do artigo em questão, não deverá haver a limitação da responsabilidade no que 
está previsto nas alíneas e ser esquecido o que diz o caput do art. 14. 

Pode-se concluir que para definir a responsabilidade civil por danos 
causados por agrotóxicos deverá ser analisado o caso concreto e suas 
especificidades, tendo em vista que poderá ser adotado tanto a responsabilidade 
objetiva como a subjetiva.  

3.3 Código florestal

O Código Florestal atualmente encontra-se regulado pela Lei nº 12.651/12, 
lei esta que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. A responsabilização 
dos agentes causadores de danos ambientais nos casos envolvendo exploração 
da vegetação é feita pelo regime da responsabilidade civil objetiva, regulada pelo 
art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81. 

O antigo Código Florestal, regulado pela Lei 4.771/65, possuíam 
várias disposições “escorregadias” do ponto de vista da defesa do meio 
ambiente. O Código Florestal anterior foi inclusive, objeto de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, tendo em vista que o art. 1º, da Medida Provisória nº 
2.155-67 de 24 de agosto de 2001 alterou alguns dispositivos da referida lei, 
permitindo que a supressão de área de preservação permanente fosse feita 
mediante autorização de órgão ambiental competente, violando, assim, o art. 
225, § 1º, III da Constituição Federal de 1988. 

No julgamento da ADI 3540, prevaleceu o entendimento de que a 
alteração feita pela medida provisória não era inconstitucional, vencidos os votos 
dos Ministros Carlos Britto e Marco Aurélio, que defenderam o ponto de vista da 
proteção do meio ambiente, acima do interesse econômico.  

Com o advento do Novo Código Florestal, percebeu-se uma leve evolução 
do ponto de vista ambiental.  Um desses pontos diz respeito a reparação para 
fins de recomposição da vegetação situada em Área de Preservação Permanente 
- APP suprimida irregularmente, a qual encontra-se previsto no art. 7º, § 1º do 
Novo Código. Nestes casos, ficará a cargo do proprietário, possuidor ou ocupante 
a obrigação de promover a recomposição da vegetação, ressalvado os usos 
autorizados previstos nesta Lei.
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A discussão gira em torno do §2º do artigo 7º, tendo em vista que o 
legislador define a natureza jurídica da obrigação de promover a reparação como 
uma obrigação de natureza real (propter rem). Esta obrigação se prende ao titular 
de direito real, seja ele quem for, em virtude, tão somente, de sua condição de 
proprietário ou possuidor. Assim, eventual aquisição de imóveis rurais previamente 
desmatados não é, via de regra, causa de exclusão da responsabilidade ambiental 
do novo adquirente/possuidor, de promover a necessária recomposição, quando 
cabível.278

O referido dispositivo legal vêm sendo alvo de criticas. Antunes afirma 
que “como consequência lógica e jurídica do reconhecimento da obrigação de 
recuperação da Área de Preservação Permanente como propter rem, os §§ 1º 
e 2º determinam a recomposição – o que aliás é uma repetição desnecessária, 
ressalvando os usos permitidos estipulados pela própria lei. O §2º trata da 
transmissão da obrigação ao sucessor, em caso de transferência do domínio ou 
da posse. O conceito foi utilizado inadequedamente, pois a obrigação, no caso, 
não é pessoal, mas real” 279.

Ainda segundo Antunes “a obrigação adere ao imóvel, independentemente 
de quem seja o proprietário ou possuidor. A inadequação da redação pode dar 
margem ao entendimento que o proprietário ou possuidor que não tenham 
adimplido a obrigação de manutenção da APP não está obrigado a responder em 
regresso pelo descumprimento. O “novo” proprietário ou possuidor sempre terá 
regresso contra quem lhe tenha transmitido a posse ou propriedade, em caso de 
descumprimento da obrigação à coisa vinculada” 280 .

Assim, a obrigação de recuperar APPs será do proprietário ou possuidor 
do imóvel, não importando se foi ele quem causou a supressão da vegetação, 
tendo em vista que a obrigação não é pessoal, e sim real, acompanhando a 
coisa. Se o novo proprietário adquiriu um imóvel e nele havia uma área vegetal 
suprimida, a responsabilidade será dele, por não ter tido o cuidado de averiguar 
a situação do imóvel. 

Todavia, verifica-se que se houverem provas que foi o antigo 
proprietário quem suprimiu a Área de Preservação Permanente, deverá haver a 
responsabilidade solidária do atual com o antigo proprietário. Este foi, inclusive, o 
posicionamento da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 
do REsp nº 1.056.540 – GO, de relatoria da Ministra Eliana Calmon e julgamento 
em 25 de agosto de 2009 281.

278 MELLO FRANCO, Ana Claudia La Plata de; GIACOMOLLI, Gabriela Silveira. Do regime 
de Proteção das Áreas de Preservação Permanente. In: Novo Código Florestal: comentários à Lei 
12. 651, de 25 de maio de 2012, à Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012 e do Decreto 7.830, de 
17 de outubro de 2012. Coordenação Édis Milaré, Paulo Affonso Leme Machado. 2 ed. rev., atual 
e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 178.
279 ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentário ao novo código florestal: atual. de acordo com a 
Lei nº 12.727/12. São Paulo: Atlas, 2013. p. 98
280 Idem, op cit., p. 98
281 BRASIL, BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processual Civil e Ambiental. Ação Civil 
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Desta forma, pode-se concluir que, atualmente, a responsabilização por 
danos ambientais causados às áreas protegidas reguladas pelo Código Florestal 
possui características específicas, como a exclusão do nexo de causalidade e 
responsabilização decorrente de uma obrigação com natureza real, ou seja, com o 
dano (e sua responsabilidade) acompanhando a coisa. Trata-se de uma obrigação 
que, apesar de fugir do padrão clássico da responsabilidade civil, permite uma 
responsabilização mais garantidora do ponto de vista do dano ao meio ambiente 
e sua reparação devida. 

3.4 Resíduos sólidos 

Em regra, a responsabilidade por resíduos sólidos pauta-se no regime da 
responsabilidade objetiva, fundada no risco inerente à atividade. Contudo, o art. 
28 da Lei 12.305/10 trouxe inovação na matéria, prevendo uma responsabilidade 
diferenciada nos casos em que houver geração de resíduos sólidos domiciliares. 
Nestes casos, haverá a cessação da responsabilidade civil, afastando, portanto, 
a teoria do risco integral. 

Por haver essa excludente de responsabilidade, a teoria adotada nesses 
casos será a do risco criado, presente no Código Civil de 2002282.  Assim, percebe-
se que esse dispositivo exime a responsabilidade do poluidor indireto pelo dano 
causado ao meio ambiente.

Além disso, a responsabilização por danos ambientais gerados por 
resíduos sólidos se caracteriza por ser uma responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo da vida dos produtos. O art. 3º, XVII, da Lei 12.305/10, prevê que 
a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos consiste 
no conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, 
para minimizar os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 
decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 

O fato de a lei estabelecer a responsabilização de todos os que entram 
no ciclo da vida de um produto, “não retira a individualização de cada ação ou 
omissão da pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado”283.

Percebe-se, desta forma, que em regra a responsabilidade por danos 
ambientais causados por resíduos sólidos é objetiva. No entanto, há possibilidade 
de haver excludentes de responsabilidade.  

Pública. Dano Ambiental. Construção de Hidrelétrica. Responsabilidade Objetiva e Solidária. Arts. 
3º, IV, e 14, § 1º, da Lei 6.398/1981. Irretroatividade da Lei. Prequestionamento ausente. Súmula 
282/STF. Prescrição. Deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. Inadmissibilidade. 2ª Turma. 
REsp 1.056.540 / GO. Relatora: Eliana Calmon. Data de Julgamento: 25.08.09. DJ de 14.09.09.
282 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. Prefácio à 5ª ed Ada Pellegrini Grinover. 7 ed. rev., atual. e reform. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011.
283 MACHADO, op. cit., p. 651
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3.5 Responsabilidade civil do Estado por danos ambientais

Quanto à responsabilização civil do Estado, a teoria adotada no Brasil é 
a do risco administrativo (art. 37, § 6º da CF de 1988), tendo em vista que são 
admitidas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito e força maior. 
Neste sentido, Thomé explica que nos casos de danos decorrentes da omissão 
do Estado, doutrina e jurisprudência sustentam a aplicação da teoria subjetiva, 
estando o dever de indenizar condicionado à comprovação, além do dano e do 
nexo causal, da culpa (lato sensu), admitindo a aplicação da culpa anônima ou 
culpa do serviço, que se contenta com a comprovação de que o serviço não foi 
prestado, ou foi prestado de forma ineficiente 284. 

No entanto, quanto à responsabilidade civil do Estado por danos 
ambientais, o art, 3º, IV da PNMA prevê que o poluidor será a pessoa física 
ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente, 
por atividade causadora de dano ambiental. Assim, é perfeitamente possível a 
responsabilização do Estado por danos ambientais. 

A propósito, o art. 225, caput da CF/88 prevê o dever não só da 
coletividade, mas também do Poder Público, em defender e preservar o meio 
ambiente para as presentes e futuras gerações. Desta feita, o Estado deverá 
responder pelos danos ambientais causados tanto por ação, como por omissão, 
ou seja, nos casos em que se omite do dever constitucional de proteger o meio 
ambiente, quando não realiza as fiscalizações devidas. Se a pessoa jurídica não for 
a responsável direta, esta responderá pela lesão e poderá demandar o causador 
do dano através da ação de regresso. 

Em discussão sobre o tema, José Ricardo Alvarez Vianna conclui: tem-
se que o Estado irá ser responsável solidariamente para com o particular se 
contribuir, direta ou indiretamente, com a realização do dano ambiental. Esta 
conduta pode resultar tanto de atos comissivos como omissivos. Em relação à 
administração pública, quando se estiver em exame a prática de danos ao meio 
ambiente, prevalecerá, a exemplo do que ocorre com o particular, a teoria do 
risco integral 285.

Defendendo a responsabilidade solidária do Estado com os particulares 
quando aquele agir de forma omissa, Édis Milaré enfatiza que o Estado também 
pode ser solidariamente responsabilizado pelos danos ambientais provocados 
por terceiros, já que é seu dever fiscalizar e impedir que tais danos aconteçam. 
Esta posição mais se reforça com a cláusula constitucional que impôs ao Poder 
Público o dever de defender o meio ambiente e de preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações. [...] Na prática, para não penalizar a própria sociedade, que 
é quem paga as contas públicas, e que teria, em última análise, de indenizar 
os prejuízos decorrentes do dano ambiental, convém, diante das regras da 
solidariedade entre os responsáveis, só acionar o Estado quando puder ser 

284 THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental (conforme Lei 12.727/2012). 3 ed. 
revista, ampliada e atualizada. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 580.
285  VIANNA, op. cit., p. 124
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increpada a ele a causação direta do dano. Na verdade, se é possível escolher um 
dos responsáveis, segundo as regras de solidariedade, por que não se valer da 
opção mais conveniente aos interesses da comunidade, chamando-se, primeira 
e prioritariamente, aquele que lucra com a atividade?!286.

Concorda-se com o posicionamento do autor acima 
referido. Verifica-se que o Estado deve ser responsabilizado 
não só quando é o poluidor direto, mas também quando 
é omisso em seu dever de fiscalizar, respondendo, neste 
último caso, solidariamente com os particulares que geraram 
o dano. 

No entanto, Romeu Thomé explica que, nos casos 
de dano ambiental decorrente de omissão do Estado, 
este responde subjetivamente, devendo os interessados 
comprovar que houve dolo ou culpa do Poder Público em 
situação em que se omitiu, quando deveria ter agido. E 
ressalta que esse é o posicionamento do STJ, no Recurso 
Especial nº 647.493/SC. 

Assim, conclui-se que a responsabilidade do Estado por danos 
ambientais quando este der diretamente causa ao dano, será objetiva, pelo risco 
administrativo, por admitir excludentes de responsabilidade. E nos casos de 
omissão na atuação Estatal será subjetiva, devendo os interessados comprovar 
o dolo ou culpa do Estado.  Nesses casos, o Poder Público será responsável 
solidariamente com quem deu causa ao dano, cabendo ação de regresso para 
com o particular. 

4. CONCLUSÕES 

4.1. Dentro das circunstâncias nas quais essa pesquisa foi conduzida, 
pode-se verificar que a teoria geral da responsabilidade civil por danos ambientais 
conta com a disposição legal do art. 14, § 1º da PNMA, que consagrou a 
responsabilidade objetiva fundamentada na teoria do risco. 

4.2. Há divergência doutrinária entre qual teoria do risco deveria ser 
adotada, se do risco criado ou do risco integral, onde verifica-se que esta última 
é a mais adequada, tendo em vista que deve-se lembrar qual bem jurídico 
está sendo tutelado, qual seja o bem ambiental, caracterizado como difuso e 
transgeracional, essencial para a manutenção da vida no planeta.

4.3. Conclui-se que, ao prever a responsabilização do poluidor 
independentemente da existência de culpa, o legislador não deixou dúvidas 
de que a responsabilidade adotada nos casos de danos ao meio ambiente 
é a objetiva e ficou demonstrado no decorrer desta pesquisa que a doutrina 
majoritária entende que a responsabilidade civil por danos ambientais segue a 
teoria do risco integral.  

286  MILARÉ, Édis. op. cit., p. 1262
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4.4. Apesar de haver essa menção expressa da responsabilidade civil 
objetiva e que a doutrina majoritária segue a teoria do risco integral, existem 
em nosso ordenamento jurídico previsões específicas da responsabilidade civil 
quanto aos danos nucleares, a disciplina no Código Florestal, dos agrotóxicos, 
dos resíduos sólidos e a responsabilidade civil do Estado por danos ambientais.

4.5. Com base nisso, conclui-se que não existe uma responsabilidade 
civil por danos ambientais, regrada pela tríade conduta humana, dano e nexo 
de causalidade, e sim várias formas de responsabilidade, tendo em vista que 
há casos em que se admite a exclusão do nexo de causalidade e ainda, há a 
possibilidade de responsabilização por danos futuros.
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9. O REGISTRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL 
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: PROPOSTA 
DE ALTERAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 14.406, 
DE 21 DE MAIO DE 2007287

FÁBIO CAMARGO STAMATO MARTINS
Graduando da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

1. INTRODUÇÃO

A Lei nº 14.406, de 21 de maio de 2007, institui o Programa Permanente de 
Proteção e Conservação do Patrimônio Imaterial do Município de São Paulo, com 
os objetivos inscritos no seu artigo 1º: conhecer, identificar, inventariar e registrar 
as expressões culturais da Cidade como bens do Patrimônio de Natureza Imaterial 
(inc. I); apoiar e fomentar os bens registrados (inc. II); incentivar a participação 
popular para a realização dos objetivos do Programa (inc. III); apoiar e fomentar 
a salvaguarda, o tratamento e o acesso aos acervos documentais e etnográficos 
(inc. IV); apoiar a realização de estudos e pesquisa relacionados ao tema (inc. V); 
desenvolver programas de educação patrimonial visando à valorização e difusão 
desse patrimônio (inc. VI).  

Não obstante a Lei conceitue (art. 2º) e classifique (art. 3º) os bens de 
natureza imaterial, atribua critérios para seu registro (§2º do art. 3º), efeitos (art. 
4º), legitimidade para a instauração do processo de registro (art. 5º), critérios 
para a sua reavaliação (art. 6º) e competência para o seu deferimento (art. 7º), 
a ausência de sua regulamentação implica na utilização precária e incompleta 
desse instrumento legal; até a presente data, foram concluídos apenas dois 
processos de registro288, que podem ser considerados apenas simbólicos, dada 
a carência de efeitos práticos para a concretização das finalidades do Programa. 

Nesse cenário, o presente trabalho visa propor medidas que possibilitem 
o cumprimento das finalidades da Lei. Para tanto, analisar-se-ão, em um primeiro 
momento, os conceitos de bem, bem jurídico, bens culturais materiais e imateriais, 
patrimônio cultural imaterial e seu instrumento legal de proteção (registro), com 

287 Os resultados apresentados neste trabalho são parte de uma pesquisa acadêmica 
desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudos Aplicados ao Meio Ambiente (GEAMA/USP) da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a coordenação da Prof.ª Associada 
Patrícia Faga Iglecias Lemos.
288 Resolução nº 20/12 – CONPRESP/SMC, que registra a “Mercearia Godinho Ltda. (Casa 
Godinho)” no Livro Registro de Sítios e Espaços; e Resolução nº 29/13 – CONPRESP/SMC, que 
registra o “Samba Paulistano” no Livro das Formas de Expressão. 
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o propósito de criar as bases para o entendimento do assunto. 

Após, será feito um exame objetivo dos problemas relacionados à Lei 
Municipal nº 14.406/2007, tecendo-se considerações a serem aplicadas.

2. BENS CULTURAIS MATERIAIS E IMATERIAIS 

Ao atribuir algum valor às coisas materiais e imateriais, o ser humano as 
transforma em bens. Esse valor surge da necessidade de se apropriar de certos 
bens úteis à satisfação de suas necessidades. Nesse sentido, as coisas podem 
ser entendidas como gênero do qual os bens são espécie289.

Esses bens enquanto coisas materiais e imateriais às quais se atribui 
algum valor não podem ser confundidos com os bens jurídicos, pois são 
considerados bens juridicamente relevantes somente quando reconhecidos pelo 
direito e, consequentemente, utilizados como recurso pelas normas jurídicas. O 
bem jurídico é o direito ou interesse jurídico que recai sobre o bem material ou 
imaterial considerado juridicamente relevante. Assim, o bem material ou imaterial 
atingido por norma jurídica é o objeto do bem jurídico. A título de exemplo, ao 
dispor que os danos ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei (§ 4º do 
art. 216, da Constituição Federal), reconhece-se o bem jurídico como o direito à 
preservação do patrimônio cultural; na referida norma, o objeto ou recurso desse 
direito é o bem material ou imaterial que constitui o patrimônio cultural brasileiro 
– um monumento tombado, por exemplo –, que surge, assim, como fato jurídico. 

Portanto, bens materiais e imateriais, nascidos da atribuição de valores 
às coisas, são os recursos das normas jurídicas quando tornados relevantes pelo 
direito que, como objetos dos bens jurídicos, fazem nascer fatos jurídicos. Estes 
incidem nas relações jurídicas entre os sujeitos que, por sua vez, se formam 
em torno dos bens jurídicos, ou seja, dos direitos e interesses juridicamente 
protegidos290.

No caso dos bens culturais, o valor tornado relevante pelo direito é a 
própria cultura291, na medida em que a preservação desses bens é necessária 

289 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 28ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 357, V. 1.
290 REISEWITZ, Lúcia. Direito ambiental e patrimônio cultural: direito à preservação da 
memoria, ação e identidade do povo brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 53-54.
291 Aqui, corroborando análise feita por REIZEWITZ (Ibid., p. 80-81), a cultura é entendida 
como toda a interferência, interação e reordenação humana em relação à natureza e ao próprio 
ser humano; no dizer de Gofredo da Silva Telles Júnior o mundo da cultura é o mundo da natureza 
ordenado pelo homem com a intenção de beneficiar o próprio homem (O Direito Quântico: 
ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. 6ª ed. São Paulo: Max Limond, 1985, p. 313); ou 
seja, o ser humano constrói em cima do que lhe é dado visando atingir um fim. Na mesma linha, 
para Miguel Reale, a cultura existe porque o homem, em busca da realização de fins que lhe são 
próprios, altera aquilo que lhe é dado, alterando-se a si próprio (Lições preliminares de direito. 16ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 26). Portanto, a Cultura é intrínseca ao ser humano, que a todo 
tempo está a participar, criar e modificar o mundo natural, podendo-se dizer que o ser humano é 
sujeito e objeto dessa cultura: ele a cria e ao mesmo tempo é produto dessa criação.
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para a construção e manutenção da memória e da identidade de um povo que, 
por sua vez, garantem a sua sobrevivência histórica e cultural.

Deve-se notar que os bens culturais manifestam-se sempre como 
referência imaterial, vivendo ou não sobre um suporte material, e reportando-se 
a um sujeito coletivo de direito, como bem pontua Souza Filho292. Com efeito, 
o conteúdo cultural de um bem é dado pela grandeza imaterial, composta pela 
evocação, representação e lembrança que o ser humano lhe confere. Assim, 
todo valor cultural é uma imaterialidade e o bem cultural é, na verdade, o valor de 
referência cultural que existe no bem material293 294.

Os bens culturais dividem-se em bens materiais, ou seja, que possuem 
um suporte intrínseco – como é o caso dos bens culturais arquitetônicos – e bens 
imateriais, ou seja, que existem independentemente de suporte – como a língua, 
a dança, a religião, as festas, o conhecimento científico, artístico e intelectual. A 
principal diferença no tocante à sua preservação reside no fato de que, para se 
preservarem os bens culturais materiais, basta a conservação dos respectivos 
suportes, mas no caso dos bens culturais imateriais, por não possuírem um 
suporte imanente, faz-se necessária a criação de um suporte adequado, que é a 
própria manifestação desse bem cultural imaterial. Devem, portanto, ser mantidos 
como cultura viva, através da sua vivência, enquanto prática, manifestada no 
cotidiano das pessoas. Como esclarece Ortiz, a tradição é mantida pelo esforço 
de celebrações sucessivas, e somente assim fica assegurada sua permanência295.

Deve-se notar que essa diferenciação técnica entre bens materiais e 
imateriais vem sendo construída ao longo das últimas quatro décadas e está 
intimamente ligada à evolução socioambiental. A proteção dos bens culturais 
e bens naturais possui um fundamento comum: a sua proteção não nasce 
do contrato ou da propriedade, mas a estes se opõe, impondo condições e 
limitações. Destarte, ao longo dos últimos anos, as categorias rígidas do direito, 
como o contrato e a propriedade, também foram sendo modificadas pelas 
mesmas pressões socioambientais. Um exemplo disso é a organização dos povos 
indígenas da América Latina, que engendra modificações na tradição jurídica 
relacionada ao patrimônio cultural, enfraquecendo a ideia de monumentalidade e 
excepcionalidade ligadas ao conceito de bem cultural estritamente material296, e 

292 SOUZA FILHO, Carlos Marés de. Tombamento e Registro: dois instrumentos de proteção. 
Revista de Direitos Difusos: Direitos Culturais / Coord. Guilherme José Purvin de Figueiredo e 
Paulo Affonso Leme Machado. Curitiba: Arte & Letra, 2007, p. 45, V. 42, Abril-Junho.
293 Ibid., p. 49.
294 Nesse sentido, cf. a decisão do STJ no Recurso Especial nº 840.918/DF (Rel. Min. 
Eliana Calmon, DJe 10.09.2010) e a decisão liminar proferida pela 9ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em 6 de março de 2014, nos autos da Ação Popular nº 0070096-
47.2014.8.19.0001, que consideraram a dimensão imaterial de bens materiais tombados.
295 ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. 5ª ed. Brasília: Brasiliense, 2012, 
p. 131-135.
296 A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, UNESCO, de 
16 de novembro de 1972, em seu artigo 1º, define como patrimônio cultural apenas os bens 
culturais móveis e imóveis (materiais) de valor universal excepcional. No Brasil, foi aprovada pelo 
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cria as bases para a inclusão das culturas tradicionais e populares no âmbito da 
discussão internacional sobre a proteção dada ao patrimônio cultural297. Conforme 
entendimento de Souza Filho298, neste momento, a humanidade se dá conta de 
que está perdendo não somente a diversidade da natureza, mas também que há 
um processo de homogeneização cultural.

Quanto aos suportes materiais, intrínsecos ou criados, é necessário 
esclarecer que são bens materiais do mundo jurídico sob os quais, portanto, 
incidem direitos de propriedade. Esses suportes podem ser tanto públicos 
quanto privados. Mas aqui o direito de propriedade deve estar limitado à 
dimensão material do bem cultural, ou seja, apenas compreende o suporte. O 
conteúdo cultural do bem continua sendo um direito coletivo. Nesse sentido, 
cabe transcrever explanação de Souza Filho: 

“Aqui há de se fazer uma distinção muito precisa. Se o suporte 
é objeto de direito de propriedade – pública ou privada -, sempre 
individual; o bem cultural não o é, porque é sempre coletivo. 
Isto quer dizer, o valor, a alma, o conteúdo cultural do bem não 
pode ser objeto do direito de propriedade porque pertence a 
uma comunidade (humanidade, cidade, país, estado, bairro ou 
povo). É um direito coletivo (...), um direito socioambiental. (...) 
o proprietário deve usar e dispor de sua propriedade no limite 
de preservação e conservação do valor cultural nela existente. 
Isto é, o exercício do direito de propriedade do suporte está 
condicionado à conservação e preservação do bem (valor) 
cultural nele fixado e reconhecido”299.

3. PATRIMôNIO CULTURAL BRASILEIRO 

Devido à importância que alguns desses bens culturais podem representar 
para a sociedade, a Constituição, em seu artigo 216, referiu-se aos bens do 
patrimônio cultural brasileiro, objetos de proteção específica. Para Machado300, 
o conceito de patrimônio liga esses bens a uma relação de transmissão 
intergeracional, portanto pode ser entendido como herança cultural, ou seja, o 
patrimônio cultural representa o trabalho, a criatividade, a espiritualidade e as 
crenças, o cotidiano e o extraordinário de gerações anteriores, aos quais se 

Congresso Nacional através do Decreto legislativo nº 74, de 30 de junho de 1977 e promulgada 
pelo Decreto Federal nº 80.978, de 12 de dezembro de 1977. 
297 A 25ª Reunião da Conferencia Geral da UNESCO, ocorrida em 1989, aprovou a 
“Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular”, documento base sobre 
a questão que fundamenta as propostas da UNESCO no sentido da preservação do também 
chamado “patrimônio imaterial”, que culminou na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial, UNESCO, em 17 de outubro de 2003, ratificada pelo Brasil em 3 de novembro 
de 2003 e promulgada pelo Decreto Federal nº 5.753, de 12 de abril de 2006.
298 SOUZA FILHO, Op., Cit., p. 43-48.
299 SOUZA FILHO, Op., Cit.,  p. 50.
300 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 22ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2014, p. 1095.
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atribuiu um juízo de valor com o fim de selecioná-los e de conservá-los. Portanto, 
diante de toda uma série de bens culturais presentes na sociedade, só se torna 
patrimônio cultural aquilo que é entendido e declarado como tal. 

Antes de se estabelecer o fundamento para que um bem seja considerado 
parte do patrimônio cultural brasileiro, cabe esclarecer a divisão feita pela Carta 
Maior entre fontes de cultura e patrimônio cultural. 

O conceito de fontes de cultura é apresentado pelo artigo 215 da 
Carta Magna de forma abstrata e genérica. Reisewitz301 o constrói a partir do 
entendimento do conceito de cultura engendrado pela Filosofia do Direito. 
Assim, para a autora, o conceito de fontes de cultura é o mesmo que se atribui 
atualmente à cultura, a saber, uma vasta rede de significações e linguagens, fruto 
da atividade do ser humano criador e modificador da natureza. 

São consideradas como fontes de cultura desde as artes tradicionais 
como a música, a dança, o cinema, o teatro e as artes plásticas, até os mais 
variados usos e costumes, a moda, a publicidade, os hábitos alimentares etc., 
todos merecedores de valorização e difusão, cabendo ao Poder Público apoiá-
las e incentivá-las. Chega-se à conclusão, então, de que nem toda fonte de 
cultura pode ser considerada patrimônio cultural, contido naquela, de forma que 
o patrimônio se torna uma espécie do gênero fonte de cultura e, por ser valorado 
como um bem caro para a sociedade, recebe uma tutela jurídica mais protetiva 
e específica.

Como já afirmado, cada vez mais o direito se afasta de uma visão 
estritamente privatista do conceito de propriedade, possibilitando, assim, uma 
acepção mais ampla do conceito de patrimônio, que aborde não só os valores 
materiais (econômicos) como os imateriais (culturais). Nesse sentido, pode-se 
afirmar que o patrimônio cultural presente no texto constitucional e legislação 
infraconstitucional possui um valor jurídico de conteúdo imaterial, moral.

Não obstante esse valor imaterial, o patrimônio cultural também é objeto 
de valor econômico, devido ao fato de poder ser composto de bens culturais 
materiais, passíveis de apropriação pública ou privada. Entretanto, torna-se a 
dizer que o aspecto cultural de qualquer bem integrante do patrimônio cultural 
brasileiro pertence à coletividade difusa. Independentemente do fato de seu 
proprietário ser pessoa de direito público ou privado, o valor cultural que emana 
de tal patrimônio será sempre propriedade coletiva e sua preservação classifica-
se como interesse difuso302.

Para que um bem cultural seja considerado merecedor do título de 
patrimônio cultural brasileiro, o texto constitucional estabelece que o bem 
cultural deve ser portador de referência à identidade, à ação ou à memória dos 
grupos formadores da sociedade brasileira. Ou seja, dentre toda a vasta rede 
de significações que forma e é formada pelos seres humanos, só aquilo que 

301 REISEWITZ, Op., Cit., p. 86.
302 Ibid., p. 100.
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porte referencia à identidade, à ação ou à memória do povo brasileiro é que pode 
possuir o título de patrimônio cultural brasileiro303.

O conceito constitucional desvincula-se dos critérios anteriormente 
adotados pelo Decreto-lei Federal nº 25, de 30 de novembro de 1937304, 
permitindo maior exercício da democracia popular ao estabelecer critérios que 
representam o espírito popular e não mais os valores de uma classe dominante. 
Todavia, a Constituição não revogou o Decreto-lei Federal nº 25/1937, mas deu 
maior amplitude ao conceito de patrimônio cultural brasileiro305.

Ademais, o artigo 216 apresenta um rol de exemplos nos incisos do caput 
que, como ressalta Fiorillo306, não é taxativo, visto que se utiliza da expressão 
“nos quais se incluem”, admitindo, assim, que outras hipóteses possam existir.

Em todo caso, não basta conceituar esse patrimônio; é preciso saber o 
que se entende por referência à identidade, à ação e à memória. 

Ao analisar Castells307, Machado reconhece a identidade como um 
processo de construção de significados com base em atributos culturais. O ser 
humano busca na cultura os conteúdos que são posteriormente processados 
pelo indivíduo, grupos sociais e sociedade, que dessa forma reorganizam o seu 
significado de acordo com as tendências sociais enraizadas em sua estrutura 
social. Nesse sentido, complementa Coelho: 

“(...)o grande papel do patrimônio cultural é o da manutenção, 
construção ou reconstrução da identidade (pessoal e coletiva) de 
modo sobretudo a proporcionar, ao individuo e ao grupo: a) um 
sentimento de segurança, uma raiz, diante das acelerações da 
vida cotidiana na atualidade; b) o combate contra o estranhamento 
das condições de existência, ao proporcionar a vinculação do 
individuo e do grupo a uma tradição, e , de modo particular, a 
resistência contra o totalitarismo, que faz da criação de massas 
desenraizadas o  instrumento central de uma manipulação em 
favor da figura atratora do ditador apresentado como único ponto 
de referência e orientação”308.

 
Ao proteger o patrimônio cultural referente à identidade de um povo, 

combate-se um dos aspectos nefastos da globalização, qual seja, a perda de 
identidade causada, principalmente, pela indústria cultural, que impõe – como se 

303 Ibid., p. 96.
304 Que em seu artigo 1º considerava como patrimônio cultural os bens móveis e imóveis 
vinculados a fatos memoráveis da história do Brasil e revestidos de excepcional valor arquitetônico 
ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
305 REISEWITZ, Op., Cit., p. 98.
306 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 10ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 300.
307 CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade, trad. De Klauss Brandini Gerhardt, São Paulo: 
Paz e Terra, 2002, p. 22-23; Apud MACHADO, Op., Cit., p. 1095-1097.
308 COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de Política Cultural: Cultura e Imaginário. São Paulo: 
Iluminuras, 1997, p. 287; Apud REISEWITZ, Op., Cit., p. 101.
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fossem próprios da cultura importadora – valores homogeneizados advindos dos 
países cultural e economicamente dominantes. Nesse sentido, alerta Reisewitz309 
que conhecer os mecanismos do direito permite à sociedade tomar a iniciativa de 
defender e preservar a cultura brasileira, direito constitucionalmente assegurado.

A expressão ação tem acepção mais simples e se entende como toda e 
qualquer realização material ou imaterial de manifestações culturais. 

Por fim, com relação à memória, reflete Reisewitz:

“(...) exercitando nossa memoria podemos identificar aquilo que 
nos une enquanto povo, enquanto nação, além disso, aquilo que 
identifica os micro-grupos no interior de macro-grupos, formando 
a sociedade brasileira. Uma vez consciente de quem somos, 
menos vulneráveis nos tornamos às manipulações politicas e 
ideológicas”. (...) pois é preciso ter memória para reconhecer 
quem somos, para não repetir o passado, para não permitir que 
os mesmos processos que outrora marcaram negativamente e 
mancharam a trajetória de nossa sociedade se repitam”310.

Entende-se, portanto, a memória como a capacidade de o ser humano 
conhecer-se a si mesmo através da transmissão de conhecimentos entre as 
gerações. Falar em memória é falar em comunicação, linguagem; e é, também, 
falar de uma construção social sujeita a jogos de poder311, na medida em que 
o poder de decidir o que deve ser lembrado ou não encontra-se na mão de 
instituições públicas e de pequenos grupos detentores de grandes monopólios 
das redes de comunicação e informação. Com efeito, a salvaguarda e valorização 
dos bens culturais tradicionais e populares, orais, intangíveis ou imateriais312 
aparece como o outro lado da força, representando uma outra cultura, menos 
elitizada e homogeneizada e mais democrática e plúrima.  

309 REISEWITZ, Op., Cit., p. 101.
310 Ibid., p. 102
311 MONTES, Maria Lucia. Memória e Patrimônio Imaterial. In: Memória e cultura: a 
importância da memória na formação cultural humana / Org. Danilo Santos de Miranda. São 
Paulo: SESC SP, 2007, p.30.
312  Para o Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial, não há um consenso quanto a expressão 
que melhor define o conjunto dos bens culturais imateriais. Verificam-se a utilização de várias 
expressões, todas igualmente problemáticas e simplificadoras do ponto de vista conceitual. 
A expressão “cultura tradicional e popular” pode conduzir a um entendimento restrito sobre 
esse patrimônio, vinculando-o a critérios rígidos de temporalidade, classe e autenticidade. As 
expressões “bens imateriais” e “bens intangíveis” buscam enfatizar que o interesse está no 
conhecimento, no processo de criação, mais do que no resultado, não obstante haja um resultado 
material. O que, pelo mesmo motivo, pode levar a desconsiderar suas condições materiais de 
existência. Cf. Relatório Final das Atividades da Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio 
Imaterial. MinC/Iphan/Funarte. O Registro do Patrimônio Imaterial: Dossiê final das atividades da 
Comissão e do Grupo de Trabalho do Patrimônio Imaterial. 4ª ed. Brasília: 2006, p. 16-17.
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4. A SALVAGUARDA NACIONAL DO PATRIMôNIO CULTURAL IMATERIAL 

No Brasil, a proteção conferida às culturas tradicionais e populares – e 
consequentemente aos bens culturais de natureza imaterial – passa por três 
momentos mais relevantes: a década de trinta, com as ideias de Mário de 
Andrade; a década de setenta com as propostas de Aloísio Magalhães; e no final 
da década de noventa através da atuação do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan).

A proposta do Anteprojeto de criação do Serviço Federal de Política de 
Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro, elaborada por Mário de Andrade 
em 1936, a pedido de Gustavo Capanema, então Ministro da Educação e Saúde 
Pública, culminou na criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Sphan)313. No seu Anteprojeto, Mario de Andrade incluía de forma 
pioneira as categorias dos bens etnográficos, do folclore e da arte popular314. 
Suas ideias, porém, sucumbiram frente aos interesses políticos patrimonialistas, 
tendo prevalecido uma visão histórica, monumentalista e elitista do patrimônio 
cultural. Assim, o texto do Decreto-lei Federal nº 25/37 distanciou-se muito 
da essência do Anteprojeto. Restaram apenas algumas citações do eminente 
intelectual paulistano315.

A discussão em torno da proteção à cultura tradicional e popular foi 
retomada apenas na década de setenta, na gestão de Aloísio Magalhães à frente 
do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC, criado em 1975 e integrado à 
Fundação Nacional Pró-Memória – FNPM – em 1979316).O objetivo do CNRC era 
criar um sistema referencial básico para a descrição e análise da dinâmica cultural 
brasileira, que não a restringisse aos grandes monumentos, testemunhos da 
história “oficial” das elites, mas que incluísse também manifestações culturais 
tradicionais e populares representativas dos outros grupos que compõem a 
sociedade brasileira - os índios, os negros, os imigrantes, as classes populares 
em geral317.

“Para Aloísio, havia ocorrido, nas décadas de 50 e 60, um 
‘achatamento’ de valores, uma homogeneização da cultura. De 
um lado se tinha a cultura ‘oficial’ referida a um passado ‘morto’, 
que era museificado. De outro, se verificava a absorção acrítica 

313 Regulamentado pelo Decreto-lei Federal nº 25, de 30 de novembro de 1937. Primeira 
instituição voltada para a proteção do patrimônio cultural do país.
314 Anexo VI: Anteprojeto elaborado por Mário de Andrade, a pedido do Ministro da Educação 
e Saúde, Gustavo Capanema. Capítulo II – Determinações preliminares, Patrimônio Artístico 
Nacional, Obras de arte patrimonial. Proteção e Revitalização do Patrimônio Cultural no Brasil: 
uma trajetória. Brasília: Minc/Sphan/Pró-Memória, 1980, p. 55. 
315 CORRÊA, Alexandre Fernandes. Patrimônios Bioculturais: ensaios de antropologia do 
patrimônio cultural e das memórias sociais. São Luís: Edufma, 2008, p. 59-61.
316 Em Relatório Final das Atividades da Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio 
Imaterial. MinC/Iphan/Funarte, Op. Cit., p. 15.
317 LONDRES, Cecilia. Referências culturais: Base para Novas Políticas de Patrimônio. MinC/
Iphan/Funarte, Op. Cit., p. 85.
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dos valores exógenos, da modernização, da tecnologia e do 
mercado. A reação a esse processo devia ser buscada na cultura, 
domínio do particular, da diversidade. Mas não na cultura ‘morta’ 
do patrimônio do passado, referências concretas porém estáticas 
e distantes da nacionalidade. Era preciso buscar as raízes vivas da 
identidade nacional exatamente naqueles contextos e bens que 
o SPHAN excluíra de sua atividade, por considerar estranhos aos 
critérios (histórico, artístico, de excepcionalidade) que presidiam 
os tombamentos”318.

Como se depreende do entendimento de Londres, há, na criação do 
CNRC, o intuito de deslocar o foco da monumentalidade para um valor referencial 
simbólico dos bens culturais, para a sua dinâmica de atribuição de valores e 
sentidos. Na medida em que os bens culturais não possuem um valor intrínseco, 
o valor lhes é atribuído pelos seres humanos em função de determinados critérios 
e interesses historicamente condicionados. 

São exemplos dos trabalhos do CNRC e da FNPM: a ideia de um “selo 
de qualidade” conferido a produtos de reconhecido valor cultural, como o Queijo 
Minas e a Cachaça de Alambique; o Programa Nacional de Desenvolvimento do 
Artesanato; o reconhecimento de bens da cultura indígena e afro-brasileira; a 
documentação da memória oral dos povos indígenas ágrafos; os levantamentos 
socioculturais de Alagoas e Sergipe; os inventários de tecnologias têxteis e 
ceramistas; o processo de tombamento da Fábrica de Vinho de Caju Tito Silva, na 
Paraíba, entre outros319.

O terceiro momento ocorre na década de noventa, com o “Seminário 
Internacional Patrimônio Imaterial: estratégias e formas de proteção”, promovido 
em comemoração dos sessenta anos de criação do Iphan320 (Fortaleza, entre 10 
e 14 de novembro de 1997).

É preciso notar que, desde 1988, já era conferida a proteção constitucional 
aos bens culturais de natureza imaterial, todavia, até 1997, faltavam ao Iphan ações 
efetivas321. A política de preservação do patrimônio cultural brasileiro apresentava 
um grande desequilíbrio, pendendo para os valores de uma classe dominante, 
em detrimento das culturas populares, indígenas, africana e imigrantes. Nesse 
sentido, sábias as palavras de Francisco Weffort:

“Passando os olhos pelos Livros de Tombo, verifico que as 
inscrições estão longe de espelhar o universo cultural diversificado 

318 Ibid., p. 91.
319 Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial. A Experiência Brasileira no Trato das Questões 
Relativas à Proteção do Patrimônio Cultural Imaterial. MinC/Iphan/Funarte, Op. Cit., p. 111.
320 Em 1990, o Sphan transforma-se em Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC) 
que, por sua vez, em 1992, teve seu nome alterado para Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), recuperando a essência do primeiro nome do Instituto. Os Sambas, As 
Rodas, Os Bumbas, Os Meus e os Bois: Princípios, ações e resultados da política de salvaguarda 
do patrimônio cultural imaterial no Brasil – 2003/2010, 2ªed., Brasília: Minc/Iphan, 2010, p. 9.
321 Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial. A Experiência Brasileira no Trato das Questões 
Relativas à Proteção do Patrimônio Cultural Imaterial. MinC/Iphan/Funarte, Op. Cit., p. 112.
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a que me referi. A julgar o Brasil por esse retrato, somos uma 
nação quase que exclusivamente branca, luso-brasileira, católica, 
em que mesmo nossas raízes indígenas e africanas praticamente 
não deixaram rastros” 322.

O objetivo do Seminário de Fortaleza era recolher subsídios que 
permitissem a elaboração de diretrizes e a criação de instrumentos legais 
e administrativos, visando a identificar, proteger, promover e fomentar os 
processos e bens portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, de acordo com artigo 216 
da Constituição Federal323. O documento final, a Carta de Fortaleza, recomendou 
o aprofundamento da discussão sobre o conceito de patrimônio imaterial e a 
criação de instrumento legal, o “registro”, como principal modo de preservação.

Atendendo a essas recomendações, em março de 1998, o então o Ministro 
da Cultura, Francisco Weffort, instituiu uma comissão com o objetivo de elaborar 
proposta visando à regulamentação do acautelamento do patrimônio imaterial, 
composta por Joaquim Falcão, Marcos Vilaça e Thomas Farkas, membros do 
Conselho do Patrimônio Cultural, e por Eduardo Portella, Presidente da Biblioteca 
Nacional. Foi também criado um Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial (GTPI), 
reunindo técnicos do Iphan, da Funarte e do MinC, com a finalidade de prestar 
assessoria à Comissão324.

O documento produzido por essa Comissão apresenta cinco diretrizes: (i) 
a instituição do registro como meio mais adequado à preservação do patrimônio 
cultural imaterial, devendo ser reavaliado pelo menos a cada dez anos, para 
acompanhamento da evolução da manifestação cultural e revalidação do Título 
de Patrimônio Cultural do Brasil. Caso tenha ocorrido a transformação total ou o 
desaparecimento de seus elementos essenciais, o bem perde o título, mantendo-
se o registro apenas como referência histórica; (ii) o estabelecimento da 
competência decisória e regulamentadora do Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural; (iii) a instituição de quatro livros que definam os bens culturais imateriais 
de maneira abrangente, mas indicativa, permitindo que a praxis elabore o conceito 
ao longo do tempo a partir dos casos concretos. Sugere-se a publicação do 
pedido na Imprensa Oficial a fim de que a sociedade possa manifestar-se antes da 
decisão do Conselho. Pretende-se, dessa forma, estimular a participação popular 
e a transparência da informação; (iv) a instituição dos critérios de relevância 
nacional do bem cultural (não apenas importância estadual ou municipal) e sua 
continuidade histórica no sentido de tradição. Estados e Municípios devem 
criar seus procedimentos próprios, visando a regulamentar o seu patrimônio 
cultural imaterial; (v) o estabelecimento de consequências práticas do registro: 
a obrigação pública de inventariar, documentar, acompanhar e apoiar a dinâmica 

322 Mensagem do Senhor Ministro de Estado da Cultura ao Conselho Consultivo do Iphan, 
Brasília, 2 de dezembro de 1997. MinC/Iphan/Funarte, Op. Cit., p. 55.
323 Carta de Fortaleza, de 14 de novembro de 1997. MinC/Iphan/Funarte, Op. Cit., p. 49.
324 Em Relatório Final das Atividades da Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio 
Imaterial. MinC/Iphan/Funarte, Op. Cit., p. 16.
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das manifestações culturais registradas; a concessão do título de “Patrimônio 
Cultural do Brasil”; a ampla promoção, por parte do MinC e outros órgãos 
governamentais; o apoio financeiro e fiscal ao credor desses bens registrados; e, 
por fim, a criação de um Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, objetivando 
a implementação de políticas específicas de valorização desse patrimônio325.

Por sua vez, o GTPI trouxe importantes reflexões sobre o conceito de 
bens culturais imateriais e a criação de um instrumento legal de proteção dessas 
manifestações.

O GTPI optou pela expressão “bens culturais imateriais”, seguindo o 
artigo 216 da Constituição Federal, que incorporou a divisão entre bens materiais 
e imateriais, mesmo sabendo que essa expressão reforçava a falsa dicotomia 
entre esses bens culturais vivos e o chamado patrimônio material. Na opinião do 
GTPI, essa delimitação é importante para que bens culturais imateriais, apesar de 
estarem intrinsecamente vinculados a uma cultura material, sejam reconhecidos 
oficialmente como patrimônio nacional326.

No tocante à criação do registro como instrumento legal de proteção do 
patrimônio cultural imaterial, houve dois princípios norteadores. Tem-se, primeiro, 
a concepção de que esses bens imateriais possuem um caráter processual e 
dinâmico, não cabendo a proteção legal de caráter restritivo, como é o caso do 
tombamento, inadequado para tais casos. Como afirma o relatório, o patrimônio 
imaterial não requer proteção e conservação no mesmo sentido das noções 
fundadoras da prática de preservação de bens culturais imóveis e móveis, 
mas identificação, reconhecimento, registro etnográfico, acompanhamento 
periódico, divulgação e apoio. Enfim, mais documentação e acompanhamento 
e menos intervenção327. Nesse sentido, vale transcrever a opinião de Sant’Anna, 
coordenadora do GTPI:

“Esse instrumento (o registro) quer se diferenciar do 
tombamento, no sentido de que se acabou construindo uma 
percepção do tombamento muito relacionada ao imobilismo, a 
algo que deve ficar como está, a algo que deve permanecer tal e 
qual. E na realidade a gente sabe que esses outros bens, esses 
outros saberes, esses modos de fazer e essas expressões são 
inteiramente mutáveis, são criadas e recriadas cotidianamente, 
elas nunca surgem da mesma forma, e, portanto, não podem 
ser tombadas no sentido de que se reconhece que determinada 
expressão é importante, é patrimônio, e assim deve ficar como 
tal para sempre”328.

325 Carta da Comissão do Patrimônio Imaterial Brasileiro ao Ministro da Cultura. MinC/Iphan/
Funarte, Op. Cit., p. 73-75.
326 Em Relatório Final das Atividades da Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio 
Imaterial. MinC/Iphan/Funarte, Op. Cit., p. 17.
327 Ibid., p. 19.
328 SANT’ANNA, Márcia. Patrimônio imaterial e politicas publicas. In: Memória e cultura: a 
importância da memória na formação cultural humana / Org. Danilo Santos de Miranda. São 
Paulo: SESC SP, 2007, p. 139.
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O segundo princípio alude à escolha da não aplicabilidade do conceito 
de autenticidade, noção que deve ser substituída pela ideia de continuidade 
histórica que, na opinião de Francisco Weffort, deve ser entendida como tradição, 
ou seja, práticas culturais que são constantemente reiteradas, transformadas e 
atualizadas, mantendo para o grupo um vínculo do presente com o passado329. 
A continuidade histórica deve ser identificada por meio de estudos históricos e 
etnográficos que apontem as características essenciais da manifestação, sua 
manutenção através do tempo e da tradição à qual se vinculem330. 

Desta forma, pode-se caracterizar o instituto do registro como instrumento 
de reconhecimento e valorização do patrimônio imaterial, diferentemente 
do tombamento, que possui natureza tutelar e restritiva. Conclui o GTPI que 
o registro equivale a documentar o passado e o presente da manifestação e 
suas diferentes versões, utilizando-se dos mais variados recursos para tornar as 
informações amplamente acessíveis ao publico. O registro da memória desses 
bens é a única forma de preservá-los331. 

Sobre os efeitos produzidos pelo processo de registro, o grupo cita a 
obrigação pública de inventariar, documentar, acompanhar e apoiar a dinâmica 
das manifestações culturais registradas; a concessão do Título de Patrimônio 
Cultural do Brasil; a divulgação e promoção, a serem realizadas pelo MinC, órgãos 
públicos, entidades privadas e cidadãos; e a manutenção pelo Iphan, de Banco 
de Dados sobre os bens registrados aberto ao público332.

Quanto à legitimidade para provocar a instauração do processo de 
registro no âmbito federal, entendeu-se que o pedido de abertura de processo 
deveria ser sempre coletivo, sendo legitimadas para propor sua instauração 
as instituições governamentais de cultura federais, estaduais e municipais, as 
sociedades e as associações civis333. A ideia foi incluir a participação das próprias 
comunidades e grupos na instauração do processo e na própria instrução técnica, 
tornando-a descentralizada. Temos, então, a socialização de conceitos e métodos, 
de modo que não seja privativa do Estado a realização desse trabalho, mas que 
a própria sociedade possa também realizá-lo. Corroborando com o princípio da 
participação ativa dos atores sociais, a ideia é que os processos de preservação 
e de salvaguarda desse tipo de bens sejam autônomos, e que o Estado seja 
fomentador, mas não o único a iniciá-los334. Não obstante esse posicionamento, 

329 Em Exposição de Motivos do Ministro da Cultura ao Sr. Presidente da República, 
encaminhando a proposta de instituição e regulamentação do Registro de Bens Culturais de 
Natureza Imaterial. MinC/Iphan/Funarte, Op. Cit., p. 26.
330 Em Relatório Final das Atividades da Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio 
Imaterial. MinC/Iphan/Funarte, Op. Cit., p. 19.
331 Ibid., p. 19-20.
332 Ibid., p. 20-21.
333 Ibid., p. 21.
334 SANT’ANNA, Op., Cit., p. 140-142.



146 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

entende-se que, para a ampla efetividade do princípio da participação popular, 
dever-se-ia incluir o cidadão comum no rol dos titulares.

Por fim, há a necessidade de o bem registrado passar por uma reavaliação, 
devido à dinâmica própria e caráter processual desses bens. Assim, deve haver 
um acompanhamento periódico dos bens registrados com o fito de avaliar e 
documentar a permanência ou possíveis interferências em sua trajetória335. Caso 
tenha ocorrido transformação total, no sentido do rompimento da continuidade 
histórica acima referida, ou o desaparecimento de seus elementos essenciais, o 
bem perde o título, mantendo-se o Registro apenas como referência histórica336. 
Nesse sentido, afirma Lévi-Strauss que:

“(...) o patrimônio imaterial nasce, vive e morre”(...). Não se pode 
congelá-lo, nem perenizá-lo por decreto. Gostos, necessidades, 
modos de vida, valores e representações sempre evoluíram 
e continuarão a fazê-lo e, se uma comunidade abandona uma 
prática social, não há como se opor”337. 

No relatório, ainda foram descritos os principais problemas sofridos por 
essas manifestações culturais, os quais devem ser evitados e combatidos, como 
o turismo predatório; a apropriação inadequada pelos meios de comunicação; a 
uniformização de produtos decorrentes do processo de globalização da economia; 
a apropriação industrial do conhecimento e comercialização inadequada 
(produção em série de cópias de objetos tradicionais); a introdução de materiais 
não apropriados ou formas inadequadas com vistas ao lucro rápido; a apropriação 
gratuita de padrões originais ou princípios tecnológicos tradicionais338 339.

O documento produzido pela Comissão e o relatório do GTPI culminaram 
na criação do Decreto Federal nº 3.551, promulgado em 4 de agosto de 2000, 
que institui o “Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial”, que constituem 
patrimônio cultural brasileiro, e cria o “Programa Nacional do Patrimônio Imaterial”.

Antes de mais nada, é importante ressaltar que falta ao decreto a 
definição do que seria o patrimônio cultural imaterial brasileiro340. O decreto 

335 Em Relatório Final das Atividades da Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio 
Imaterial. MinC/Iphan/Funarte, Op. Cit., p. 19
336 Em Exposição de Motivos do Ministro da Cultura ao Sr. Presidente da República, 
encaminhando a proposta de instituição e regulamentação do Registro de Bens Culturais de 
Natureza Imaterial. MinC/Iphan/Funarte, Op. Cit., p. 26.
337 LÉVI-STRAUSS, Laurent. O Patrimônio Imaterial e Diversidade Cultural: O Novo Decreto 
para a Proteção dos Bens Imateriais, trad. de Jeanne Marie Claire Sawaya. MinC/Iphan/Funarte, 
Op. Cit., p. 81.
338 Em Relatório Final das Atividades da Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio 
Imaterial. MinC/Iphan/Funarte, Op. Cit.,  p. 18.
339 Sobre os desafios relacionados à patrimônio cultural imaterial e propriedade intelectual 
coletiva, cf. SANTILLI, Juliana. Patrimônio Cultural Imaterial e Direitos Intelectuais Coletivos. 
Revista de Direitos Difusos: Direitos Culturais / Coord. Guilherme José Purvin de Figueiredo e 
Paulo Affonso Leme Machado. Curitiba: Arte & Letra, 2007, p. 107, V. 42, Abril-Junho.
340 A definição do patrimônio cultural imaterial veio apenas com a regulamentação do 
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institui o registro por meio de quatro livros (art. 1º, §1º): o Livro dos Saberes, 
para inscrição dos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 
comunidades (inc. I); o Livro das Celebrações, para inscrição dos rituais e festas 
que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento 
e de outras práticas da vida social (inc. II); o Livro das Formas de Expressão, 
para inscrição das manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas 
(inc. III); e o Livro dos Lugares, para inscrição dos mercados, feiras, santuários, 
praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais 
coletivas (inc. IV). Para o registro de bens que não se enquadrem nos livros pré-
estabelecidos, outros livros poderão ser abertos (art. 1º, §3º).

O bem deve fazer referência à continuidade histórica e possuir relevância 
nacional. Sobre a condição de continuidade histórica, Machado341 introduz a ideia 
de que, à vista do artigo 7º, caput (que estabelece o prazo máximo revisional 
em dez anos), a vida pretérita do bem cultural deveria ser de, no mínimo, dez 
anos. Contudo, entende-se que essa interpretação, baseada apenas em critérios 
formais, impactaria de maneira negativa o processo de registro, tendo em vista a 
enorme complexidade dos processos culturais. Caso contrário, as manifestações 
praticadas há menos de dez anos, mas já enraizadas na cultura de comunidades 
e grupos formadores da sociedade brasileira estariam injustamente impedidas 
de solicitar a instauração do processo de registro. A verificação da continuidade 
histórica do bem deve ser concebida através da análise da documentação histórica 
produzida na instrução técnica referente à manifestação cultural. 

O segundo critério determina que o bem possua valor para todo o território 
nacional. Como foi dito pela Comissão, a ideia é que o Decreto Federal se ocupe 
dos bens de relevância nacional, enquanto Estados e Municípios, baseando-se 
na legislação federal, criem seus próprios programas de proteção, tendo em 
vista as particularidades culturais de cada região. Todavia, entende Machado342 
que existem bens regionais que transcendem mais de um Estado, porém, não 
chegam a ter relevância nacional. Assim, sugere o autor a revisão do texto do 
Decreto Federal nº 3.551/2000, de modo que se inclua a expressão “relevância 
nacional e regional”.

Em seu artigo 2º, o decreto estabelece as partes legítimas para provocar 
a instauração do processo de registro: o Ministro da Cultura; as instituições 
vinculadas ao Ministério da Cultura; as Secretarias de Estado, de Município e 
do Distrito Federal; e as sociedades ou associações civis. Como se registrou 

Decreto Federal nº 3.551, de 4 de agosto de 2000 dada pela Resolução nº 001, de 03 de agosto 
de 2006, do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, do Iphan. Tal resolução entende por bem 
cultural de natureza imaterial as criações culturais de caráter dinâmico e processual, fundadas 
na tradição e manifestadas por indivíduos ou grupos de indivíduos como expressão de sua 
identidade cultural e social. Continua a resolução dizendo que a tradição é tomada no seu sentido 
etimológico de “dizer através do tempo”, significando práticas produtivas, rituais e simbólicas 
que são constantemente reiteradas, transformadas e atualizadas, mantendo, para o grupo, um 
vinculo do presente com o seu passado.
341 MACHADO, Op., Cit., p. 1109.
342 MACHADO, Op., Cit., p. 1110.
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anteriormente, a inclusão do cidadão comum nesse rol equivaleria à concretização 
do princípio da participação popular.

Os artigos 3º ao 5º fornecem diretrizes gerais sobre o procedimento do 
processo de registro, sendo que a Resolução nº 001/2006, do Iphan regulamenta o 
procedimento de maneira específica. A proposta de registro deve vir acompanhada 
de documentação técnica, com descrição sumária do bem, a ser encaminhada 
ao Presidente do Iphan, que a submeterá ao Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural. Caso o Conselho aceite a instauração do processo de registro, dar-se-á 
início à instrução técnica, a cargo do Iphan, dos órgãos do Ministério da Cultura, 
ou de entidade pública ou privada que detenha conhecimentos específicos 
sobre a matéria (art. 3º, §§1º e 3º). A instrução técnica consiste na descrição 
pormenorizada do bem a ser registrado, por meio de documentos escritos ou 
de audiovisual, mencionando todos os elementos que lhe sejam culturalmente 
relevantes (art. 3º, § 2º). 

Terminada a instrução técnica, o Iphan emitirá um parecer acerca da 
proposta e enviará o processo ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, 
para sua deliberação (art. 3º, § 4º). O parecer deve ser publicado no Diário Oficial 
da União, a fim de que a população possa manifestar-se sobre o registro, no 
prazo de trinta dias (art. 3º, § 5º). Em caso de decisão favorável do Conselho, o 
bem é inscrito no livro correspondente e recebe o título de “Patrimônio Cultural 
do Brasil” (art. 5º).

Em termos de obrigações e efeitos, pode-se considerar que o Decreto 
foi tímido, limitando-se à concessão do título de “Patrimônio Cultural Brasileiro”, 
à manutenção, por meio do Iphan, de Banco de Dados com o material produzido 
durante as instruções e à ampla divulgação e promoção do bem registrado (art. 
6º, inc. I e II). Poderia ter incluído medidas mais firmes referentes à salvaguarda 
desses bens, mediante programas de ensino, apoios financeiros, fiscais e morais 
às comunidades detentoras desses bens e fomento à investigação científica 
relativa ao tema.

Consoante à ideia de que esses bens possuem caráter dinâmico e 
processual, o Decreto estabelece que a revalidação dos bens registrados 
deve ser feita pelo menos a cada dez anos (art. 7º, caput). Cabe ao Conselho a 
decisão sobre a revalidação do título de Patrimônio Cultural Brasileiro. Negada 
a revalidação, será mantido apenas o Registro, como referência cultural de seu 
tempo (art. 7º, parágrafo único). 

O decreto institui ainda o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial que, 
desde 2005, já contemplou diversos projetos relacionados à salvaguarda desse 
patrimônio.
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5. A LEI MUNICIPAL Nº 14.406, DE 21 DE MAIO DE 2007

A Lei Municipal nº 14.406/2007 inspirou-se no Decreto Federal nº 
3.551/2000, mas foi além, definindo as finalidades de seu Programa (art. 1º) 
e conceituando o Patrimônio Imaterial do Município (art. 2º). Contudo, possui 
lacunas e distorções prejudiciais à sua eficaz utilização, que podem ser sanadas 
por meio de alteração e aperfeiçoamento do texto. Ademais, a inexistência de 
regulamentação torna mais difícil seu aproveitamento.

As finalidades do Programa Permanente de Proteção e Conservação do 
Patrimônio Imaterial do Município de São Paulo estão de acordo com o conceito 
de salvaguarda, ou seja, medidas que vão além dos mecanismos tradicionais de 
proteção. Dada a característica dinâmica e processual desses bens imateriais, 
conforme já se acentuou, não lhes cabe a proteção restritiva e permanente 
proporcionada aos bens culturais intrinsecamente materiais, mas medidas que 
permitam: a identificação e reconhecimento por meio de inventários e registros; o 
apoio moral, fiscal e financeiro aos detentores desses bens registrados; a criação 
de uma rede de parceiros por meio de convênios, incluindo  a participação popular; 
a criação de um Banco de Dados com pesquisa dos bens registrados, garantindo-
se amplo acesso, por meio da internet e de outros meios de informação; o apoio 
à realização de estudos e pesquisas relacionados ao tema; e o desenvolvimento 
de programas educacionais visando valorizar e difundir esse patrimônio.

O diploma legal define o Patrimônio de Natureza Imaterial do Município 
como os bens de natureza imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade, de acordo com o artigo 216 da Constituição Federal. 
Como já esclarecido, o rol dos incisos I, II e III é apenas exemplificativo, devido à 
utilização da expressão “nos quais de incluem”.

A referida Lei, em seu artigo 3º, § 1º, institui os Livros dos Saberes, 
das Celebrações, das Formas de Expressão, e dos Sítios e Espaços, seguindo o 
Decreto Federal. No § 2º do mesmo artigo, estabelece que os bens registrados 
devem possuir referência à continuidade histórica e relevância à memória, à 
identidade e à formação da cultura da Cidade. 

A primeira crítica a fazer é com relação aos efeitos produzidos pelo 
registro, que é apenas um: a concessão do Título de Bem do Patrimônio de 
Natureza Imaterial da Cidade de São Paulo (art. 4º). Entende-se que a concessão 
de um título é apenas ato simbólico e pouco contribui para a realização efetiva 
das finalidades propostas pelo Programa. Caberia no texto a inclusão de medidas 
de salvaguarda, como a documentação, a divulgação, o apoio moral, fiscal e 
financeiro etc.

A segunda crítica diz respeito ao rol de legitimados para provocar 
a instauração do processo de registro. O artigo 5º confere legitimidade à 
Administração Municipal, às associações civis e à população, desde que por 
subscrição mínima de dez mil signatários. Entende-se que deveria ser retirada 
a condicionante de subscrição mínima para a população, permitindo-se, dessa 
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maneira, a concretização do princípio da participação popular. 

Na sequência, a Lei institui que a reavaliação do bem registrado será feita 
a cada dez anos (art. 6º), mantendo-se o registro como referência cultural de seu 
tempo, caso seja negada a revalidação (art. 6º, parágrafo único). Tal medida deve, 
portanto, ser objeto de futura regulamentação.

Por fim, estabelece-se a competência do Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São 
Paulo (CONPRESP) para deliberar sobre as propostas. Segundo o artigo 7º, as 
propostas devem conter descrição pormenorizada do bem a ser registrado, 
acompanhada da documentação correspondente, e deverá mencionar todos os 
elementos que lhe sejam culturalmente relevantes.  Fica claro que a Lei carece 
de regulamentação, pois não dispõe sobre o procedimento necessário para o 
processo de registro. 

Com base na regulamentação federal, o procedimento deveria seguir as 
seguintes fases: (1) o pedido343 deve ser enviado ao CONPRESP, que analisará 
a documentação e, caso não esteja adequada, oficiará ao proponente para que 
a complemente em prazo determinado; (2) o CONPRESP remeterá o pedido 
à Seção Técnica de Levantamento e Pesquisa da Divisão de Preservação do 
Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) da Secretaria Municipal da Cultura, 
que fará a primeira avaliação técnica sobre o pedido; (3) o parecer favorável ou 
contrário será encaminhado ao CONPRESP para que seja ou não aprovado. Em 
caso do Conselho não aprovar, o pedido será arquivado. Em caso positivo, o 
pedido transforma-se em processo e segue para a instrução técnica. Salienta-se 
que o CONPRESP deve ter hierarquia sobre a Seção Técnica de Levantamento 
e Pesquisa na sua decisão final; (4) a instrução técnica344 deve ser feita em 
prazo determinado e, preferencialmente, por meio de convênios com entidades 
públicas e privadas que detenham conhecimento específico sobre a matéria, ou 
por uma das seções do DPH, sendo mais adequada a criação de uma seção que 
trate precisamente da matéria; (5) finalizada a fase de pesquisa e documentação, 
o material produzido será sistematizado na forma de um dossiê; (6) o dossiê 
será remetido à Divisão de Preservação que fará a segunda avaliação técnica e 
emitirá um parecer favorável ou contrário ao registro; (7) o parecer deverá ser 
publicado no Diário Oficial da Cidade para que a população se manifeste em 
prazo determinado; (8) as manifestações, o parecer e o dossiê, serão enviados do 
CONPRESP que deferirá ou não o registro do bem; (9) o processo deferido segue 
para o Secretário da Cultura para homologação; (10) as demais providências, 

343 O pedido deve conter o nome e documentos do proponente; justificativa; descrição 
sumária do bem, incluindo dentro desta a indicação dos participantes e/ou atuação dos grupos 
sociais envolvidos, o local, o período e a forma em que ocorre; informações históricas básicas; 
documentação audiovisual quando possível; referências bibliográficas; declaração formal de 
autorização de representantes da comunidade detentora do bem.
344 A instrução técnica deve conter descrição pormenorizada do bem; referências à 
continuidade histórica; referências bibliográficas; produção de registro audiovisual; avaliação das 
condições em que se encontra o bem; proposição de ações para salvaguarda.
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como o registro do bem no respectivo Livro, a inclusão do dossiê no Banco de 
Dados e demais medidas de salvaguarda serão instituídas por comissões e/ou 
seções criadas para tratar especialmente do assunto. 

Para endossar a legitimidade do CONPRESP na deliberação sobre o 
registro do patrimônio cultural imaterial, faz-se necessária a modificação da atual 
composição do Conselho, pois a Lei Municipal nº 10.236, de 16 de dezembro 
de 1986, modificou o artigo 3º da Lei Municipal nº 10.032, de 27 de dezembro 
de 1985, retirando a representação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo dessa composição. Entende-se ser 
imprescindível a presença de profissionais da área de Ciências Humanas, como 
antropólogos, sociólogos e historiadores, por possuírem capacitação específica 
para tratar dessas manifestações culturais. Já o Anteprojeto de Mario de Andrade 
previa a necessidade de representantes dessa área na composição do Conselho 
(Cap. III, inc. II do Anteprojeto)345. 

Por fim, por meio da análise dos processos de registro em andamento 
na Secretaria da Cultura346 e dos registros realizados até o momento347, nota-se 
que a Lei Municipal nº 14.406/2007 vem sendo pouco e mal utilizada, tornando-
se urgente a sua revisão e regulamentação pelo Poder Público, a fim de que os 
objetivos do Programa sejam concretizados. 

6. CONSIDERAÇÕES ARTICULADAS

Assentam-se nessas premissas, as seguintes conclusões:

6.1 Faz-se necessária a regulamentação da Lei Municipal nº 14.406/2007 
com base no procedimento aqui exposto, a fim de que o Programa Permanente 
de Proteção e Conservação do Patrimônio Imaterial do Município de São Paulo 
seja realmente efetivo e contribua para a construção e manutenção da memória 
e da identidade da Cidade.

6.2 Deve-se criar um plano de salvaguarda que inclua medidas como: 

6.2.1 A criação de um Bando de Dados na internet, contendo número 
do processo, breve descrição do bem registrado, conteúdo audiovisual, data de 
registro, localização e dossiê com a pesquisa e a documentação; 

6.2.2 A instituição de planos de apoio fiscal e financeiro para as 
comunidades detentoras do bem; o fomento a programas de ensino patrimoniais; 

6.2.3 O apoio à pesquisa científica relativa ao tema. 

345  Anexo VI: Anteprojeto elaborado por Mário de Andrade, a pedido do Ministro da Educação 
e Saúde, Gustavo Capanema. Capítulo II – Determinações preliminares, Patrimônio Artístico 
Nacional, Obras de arte patrimonial. Proteção e Revitalização do Patrimônio Cultural no Brasil: 
uma trajetória. Brasília: Minc/Sphan/Pró-Memória, 1980, p. 62.
346  Existem apenas treze processos atualmente em análise - Informação obtida através da 
Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal da Cultura, em 28 de abril de 2014.
347  Apenas dois, conforme nota de rodapé 2.
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6.3 No artigo 5º, inciso III, da Lei Municipal nº 14.406/2007, deve ser 
suprimida a condição de subscrição mínima de dez mil signatários, para que o 
cidadão comum possa, individualmente, provocar a instauração do processo de 
registro, dando ampla efetividade ao princípio da participação popular. 

6.4 A fim de que haja maior qualificação técnica para deliberar sobre os 
processos de registro das manifestações culturais de natureza imaterial, deve-se 
incluir a representação de profissionais da área de Ciências Humanas na atual 
composição do CONPRESP, a exemplo da Lei Municipal nº 10.032/1985, que 
criou o Conselho. 
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1. INTRODUÇÃO

O artigo parte da constatação de ter a Lei 12.305/10 elevado o controle 
social ao nível de Princípio norteador da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A inclusão de tal princípio, no âmbito da referida política, remete à 
questão do princípio democrático e à participação da população na formulação e 
acompanhamento da implementação e execução dos instrumentos de gestão de 
resíduos sólidos.

Tais mecanismos não podem ser pensados apartados do direito regulatório, 
já que os aspectos mais minuciosos envolvidos em tal política dependem de 
planos de gestão, construídos a partir da participação da população, e de marcos 
regulatórios que levem em consideração as características, as potencialidades 
de reutilização ou reciclagem, a destinação final ambientalmente adequada e, 
é claro, todos os riscos que os resíduos sólidos representam para a saúde, a 
integridade física e para o meio ambiente.

A partir desta perspectiva, surge a primeira questão a ser vencida: 
como conciliar a regulação, que, via de regra, se pauta no conhecimento técnico 
específico com o controle social? Esta remete a outro questionamento que lhe é 
prejudicial: Quais as correlações ente Regulação e Participação popular?

A primeira parte do artigo se destinará a responder a estes problemas. 
Em seguida, adentrar-se-á na análise do princípio do controle social e dos meios 
que a lei reserva para a sua implementação, em especial o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, tendo em vista as possibilidades que esta possibilita para que 
a vontade popular seja considerada no âmbito da regulação dos resíduos sólidos.
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2. DIREITO E REGULAÇÃO

Os constantes avanços tecnológicos causam um cenário de incertezas 
na sociedade.  Muitas melhorias são apresentadas, mas, por outro lado, há 
um crescente número de receios e riscos. “Cada progresso científico, cada 
avanço tecnológico, cada novo processo produtivo significa mais um passo no 
desconhecido, acarretando todo um conjunto de dúvidas e medos, bem como 
de perigos concretos.” 348 

Nesse cenário, o Direito deve promover a estabilidade, garantir a 
segurança jurídica e sustentar as expectativas dos cidadãos. 349 

A técnica impõem ao Direito grandes desafios, pois este deveria 
acompanhar as transformações daquela, contudo isso não acontece. “É 
impossível regular todas as situações em termos gerais e abstractos, prever todas 
as consequências, conhecer todas as realidades, controlar todos os processos e 
sancionar todas as condutas através da norma jurídica”. 350  

O Direito torna-se assim instável, pois as transformações na técnica são 
muitas e as normas jurídicas não conseguem acompanhar tais evoluções e o 
“[...] risco surge como fator desestabilizador do contexto normativo, impelindo o 
legislador a forjar novas de intervenção no tecido social e econômico, sustentadas 
também por novas explicações quanto à sua legitimidade em face dos princípios 
constitucionais. A mutabilidade da técnica obriga à abertura da norma e força a 
sua permeabilidade à evolução. A inconstância da técnica opõe-se à persistência 
do Direito porque, o Direito é uma ordem de possibilidades, subordinada à 
capacidade criativa do espírito humano.”  351

Até às grandes navegações em busca de novas rotas comerciais, o risco 
não apresentava importância social, muito menos, teórica, no ocidente.  A partir 
do momento em que portugueses e espanhóis se lançaram ao mar em suas 
caravelas rumo ao desconhecido, o risco passou a fazer parte das dinâmicas 
sociais, não somente como componente atrelado à aleatoriedade, mas também, 
como fator que condiciona comportamentos, escolhas, contratos e o próprio 
direito.

Com as revoluções industriais iniciadas no século XVIII os riscos 
agregados aos avanços da tecnologia acabaram desestabilizando e defasando 
paulatinamente o direito, impondo, assim, uma contínua defasagem entre o 
avanço tecnológico e a normatização.

Este descompasso entre a introdução de uma nova tecnologia na 

348  ANTUNES, Tiago. O Ambiente entre o Direito e a Técnica. 1.ª ed. Associação Académica 
da Faculdade de Direito de Lisboa. Lisboa, 2003, p. 9.
349  ESTEVE PARDO, J. Técnica, riesgo e derecho, la adaptación de las licencias a la mejor 
tecnologia disponible, In RAP, n. 149, Barcelona, 1999, p. 37. 
350  ANTUNES, Tiago. Op. Cit., p. 17.
351  GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres 
de proteção do ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 424.
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sociedade e o seu regramento importa em duas consequências: o incremento 
da irresponsabilidade organizada e a consequente exposição a fatores de risco.

Tais perspectivas fazem sentido somente a partir da noção de 
invisibilidade dos riscos, principalmente aqueles associados às novas tecnologias 
e produtos postos à disposição para utilização sem a devida comprovação de 
suas maleficências.

Como uma das consequências da centralidade adquirida pelo risco, 
tem-se o desenvolvimento de mecanismos normativos capazes de lidar com a 
incerteza criada pela técnica. 

A partir da segunda metade do século XX, foi-se estruturando uma 
sociedade de risco que pode ser descrita como uma fase do desenvolvimento 
da sociedade moderna onde os riscos sociais, políticos, ecológicos e individuais, 
criados pelo momento da inovação, iludem cada vem mais as instituições de 
controle e proteção da sociedade industrial. 352

Dessa forma, a evolução da técnica e da economia é acompanhada pela 
produção de riscos, assim cabe ao legislador a identificação destes e dos bens 
jurídicos cuja integridade cumpre acautelar, bem assim como o estabelecimento 
dos limites de intervenção da Administração no âmbito do controle desses 
riscos. 353 

Em relação à técnica, cabe ressaltar que uma avaliação crítica dos riscos 
oriundos dos processos de manipulação genética não retira das novas tecnologias 
a capacidade de trazer benefícios diversos. Por outro lado, demonstra que é 
preciso agir com cautela, evitando, assim, consequências desastrosas para o 
meio ambiente e para a saúde dos seres vivos. 354 

A técnica pode auxiliar na minimização do risco: “Na era do risco, o 
equilíbrio entre segurança e liberdade defronta-se com a mais difícil das equações. 
A diluição dos caracteres de cognoscibilidade dos danos iminentes por força da 
introdução do fator incerteza torna a tarefa da Administração ainda mais ingrata, 
pois é sobretudo sobre ela que recai a missão de ponderação da necessidade de 
ingerência em face do desconhecido.” 355

Assim para poder-se decidir sobre o risco da melhor forma, são necessárias 
a compreensão e utilização dos conhecimentos que temos e a apreciação e 
ponderação do âmbito da nossa incerteza. Não se pode, todavia, eliminar o risco, 
pois isso aniquilaria a margem da liberdade mínima inerente à ambição criativa do 

352  BECK, Ulrich. Risk Society and the Provident State. In: LASH, Scott; SZERSZYNSKI, 
Bronislaw; WYNNE, Brian (Coord.). Risk, Encvironment & Modernity: towards a new ecology. 
Londres, 1998, p. 27. 
353  GOMES, Carla Amado. Op. Cit., p. 430.
354  FERREIRA, Heline Sivini. O Risco Ecológico e o Princípio da Precaução. In: FERREIRA, 
Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato (orgs). Estado de direito ambiental: tendências: 
aspectos constitucionais e diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense universitário, 2004, p. 63.
355   GOMES, Carla Amado. Op. Cit., p. 429.
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espírito humano, bem como à paralisia da atividade econômica. 356 

O preço da segurança numa sociedade livre e democrática não pode ser tão 
alto que mine os fundamentos da convivência comunitária, mas é suficientemente 
elevado para justificar a permeabilidade das fórmulas normativas tradicionais a 
cláusulas de preenchimento evolutivo. A minimização do risco veiculada pela 
técnica constitui, simultaneamente, a válvula de escape da liberdade e o garante 
de um nível de segurança proporcional ao grau de risco. 357 

O ingresso da técnica no ordenamento jurídico, se dá por meio de  
tentativas de regulação da sociedade tecnológica, contudo nem sempre o 
legislador está preparado para legislar por conta da alta complexidade das 
mudanças tecnológicas. Então, nesse contexto, poderia ocorrer a intervenção 
de peritos sobre determinado assunto para apoiar o legislador no momento da 
criação da lei.

A técnica e o risco fazem com que cientistas, legisladores e operadores 
do Direito aprendam a lidar com a incerteza. A interpenetração entre Ciência. 
Técnica e Direito, no procedimento de decisão sobre o risco, implica uma bipartição 
da análise dos pressupostos de fato em dois momentos: um, dominado pela 
determinação dos aspectos técnico-cientifícos; outro, subordinado a critérios de 
ponderação de bens. 358

Ao final desta análise entre Direito, técnica, risco e ciência, o desafio 
acontece entre a liberdade e a segurança, pois o avanço da técnica é sinônimo de 
liberdade de investigação científica e de iniciativa privada, provocando ameaças a 
bens tais como a saúde pública, o ambiente e a vida. 

Esse conflito deve ser resolvido em atenção a critérios de harmonização 
prática dos direitos e valores em jogo, tentando não aniquilar a margem de risco 
residual inerente a uma sociedade de Estado de Direito democrático. 359

Para que o Direito possa acompanhar a evolução da técnica faz se 
necessário o auxílio de peritos colaborando com os legisladores no momento 
de criação da lei, para que o risco da evolução seja minimizado ao máximo. O 
que abre espaço para o direito regulatório, pois este visa, com base em critérios, 
tecnocientíficos, estabelecer parâmetros para setores específicos da atuação 
humana.

O direito regulatório é materializado e pautado por uma administração 
gerencial, no seio da qual as normas são produzidas por tecnocratas e peritos, 
afastando-se a possibilidade de decisões tomadas a partir da interferência da 
opinião pública. 

Nesse ponto, a regulação afasta-se do princípio democrático, o que requer 

356 Ibidem, p. 430. 
357 Ibidem, p. 430.
358 Ibidem, p. 496.
359 Ibidem, p. 508.
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uma revisão acerca do papel do controle social no âmbito do direito regulatório.

3. DEMOCRACIA, CONTROLE SOCIAL E REGULAÇÃO

Apesar de comumente ser tratada como uma forma de exercício do 
poder, a democracia pode significar, também, uma forma de ser de determinada 
sociedade.

A partir das duas perspectivas, convém, em se tratando das correlações 
entre democracia, controle social e direito regulatório, esclarecer a quem 
interessam as atividades reguladas.

Pode-se, aproveitar os questionamentos feitos por Geórgia Miller360 

acerca dos donos, dos beneficiários, dos prejudicados e, especialmente, dos 
que têm direito a participar das decisões sobre as atividades reguladas, como 
parâmetro a embasarem a discussão, 

A quem pertencerá os bônus das atividades econômicas? Via de regra, aos 
detentores das patentes e das tecnologias, espacialmente concentrados na parte 
norte do Globo e em poucos países periféricos. Quem serão os beneficiários? Os 
governos, pois aumentarão seu poder econômico e geopolítico; os titulares das 
atividades, pois receberão mais dividendos com este novo ciclo econômico, e os 
que tiverem condições econômicas para pagar pelos novos produtos e serviços. 
Quem serão os prejudicados? Os mais vulneráveis, os mais expostos aos riscos 
sociais e ambientais. Por fim, quem participa e participará das discussões? 

Os detentores de recursos para financiar as pesquisas com inovação, as 
obras necessárias ao exercício das atividades econômicas, que, são aqueles que 
têm interesse financeiro ou profissional em seu desenvolvimento. 361

O domínio exercido por determinados setores nos espaços de discussão 
e deliberação sobre tais atividades, indicam sérias dificuldades para se imaginar 
espaços democráticos de deliberação, que levem em consideração os aspectos 
positivos e negativos, os benefícios e riscos e os ganhadores e perdedores com 
a implantação de uma nova tecnologia ou um novo empreendimento. 

A guisa de exemplo, no campo da produção de energia elétrica, típica 
atividade econômica regulada por agência, faz todo o sentido aplicar as questões 
formuladas por Miller.

A quem pertencerá a energia produzida? Quem serão os beneficiários 
do inesgotável aumento de demanda por energia? Quem serão os prejudicados? 
Por fim, quem participa e participará das discussões? Estas questões carecem 

360  MILLER, Geórgia. Nanotechnology: The extension and transformation of inequity. In: IX 
Seminário Internacional Nanotecnologia, Sociedade e Ambiente. São Paulo: outubro de 2012.
361  GOULD, Kenneth A. Nanotecnologia e meio ambiente. In: IX Seminário Internacional 
Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente: Nanotecnologia em Questão: São Paulo: 29 a 31 
de outubro de 2012. 
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de respostas adequadas.

Na área dos resíduos sólidos, tais questões são, da mesma forma, 
pertinentes, mesmo que formuladas em sentido inverso, ou seja, enfatizando 
as externalidades negativas que perpassam todo o ciclo de vida dos apetrechos 
manufaturados.

A quem pertence o lixo produzido? Quem se beneficiará com os 
resíduos? Quem serão os prejudicados? Por fim, quem participa e participará 
das discussões? Estas questões carecem, da mesma forma, de respostas 
adequadas.

Neste cenário, convém explorar os limites da democracia moderna para 
lidar com as atividades econômicas estratégicas e com a gestão de resíduos 
sólidos, já que aquelas também possuem donos, beneficiam alguns, em 
detrimento de outros, e baseiam-se em um modelo excludente de decisão e estes 
acabam não pertencendo a ninguém, muito embora prejudiquem a todos. Sobre 
os limites da democracia, é possível dividi-los em dois grupos: os intrínsecos e 
os extrínsecos. 

 Os limites intrínsecos da democracia foram devidamente apresentados 
por Tocqueville362, para quem a democracia moderna – ou revolução democrática 
– é uma luta constante em busca da igualdade, a igualdade de condições.

Ao romper os laços de dependência que uniam os diversos estratos 
do Antigo Regime, a revolução democrática concedeu direitos iguais a todos, 
pondo-os em posições equânimes perante a lei, permitindo, assim, a cada um 
encerrar-se em si mesmo na busca de seus interesses. 

Por tal motivo, Tocqueville enxergou na jovem democracia americana 
propensões para o individualismo – que, ao contrário do egoísmo, é fruto dos 
costumes democráticos, ou seja, de condições objetivas da existência social 
democrática – e o confinamento dos homens na esfera da individualidade.

O isolamento do homem moderno, a falta de sentido em amparar e ser 
amparado, está no cerne de sua indiferença cívica e esta, por sua vez, permite 
a instalação do poder tutelar, operacionalizado pela figura transcendental do 
Estado, que deve zelar, por meio de regras abstratas e válidas contra todos, pela 
manutenção do estado de igualdade de condições, fazendo às vezes da do poder 
paterno, que provém as necessidades de seus filhos, sem, contudo, prepará-los 
para a vida adulta. 

Instala-se, dessa forma, um novo tipo de despotismo, o democrático, 
pautado na massificação – “[...] multidão incontável de homens semelhantes 
e iguais que giram sem repouso sobre si mesmos para conseguir pequenos e 
vulgares prazeres com que enchem sua alma [...]”363 –, na tirania da maioria e 

362 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Trad.: Neil Ribeiro da Silva. 2 ed. 
Belo Horizonte: Itatiaia, 1987.
363 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América: Livro II: sentimentos e opiniões: de 
uma profusão de sentimentos e opiniões que o estado social democrático faz nascer entre os 
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em uma nova forma de servidão, a servidão regrada, doce e calma de cidadãos 
burgueses mais preocupados em segurança para seus negócios privados do que 
com a liberdade e que, após diversos processos de modernização culminou, 
atualmente,  na formação daquilo que Capella364 denomina de “[...] sujeitos dos 
direitos sem poder [...]”.

Essas características acompanham a democracia moderna desde a 
sua invenção, são próprias dela e apresentam-se como determinantes para a 
configuração de uma das maiores dificuldades em termos de participação popular, 
qual seja: a apatia dos cidadãos modernos em discutirem e deliberarem em 
qualquer processo decisório que, aparentemente, não diga respeito a interesses 
próprios e imediatos. Transpondo-as para o campo das atividades econômicas 
reguladas e para o do avanço tecnológico, verifica-se a importância e a atualidade 
do diagnóstico tocquevilliano e o quanto há de ser feito para a superação desse 
paradigma.

Os limites extrínsecos são aqueles decorrentes de outros campos e que 
acabam influenciando o político na modernidade. 

Claude Lefort situa a democracia moderna entre duas experiências 
corporificadas de poder: a do Corpo Político do Rei e a do Povo-Uno. Para ele, a 
democracia moderna se opõe ao Antigo Regime e às experiências totalitaristas 
do Século XX principalmente pela desincorporação, operação que resultou na 
separação dos diversos campos que compunham a sociedade. 365

O campo político passou a ter, na perspectiva lefortiana, autonomia em 
relação aos demais e estes, em relação àquele. Este foi o grande projeto de 
construção da modernidade,

Com sua separação, poder-se-ia esperar que os campos se mantivessem 
em equilíbrio.

Ocorre que a modernidade foi marcada pela predominância do mercado, 
em relação aos demais pilares que compõe o campo da regulação. O mesmo 
aconteceu com a ciência, quando comparada aos demais pilares da emancipação 
do ser humano homem. 366

A proeminência do campo tecnocientífico – que gere resultados capazes 
de superar as dificuldades econômicas atuais e produzir resultados econômicos 
e financeiros – acaba tornando superior o conhecimento técnico e científico 
em relação ao conhecimento não científico ou leigo, o qual, em oposição ao 
conhecimento profissional ou científico, é adquirido pela experiência e não pela 

americanos. Trad.: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 389.
364 CAPELLA, Juan Ramón. Os cidadãos servos. Trad.: Lédio Rosa de Andrade; Têmis Correia 
Soares. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1998, p. 147. 
365 LEFORT, Claude. A invenção democrática: os limites da dominação totalitária. Trad.: Isabel 
Marva Loureiro. 2.ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1987.
366 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós/
modernidade. 9. ª ed. São Paulo: Cortez, 2003.
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experimentação. 367 

Percebe-se, assim, que um dos principais limites impostos à democracia 
por fatores externos é a centralidade da vida cotidiana em torno da ciência, 
da técnica, da tecnologia e dependência de serviços e produtos de natureza 
tecnológica. A democracia é cotidianamente desafiada pela tecnocracia, que 
procura estabelecer, e parece estar conseguindo, o primado da ciência sobre a 
sociedade.

A ciência, assim como a técnica e a tecnologia, em si, não tem capacidade 
de exercer tamanho poderio. A tecnociência está a serviço de determinadas 
pessoas e instituições.

Por tal motivo, somente serão democráticos os espaços de decisão 
sobre a tecnologia que respeitem o conhecimento leigo, ou seja, aquele baseado 
em experiências locais, na intuição, na atestação pessoal. 368 

O conhecimento leigo diferencia-se do científico pelo método e pela 
forma de divulgação. O primeiro é testado e modificado na comparação de relatos, 
divulgado em histórias compartilhadas por uma mesma comunidade, ou por 
intermédio de testemunhos na mídia ou nos tribunais. Já, o segundo, é divulgado 
e testado acima de tudo em periódicos científicos com comissão editorial. Ele 
não está voltado para a formação de um consenso como preliminar à ação. Ele 
fornece indícios que, apesar das incertezas, são considerados suficientes para 
agir, em virtude do princípio de precaução. No caso do conhecimento profissional 
ou científico, as incertezas devem levar a novas pesquisas que permitam chegar 
a um consenso e, assim, a agir com conhecimento de causa. 369

Por operar a partir de juízos pautados na incerteza, dada a ausência de 
prova científica, o conhecimento leigo tende a ser mais prudente, humilde e 
responsável para com os efeitos das ações atuais sobre o futuro. Por tal motivo, 
o conhecimento leigo é mais aberto à ética da responsabilidade, conforme 
proposta por Hans Jonas370. 

Assim, é improvável que uma decisão sobre os rumos, pertinências e 
riscos do avanço de qualquer tipo de tecnologia, ou da implantação de qualquer 
atividade econômica, seja adequada se não se pautar nas premissas, propostas 
e forma de lidar com o futuro, advindas do conhecimento leigo. É claro que este 
tipo de saber não substitui o saber tecnocientífico, desde que seja conferida a 
mesma relevância à ciência de impacto e à ciência de produção.

Percebe-se, por fim, que subjaz às propostas de regulação a noção de 

367 BARTHE, Yannick; AKRICH, Madeleine; RÉMY, Catherine. As investigações “leigas” 
e a dinâmica das controvérsias em saúde ambiental. Trad.: Patrícia Chittoni Ramos Reuillard. 
Sociologias, n. 26. Porto Alegre, 2011, p. 104.
368 Ibidem, p. 104-105.
369 Ibidem, p. 104-105.
370 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização 
tecnológica. Trad.: Marijane Lisboa; Luiz Barros Montez. São Paulo: Contraponto, 2005. 



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

161

que o debate público, a participação popular e o conhecimento leigo não devem 
ser considerados, sequer ouvidos, nas tomadas de decisão sobre os riscos 
oriundos dos grandes empreendimentos e das novas tecnologias.

Nesse contexto, a proposta de Lefort mostra-se extremamente 
pertinente ao permitir a abertura da democracia ao futuro e mesmo possibilitar 
que sejam agregados elementos da democracia de assembleias ateniense ao 
modelo moderno, principalmente aqueles ligados ao mundo da ação arendtiano, 
tomando-se dois cuidados.

O primeiro passa pela contextualização dos sentidos do político na 
antiguidade grega e na modernidade. Nesse ponto, os sentidos atribuídos à 
liberdade são totalmente díspares. O mundo politicamente organizado vincula a 
liberdade à ação. O cidadão era livre, para agir, por meio da palavra, para ocupar 
seu espaço no mundo comum, a Ágora e a Pnyx, e lá exercer o seu direito de falar 
e ser ouvido. A liberdade dos modernos é inconcebível apartada da igualdade de 
condições e esta, leva o cidadão livre a fechar-se em seus interesses. 

O segundo, encontra-se vinculado à impossibilidade de a democracia 
garantir uma vida melhor. Ela apenas possibilita que se pergunte ao outro, que a 
partir da discussão em espaços arquitetados para tanto, tomem-se em conjunto 
as decisões sobre os rumos, caminhos e desígnios da vida, em geral e sobre os 
riscos das novas tecnologias e grandes empreendimentos sobre a vida, a saúde 
e o meio ambiente, em especial.

E, qual o papel do controle social em um ambiente democrático de 
regulação?

A ideia de controle social é relacionada à possibilidade da sociedade, em 
conjunto ou isoladamente, participar das ações de fiscalização, o que pode se dar 
tanto pelo estímulo à formação de associações de usuários e consumidores, como 
pela participação de representantes dessas entidades nos conselhos definidores 
da política pública, nas comissões parlamentares e/ou das agências reguladoras e 
até mesmo como órgãos internos de empresas privadas prestadoras de serviços 
públicos ou de utilidade pública. 371 

Para que se consiga exercer o controle social e regular com eficácia é 
necessário que haja maior participação popular nos processos decisórios. As 
agências reguladoras são estruturas organizadas para exercício de participação 
democrática dos grupos de interesse, estabelecendo-se procedimento de 
consulta pública para a elaboração de suas normas. 372

Busca-se a substituição, sempre que possível, da imperatividade 
pelo consenso. As normas elaboradas em consenso possuem maior grau de 
legitimidade, sendo mais aceitas e facilmente cumpridas pela sociedade.

371 SOUTO, Marcos Juruena Villela Souto. Direito Administrativo Regulatório. Rio  de Janeiro: 
Lumen Júris, 2006, p. 356.
372 CARDOSO, Henrique Ribeiro. O Poder Normativo das Agências Reguladoras. Rio  de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 305.
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As agências trazem para o nosso ordenamento maior possibilidade de 
ampla participação popular, através de consultas e audiências populares no 
momento de fazer as normas. Contudo, “[...] a participação popular não deve 
ser restrita às tomadas de decisão, senão que deve perdurar, estruturando-se 
sistemas que permitam aos diversos segmentos da sociedade acompanhar a 
regularidade da gestão e a satisfatoriedade da atuação das agências.” 373 

Como forma de participação popular despontam as consulta públicas e 
as audiências públicas, como os instrumentos típicos do controle social a ser 
exercido sobre a atuação das agências reguladoras. Ainda, cabe ressaltar outros 
institutos que têm sido desenvolvidos com o escopo de otimizar o controle social, 
quais sejam: as ouvidorias; os convênios e os órgãos institucionais de defesa dos 
consumidores. 374

O poder público deve proporcionar condições favoráveis para a 
participação popular, pois esta é decisiva para sua legitimação democrática no 
processo de tomada de decisões e fiscalização.

Mesmo com as garantias legais que, em última instância, visam alargar 
o controle social no âmbito do direito regulatório, estas, por si só, não garantem 
efetiva participação da sociedade civil, caso não se implemente o princípio 
democrático.

4. O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO NA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS E NO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O princípio democrático, no âmbito da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, se concretiza pelo controle social.

Elevado a princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio do 
artigo 6º, X, da lei 12305/10, juntamente com o direito da sociedade à informação, 
o controle social é definido pelo artigo 3º, VI, da referida lei, como o “conjunto 
de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e 
participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das 
políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos.”

Por definição, o controle social é uma garantia posta a serviço da 
comunidade, materializada por um conjunto de mecanismos e instrumentalizada 
por uma série de procedimentos, que a municiem de informações que permitam 
a ela participar nos processos de formulação, implementação e avaliação de 
políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos.

Controle é definido como vigilância, exame minucioso, 
inspeção, fiscalização, comprovação, domínio ou ainda, como o ato de dirigir um 

373 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: 
Dialética, 2002, p. 585). 
374 MASTRANGELO, Claudio. Agências reguladoras e participação popular. Porto Alegre: 
Livraria do advogado, 2005, p. 140.
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serviço orientando-o do modo mais conveniente.375 

Outros significados para o vocábulo são: verificação administrativa; 
denominação dada aos registros administrativos mantidos pelos corpos de tropa; 
domínio de si mesmo; moderação; comedimento. 376 

Como se percebe, o sentido de controle é um tanto quanto alargado. 
Varia desde uma mera fiscalização até a direção de uma atividade. No primeiro 
caso, o controle permite menor ingerência, quando comparado com o segundo. 

É necessário, então, verificar na Lei da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, por meio da análise de seus mecanismos e procedimentos, já que a lei 
atrela o sentido que confere ao controle social à forma como este se materializa 
e instrumentaliza. 

Quanto mais dependente da vontade popular, mais democrático será o 
controle. Em outros termos, quanto maiores forem as possibilidades para que 
os diversos setores da sociedade possam opinar e serem ouvidos de forma 
isonômica e isegórica, maior será o componente democrático do controle social. 

Mecanismos que possibilitem menor ingerência por parte da população, 
somados a procedimentos meramente homologatórios, resultarão em um 
controle social menos democrático e mais tecnocrático. Neste caso, a vontade 
popular será sobrepujada pelo estado das coisas, ou seja, pela tecnocracia.

Deduz-se, a priori, que, ao estabelecer como princípio geral o controle 
social sobre as diversas etapas de elaboração, implementação e verificação dos 
instrumentos concretizadores das diretrizes da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, a Lei 12305/10, necessariamente, não está garantindo uma gestão mais 
democrática dos resíduos sólidos, pois tal característica resultará, em primeiro 
lugar, das características dos mecanismos e dos procedimentos de controle 
social previstos na lei e na sua regulamentação. 

A dependência da gestão dos resíduos sólidos em relação ao saber 
técnico é outro fator a ser considerado para a definição do caráter democrático 
da política de resíduos, haja vista as dificuldades em conciliar esta forma de 
saber com o saber leigo.

No momento, recortar-se-á a análise a um dos mecanismos previstos na 
lei para a consubstanciação do princípio em análise, qual seja: o Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos.

O artigo 14 da Lei 12305/10 prevê os seguintes Planos de Resíduos Sólidos: 
o Plano Nacional de Resíduos Sólidos; os planos estaduais de resíduos sólidos; os 
planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de 
regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; os planos intermunicipais de 

375 CONTROLE. In: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013. Disponível em: 
<http://www.priberam.pt/dlpo/controle>. Acesso em: 26 abr 2014. 
376  CONTROLE. In: Dicionário Aurélio. Disponível em: <http://www.dicionariodoaurelio.com/
Controle.html>. Acesso em: 26 abr 2014.

http://www.priberam.pt/dlpo/controle
http://www.dicionariodoaurelio.com/Controle.html
http://www.dicionariodoaurelio.com/Controle.html
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resíduos sólidos; os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; 
e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. A Lei assegura a ampla 
publicidade ao conteúdo de todos os planos de resíduos sólidos, bem como o 
controle social em sua formulação, implementação e operacionalização.

O Plano Nacional de Resíduos sólidos é de competência da União, 
sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente e deve viger por prazo 
indeterminado em um horizonte de 20 anos, devendo ser atualizado a cada 4 
anos.

Segundo o artigo 15 da Lei 12305/10, o plano deve conter, minimamente: 
o diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos; a proposição de cenários, 
incluindo tendências internacionais e macroeconômicas; as metas de redução, 
reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de 
resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente 
adequada; as metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas 
unidades de disposição final de resíduos sólidos; as metas para a eliminação e 
recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica 
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; os programas, projetos e 
ações para o atendimento das metas previstas; as normas e condicionantes 
técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval ou para 
o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, 
quando destinados a ações e programas de interesse dos resíduos sólidos; as 
medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos; as 
diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos 
das regiões integradas de desenvolvimento instituídas por lei complementar, 
bem como para as áreas de especial interesse turístico; as normas e diretrizes 
para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos; os meios a 
serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua 
implementação e operacionalização, assegurado o controle social. 

A Lei determina como diretriz geral a elaboração do Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos mediante a mobilização e participação social, incluindo a 
realização de audiências e consultas públicas. 

Ao regulamentar a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o decreto 
7404/10 classifica o Plano Nacional de Resíduos Sólidos como um dos Planos de 
Resíduos elaborados pelo Poder Público. 

De acordo com o artigo 46 do referido Decreto, o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos seria elaborado pela União, sob a coordenação do Ministério 
do Meio Ambiente e terá vigência por prazo indeterminado e horizonte de vinte 
anos, devendo ser atualizado a cada quatro anos.

Em relação à elaboração do Plano, o artigo 47 do decreto 7404/10, 
determinou que esta fosse realizada de acordo com o seguinte procedimento:

i) Formulação e divulgação da proposta preliminar em até cento e oitenta 
dias, contados a partir da publicação do Decreto, acompanhada dos estudos que 
a fundamentam;
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ii) Submissão da proposta à consulta pública, pelo prazo mínimo de 
sessenta dias, contados da data da sua divulgação;

iii) Realização de, no mínimo, uma audiência pública em cada região 
geográfica do País e uma audiência pública de âmbito nacional, no Distrito 
Federal, simultaneamente ao período de consulta pública; 

iv) Apresentação da proposta do Plano, incorporadas as contribuições 
advindas da consulta e das audiências públicas, para apreciação dos Conselhos 
Nacionais de Meio Ambiente, das Cidades, de Recursos Hídricos, de Saúde e de 
Política Agrícola; e

v) Encaminhamento pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente ao 
Presidente da República da proposta de decreto que aprova o Plano.

Com o intuito  de cumprir as determinações dentro dos prazos 
estabelecidos no Decreto 7404/10, em 2011 o Ministério do Meio Ambiente iniciou 
o processo de elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, procurando 
identificar os problemas dos diversos tipos de resíduos gerados, as alternativas 
de gestão e gerenciamento passíveis de implementação, indicando planos de 
metas e os programas e ações para mudanças positivas sobre o quadro de então. 

Em setembro do mesmo ano, foi apresentada pelo Ministério do Meio 
Ambiente a versão preliminar para consulta pública do referido plano, que foi 
posta em discussão em 5 audiências públicas regionais, 1 audiência pública 
nacional e  consulta pública via internet.  377

Após tais procedimentos, em agosto de 2012, foi apresentada a versão 
preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Após ter sido apreciada pelo 
CONAMA, pelo CNRH, pelo CONCIDADES e pelo CNS, a versão encontra-se 
disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, ainda como preliminar, até 
que seja substituída por outra versão publicada em Decreto.  378

O documento reserva um capítulo para tratar da participação e do controle 
social na implementação e acompanhamento do plano.

No capítulo 7 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Governo 
reconhece “[...] a participação e controle social como uma prioridade em todas 
as etapas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, desde sua elaboração até 
o monitoramento das ações implementadas, não somente porque assegura 
uma gestão participativa dos resíduos sólidos, mas principalmente porque dá 
legitimidade ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, uma vez que o cidadão 
passa a se reconhecer como coautor e, portanto, responsável, juntamente com 
os setores público e privado, pelo sucesso da implementação do mesmo [...]”, 
dado que a “[...] participação qualificada da sociedade na elaboração de políticas 

377 Plano Nacional de Resíduos Sólidos: versão preliminar para consulta pública. Disponível 
em: <http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/PNRS_Revisao_Decreto_280812.pdf/
e183f0e7-5255-4544-b9fd-15fc779a3657>. Acesso em: 27 abr 2014.
378 Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: <http://www.sinir.gov.br/web/guest/
plano-nacional-de-residuos-solidos>. Acesso em: 27 abr 2014.

http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/PNRS_Revisao_Decreto_280812.pdf/e183f0e7-5255-4544-b9fd-15fc779a3657
http://www.sinir.gov.br/documents/10180/12308/PNRS_Revisao_Decreto_280812.pdf/e183f0e7-5255-4544-b9fd-15fc779a3657
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públicas vem se mostrando imprescindível para o seu sucesso [...]”. 379

Com o intuito de estabelecer o Controle Social na implementação do 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o no seu acompanhamento, o documento 
recomenda um conjunto de instrumentos para serem instituídos a partir da 
aprovação da versão final do Plano. 

Para tanto, o Comitê Interministerial da Política Nacional da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, instituído pelo Decreto 7.404/2010, promoverá 
anualmente avaliação da execução do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
mediante o seguinte procedimento:

i) entrega ao Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, até o último dia útil de maio de cada ano, dos relatórios de cada Ministério, 
ou órgão equiparado, informando que medidas foram adotadas e quais resultados 
foram obtidos no ano anterior para auxiliar o cumprimento das metas e diretrizes 
do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, bem como de Relatório elaborado pelo 
Ministério do Meio Ambiente, informando sobre quais medidas foram adotadas 
e quais resultados foram obtidos pelos Estados, Distrito Federal, Municípios e 
sociedade civil;

ii) aprovação de proposta preliminar de avaliação anual pelo Comitê 
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos até o último dia útil de 
junho de cada ano;

iii) realização de pelo menos duas audiências públicas, e de consulta 
pública no período de no mínimo trinta dias, sobre a proposta preliminar de 
avaliação anual e estudos e relatórios que a fundamentam, a se concluir até o 
último dia útil de agosto de cada ano;

iv) aprovação do Relatório Final de Avaliação da Execução do Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos pelo Comitê Interministerial da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos até o último dia útil de setembro de cada ano, ao qual deverá 
se dar ampla publicidade. 

v) após sua aprovação, submissão do Relatório Final de Avaliação da 
Execução do Plano Nacional de Resíduos Sólidos ao CONAMA para sua análise 
e apreciação. 380

Verifica-se, assim, que, formalmente, houve preocupações com o 
controle social na elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

O fato de haver previsão de submissão do Relatório Final de Avaliação da 
Execução do Plano Nacional de Resíduos Sólidos a duas audiências públicas não 
significa, necessariamente, que a execução do Plano estará sujeita ao controle 
social democrático, pois, o que qualificará o controle social como tal não é a 
garantia de espaços para que este aconteça, em si, mas, o grau de isonomia 
que será conferido para os que detêm e falam em nome do poder econômico 

379 Ibidem.
380 Ibidem.
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e tecnocientífico e os que se manifestam em nome do saber tradicional e leigo 
e, acima de tudo, o grau de isegoria, ou seja, de ser ouvido, entre os diversos 
representantes que atuam nestes espaços.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 O atual estágio do direito regulatório é fruto de dois fatores principais: 
a necessidade do direito acompanhar o desenvolvimento da técnica e da 
tecnologia e adequar-se às novas demandas decorrentes de tais avanços, por 
um lado e, por outro, o preenchimento da lacuna normativa ocasionada pela saída 
do Estado de setores econômicos estratégicos, decorrentes dos processos de 
desestatização iniciados na década de 1980. 

5.2 O direito regulatório é caracterizado por uma administração gerencial, 
no seio da qual as normas são produzidas por tecnocratas e peritos, o que afasta 
a possibilidade de decisões tomadas a partir da interferência da opinião pública. 
Nesse ponto, a regulação se afasta do princípio democrático, o que requer uma 
revisão acerca do papel do controle social no âmbito do direito regulatório.

5.3 Questões como: “a quem pertencerá os bônus das atividades 
econômicas? Quem serão os beneficiários? Quem serão os prejudicados? Quem 
participa e participará das discussões?” devem nortear qualquer debate sobre 
o exercício do controle social no âmbito da regulação, pois, o domínio exercido 
por determinados setores nos espaços de discussão e deliberação indica sérias 
dificuldades para se imaginar espaços democráticos de decisão que levem em 
consideração os aspectos positivos e negativos, os benefícios e riscos e os 
ganhadores e perdedores com a implantação de uma nova tecnologia ou um 
novo empreendimento. 

5.4 Mesmo estabelecendo como princípio geral o controle social sobre 
as diversas etapas de elaboração, implementação e verificação dos instrumentos 
concretizadores das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 
12305/10, necessariamente, não está garantindo uma gestão mais democrática 
dos resíduos sólidos, pois tal característica resultará das características dos 
mecanismos e dos procedimentos de controle social previstos na lei e na sua 
regulamentação. 

5.5 Em relação ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o fato de haver 
previsão de submissão do Relatório Final de Avaliação de sua execução a duas 
audiências públicas não significa, necessariamente, que esta estará sujeita a um 
controle social democraticamente exercido, pois, tal característica não advém da 
garantia de espaços para que este aconteça, em si, mas, do grau de isonomia 
que será conferido para os que detêm e falam em nome do poder econômico 
e tecnocientífico e os que se manifestam em nome do saber tradicional e leigo 
e, acima de tudo, do grau de isegoria, ou seja, de ser ouvido, entre os diversos 
representantes que atuam nestes espaços.
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11. O PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR NA 
JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

IZABEL FREIRE MOREIRA
Estudante da graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro- PUC-Rio381

1. INTRODUÇÃO

A atividade econômica, em especial a industrialização, trouxe malefícios 
para o meio ambiente, pois, até a Revolução Industrial, os recursos naturais 
conseguiram manter a capacidade de auto-regeneração, mantendo-se o 
paradigma de que tais recursos seriam infinitos.

Durante esse período, com a implementação de técnicas mais modernas 
de produção e o uso de máquinas, houve a formação de uma sociedade urbano-
industrial que através do uso irracional dos recursos naturais, iniciou uma busca 
contínua e desenfreada pelo acúmulo de riquezas. 

Diante desse cenário, o paradigma da infinidade dos recursos naturais 
começa a ser questionado e o meio ambiente se vê em meio a discussões de 
nível internacional, uma vez que se chega à conclusão de que o acesso irrestrito 
do homem a esses recursos, assim como sua livre exploração sem nenhum tipo 
de limitação ou compensação do mesmo, poderia levar à sua esgotabilidade. 

A partir daí, a preocupação com o meio ambiente, principalmente com a 
exploração de seus recursos naturais, foi aumentando no contexto mundial de 
forma a ser realizada a Conferência de Estocolmo, em 1972, com objetivo de 
discutir os limites do crescimento desordenado do planeta. Foi a primeira atitude 
mundial a tentar preservar o meio ambiente, realizada no mesmo ano em que o 
princípio do poluidor-pagador foi primeiramente reconhecido. 

O Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito difuso, 
de terceira geração, uma vez que não tem caráter público nem privado e sua 
proteção não tem um titular exclusivo, mas sim pertence a toda coletividade. 

Apesar de ter caráter interdisciplinar, o direito ambiental é autônomo, uma 
vez que possui objeto/objetivo e princípios próprios, previstos na Constituição 
Brasileira e na legislação infraconstitucional. 

 Podem ser considerados três os principais princípios de direito ambiental, 

381  Este texto faz parte de pesquisa de iniciação científica desenvolvida no âmbito do 
Setor de Direito Ambiental do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente (NIMA-Jur) da PUC-Rio, 
orientada pela Professora Danielle de Andrade Moreira.
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o princípio da precaução, da cooperação e do poluidor-pagador, não sendo 
exclusivos da matéria ambiental, também são constantes no direito econômico382. 

 Do princípio do poluidor-pagador derivam dois aspectos importantes: a 
imputação da responsabilidade do dano ambiental ao poluidor, de forma que o 
mesmo seja obrigado a reparar o meio ambiente degradado e, a inserção no custo 
final do processo produtivo os custos ambientais, normalmente externalizados, 
decorrentes do dano ambiental por ele causado ou que possa ser por ele 
causado383. Dentre eles, não está somente a reparação do dano, como também 
os custos relacionados á sua prevenção. O caráter preventivo é de extrema 
importância e inerente ao princípio do poluidor-pagador, pois ele busca incitar 
os poluidores a reduzir suas emissões, ou seja, dele deprende-se também uma 
função repressiva de poluir. É necessário ressaltar que o princípio do poluidor-
pagador não dá o direito de compra de poluir, junto ao caráter reparatório dele 
está o igualmente importante aspecto preventivo-repressivo. 

Na Constituição Brasileira, no art. 225, está expressamente previsto o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e uma sadia qualidade de 
vida. O princípio do poluidor-pagador é um dos pilares da proteção ambiental 
necessários para que a norma constitucional seja efetivada no plano material; 
logo, podemos afirmar que o PPP é resguardado na Constituição Federal , 
devendo ser respeitado. 

Na principal legislação infraconstitucional sobre o tema, inclusive anterior 
a própria CF, ele está previsto no art. 4°, inciso VII, da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei n.º 6.938/91).

No presente trabalho, por meio de estudos e de pesquisas jurisprudenciais, 
iremos esclarecer as características atreladas ao princípio do poluidor-pagador, 
verificar se a interpretação dada a ele está correta, assim como a amplitude de 
sua eficácia.

2. O PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR

2.1 Origem 

 Nicolas Sadeller384 afirma que o PPP foi mudando de significado através 
do tempo e que, atualmente, seria possível identificar quatro funções essenciais 
inerentes a ele:

382  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p.140.
383  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental. 4ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010
384  SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Préventiont de Précaution. 
Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques príncipes du droit de l’environnemen. Bruylan, 
1999, p.65-69.
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a)  Integrador da economia: primeiramente visto como instrumento 
econômico, o PPP, serviu para evitar as distorções da concorrência e garantir o 
bom funcionamento do mercado;

b)  Redistributiva: seria a principal função, responsável redistribuição da 
imputação do dano que já ocorreu, uma vez que a prevenção não está mais em 
uso;

c)  Preventiva: como o próprio nome já deixa claro, procura contribuir para a 
redução da poluição; inclusive, ele afirma ser o princípio do poluidor-pagador e o 
da prevenção duas facetas de uma realidade;

d)  Curativa: função que procura acelerar o gerenciamento dos danos 
ambientais através da responsabilidade civil, alegando que não caberia apenas 
ao Poder Público a cobrança pelo dano;

 No caráter preventivo é importante ressaltar a adoção de medidas de 
forma a incentivar os produtores a reduzir sua poluição, de forma que os custos 
financeiros por eles enfrentados sejam superiores aos benefícios de sua contínua 
atividade poluidora.

 Segundo Maria Alexandra Aragão385 o princípio do poluidor-pagador nasce 
como “palavra de ordem” relacionada com movimentos estudantis em maio de 
1968. No entanto, a primeira referência oficial veio com a Recomendação da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sobre 
Princípios Relacionados aos Aspectos Econômicos Internacionais das Políticas 
Ambientais, em 26 de maio de 1972, e que trazia a seguinte definição386: 

“[...] 2. Recursos ambientais são em geral limitados e seu uso 
em atividades de produção e  consumo pode levar á 
sua deterioração.Quando o custo dessa deterioração não é  
adequadamente levado em conta no sistema de preços, o 
mercado falha em refletir a escassez  de tais recursos em 
ambos os níveis nacional e internacional. [...]
O princípio a ser usado para alocar custos das medidas de 
prevenção e controle da poluição,  para encorajar (estimular) 
o uso racional dos recursos ambientais escassos e para 
evitar  distorções do comércio internacional e investimentos é 
denominado de princípio do poluidor pagador.”

Em outras palavras, é possível observar que a OCDE atribuiu ao PPP 
características, tais como: estimular o uso racional dos recursos ambientais, 
diminuir as distorções do mercado e o melhor aproveitamento dos custos das 
medidas de prevenção e poluição. 

385  ARAGÃO, Alexandra. 1997. Princípio do Poluidor Pagador, pedra angular do Direito 
Comunitário do Ambiente. ed. 1, 1 vol. Coimbra: Coimbra Editora. Pg 27.
386  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental : parte geral. 2ª ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.192.
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Inicialmente, o PPP foi visto mais como instrumento econômico do que 
seu verdadeiro caráter ambiental, pois ele procurava regular as falhas do mercado. 
Isto é, buscava imputar de forma uniforme os custos ligados à degradação 
ambiental proveniente do processo produtivo, de forma a evitar que aqueles que 
já incluiam os custos ambientais no produto final fossem prejudicados. Logo, as 
medidas citadas no princípio procuram justamente fazer com que tais despesas 
sejam refletidas no preço dos bens e serviços, equilibrando assim o mercado.

Ao responsabilizar o poluidor por arcar com os gastos oriundos da poluição 
durante a produção, está sendo incluído no custo final dos bens e serviços o 
custo das medidas referidas. Necessário dizer que tais medidas não podem ser 
subsidiadas pelo governo. Ainda, observa-se que vai partir do Poder Público a 
definição dos padrões de qualidades em que serão baseados os custos a serem 
internalizados. Conclui-se que ao atrelar o princípio do poluidor-pagador aos 
custos de prevenção e controle da poluição, podem-se derivar alguns objetivos 
do princípio, tais como: a valoração econômica dos recursos ambientais, 
incorporação no preço dos produtos e serviços de valores que se utilizaram 
de recursos naturais, promoção do uso racional de recursos ambientais, entre 
outros387. 

 Devido à primeira recomendação da OCDE ter se tornado inviável diante 
das discrepâncias entre as políticas internas de seus países membros, a mesma 
proferiu uma Recomendação sobre a Implementação do Princípio do Poluidor-
Pagador, em 1974. Nessa Recomendação nota-se principalmente a criação de 
situações excepcionais em que o governo poderia intervir e auxiliar os Estados, 
desde que fosse para alavancar o desenvolvimento de novas tecnologias que 
ajudassem no controle e diminuição da poluição.

 Entre as décadas de 70 e 90, a OCDE emitiu uma série de recomendações 
de forma a orientar o desenvolvimento do princípio do poluidor-pagador, como as 
relacionadas às políticas de gestão de resíduos (1976) e os casos de poluição 
acidental (1989). Em novembro de 1973, esse princípio foi recebido no primeiro 
programa de ação das comunidades européias, cujo conselho, dois anos depois, 
aprovou a recomendação de 3 de março de 1975 que permitia a alocação de 
custos e ação das autoridades públicas em questões ambientais. Nessa 
recomendação houve o reconhecimento de quem seria o poluidor: aquele que, 
direta ou indiretamente, prejudique o meio ambiente ou que crie condições que 
levem ao dano388. 

Além disso, o princípio do poluidor-pagador foi inserido no Tratado que deu 
origem a então comunidade econômica européia, que o previa como um dos 
princípios embasadores da política comunitária. 

387 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo: 
Prevenção e Reparação de Danos à Luz do Princípio do Poluidor-Pagador. São Paulo: Letras 
Jurídicas (“no prelo”), p.66.
388 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo: 
Prevenção e Reparação de Danos à Luz do Princípio do Poluidor-Pagador. São Paulo: Letras 
Jurídicas (“no prelo”), p.67-71.
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 Uma das recomendações mais importantes da OCDE foi a de 1991, que 
apresentou diferentes tipos de instrumentos econômicos, assim como a melhor 
forma de escolhê-los e implementá-los, de forma a aperfeiçoar aplicação do 
princípio do poluidor-pagador e garantir uma aplicação mais eficaz do mesmo. 

 A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
a Rio 92, trouxe um maior reconhecimento mundial do princípio do poluidor-
pagador, ao estar inserido na Declaração do Rio, Principio 16, como instrumento 
do desenvolvimento sustentável 389:

“As autoridades nacionais devem procurar promover a 
internalização dos custos ambientais e o  uso de instrumentos 
econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o 
poluidor deve,  em principio, arcar com o custo da poluição, 
com a devida atenção ao interesse público e sem provocar 
distorções no comércio e nos investimento internacionais.”

Apesar de inicialmente ter sido criado com uma finalidade econômica, o 
princípio do poluidor-pagador foi se transformando ao longo dos anos e passando 
a ser um instrumento conciliatório entre o desenvolvimento econômico e 
a proteção ambiental na medida em que sua interpretação, assim como sua 
eficácia, foi sendo ampliada.

Necessário dizer que o direito brasileiro já havia inserido em sua esfera o 
princípio do poluidor-pagador antes mesmo da Rio 92, com a Política Nacional do 
Meio Ambiente, Lei 6.938/81, que em seu art. 4°, VII, dispôs :

“VII – a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 
recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de 
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos.”

A própria Constituição Federal, no capítulo destinado ao meio ambiente, 
fez menção ao poluidor-pagador – mesmo que de forma restrita – em seu art. 
225, parágrafos 2° e 3°, onde fica claro que o causador do dano ambiental deve 
repará-lo.[

2.2 Conceito de poluição e poluidor

O conceito de poluição está diretamente ligado ao de meio ambiente e, 
para melhor compreender a correta aplicação do PPP é necessário esclarecer o 
conceito de poluição e poluidor, que a primeira vista pode parecer simples. No 
entanto, devido às suas características socioeconômicas e políticas, além de sua 
contínua mudança – o conceito de poluição e poluidor avança junto com as novas 
tecnologias e sua produção – se torna uma tarefa dificil chegar ao conceito exato 

389 Disponível em: http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf. Acesso em 
29/04/2014
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dos mesmos.  

As ciências ambientais definem poluição como uma mudança indesejável 
no ambiente, geralmente resultante das atividades humanas390. No nosso 
ordenamento, a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/81, em seu art. 
3°, inciso III, definiu a poluição:

“III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante 
de atividades que direta ou  indiretamente:

1.  prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
2.  criem condições adversas ás atividades sociais e econômicas ;
3.  afetem desfavoravelmente a biota;
4.  afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
5.  lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos.”

A poluição está diretamente ligada com o agir, o ato de provocar um 
resultado que afete de forma considerável e negativamente as características 
daquele meio em questão. Entretanto, tal afetação nem sempre pode ser 
reversível, assim como seus efeitos a curto e médio prazo. 

Segundo Clarissa D´Isep podemos atribuir à poluição diversos conceitos, 
jurídicos ou não. Sendo o conceito jurídico uma forma de equiparar as diferentes 
fontes de degradação ao meio ambiente com a necessidade de sua reparação 
integral. Além de relacionar as causas e conseqüências ambientais, o conceito 
jurídico de poluição credita outros princípios, como o da precaução, prevenção e 
da imputação do dano391. 

Evidentemente, há uma complexidade acerca da regulamentação do 
conceito de poluição, uma vez que mensurar sua quantidade, assim como 
seu lapso temporal são tarefas árduas, sendo mais difícil ainda identificar com 
exatidão o poluidor de determinada poluição por determinado período de tempo.

Há uma pluralidade material no conceito de poluição, uma vez que ela 
pode se dar tanto por atividades como por substâncias, quando posta juntamente 
com o sistema jurídico tal conceito alcança outras características: preventiva, 
reparatoria e da precaução392.

390 D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. O Princípio do Poluidor-Pagador e sua Aplicação 
Jurídica: Complexidades, Incertezas e Desafios. In: MARQUES, Cláudia Lima. SILVA, Solange 
Teles da. (organizadoras). O Novo Direito Administrativo, Ambiental e Urbanístico. Rio de 
Janeiro: Revista dos Tribunais, 2010. P.291.
391 D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. O Princípio do Poluidor-Pagador e sua Aplicação 
Jurídica: Complexidades, Incertezas e Desafios. In: MARQUES, Cláudia Lima. SILVA, Solange 
Teles da. (organizadoras). O Novo Direito Administrativo, Ambiental e Urbanístico. Rio de 
Janeiro: Revista dos Tribunais, 2010. P.293.
392 D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. O Princípio do Poluidor-Pagador e sua Aplicação 
Jurídica: Complexidades, Incertezas e Desafios. In: MARQUES, Cláudia Lima. SILVA, Solange 
Teles da. (organizadoras). O Novo Direito Administrativo, Ambiental e Urbanístico. Rio de 
Janeiro: Revista dos Tribunais, 2010. p.294.
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A Política Nacional do Meio Ambiente, art 14°,§1°, também previu a 
responsabilidade objetiva do poluidor, ou seja, o mesmo é obrigado a reparar ou 
indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente 
da existencia de culpa. 

 O poluidor deveria ser essencialmente a pessoa que causou a poluição, 
no entanto, encontra-se dificuldade em sua identificaçao, inclusive em casos 
de apenas uma empresa individual, pois, nem sempre é fácil identificar quem 
originou realmente a poluição. Isso acontece pelo fato de que mesmo quando 
temos apenas uma empresa configurada como poluidora, há de se levar em 
consideração se aquele foi um serviço prestado, solicitado por outra empresa 
e, se assim fosse, determinar se este terceiro configuraria outro poluidor. Esse 
é um problema que vem crescendo cada vez mais, principalmente devido à 
poluição difusa, onde vários agentes contribuíram para sua ocorrência393. Ainda, 
essas dificuldades são agravadas quando os danos não se limitam no tempo e no 
espaço, originando diversas situações que dificultam ainda mais a identificação 
do poluidor: quando a fonte poluidora pode não mais exercer sua atividada à 
época em que o dano for reconhecido ficando o dano sem responsável; quando 
existirem somatório de fontes, quando existirem diversas fontes e não for 
possível determinar qual é a poluidora, entre outros394. 

 É diante desse cenário que se observa a importância do princípio da 
solidariedade ser atrelado ao do poluidor-pagador. O meio ambiente com seus 
recursos naturais, assim como a  parcela da população que não faz parte dessa 
relação de produtor e consumidor, não pode arcar com os custos originados da 
atividade poluidora baseando-se na não exatidão da identificação do poluidor. Até 
porque, caso assim fosse, o próprio PPP estaria sendo descumprido, uma vez que 
não teríamos nem a reparação do dano nem sua prevenção. Além disso, há de se 
levar em consideração os casos em que havendo mais de uma fonte poluidora, 
qual teria a melhor possibilidade de arcar  com os custos da internalização. 

Como dito anteriormente, a pluralidade de agentes poluidores dificulta 
não só a reparação do dano ambiental, como a aplicação do princípio do poluidor-
pagador como um todo, podendo inclusive impedir a identificação precisa do 
responsável, uma vez que o dano ambiental pode resultar de várias fontes. 
Em 1975 o Conselho das Comunidades Europeias, na Recomendação sobre 
Alocação de Custos e Ação das Autoridades Públicas em Questões Ambientais 
reconheceu o poluidor como aquele que, direta ou indiretamente, prejudique o 
meio ambiente ou que crie condições que levem ao dano.

 No direito brasileiro, a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 
3º, inciso IV, definiu, em 1981, de poluidor:

393  SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Préventiont de Précaution. 
Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques príncipes du droit de l’environnemen. Bruylan, 
1999, p.75.
394  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental : parte geral. 2ª ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.306.
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“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 
causadora de degradação ambiental;”

 Nesse sentido, Nicolas Sadeleer entende que a atribuição de poluidor 
começa pela aferição da existência ou não do dano ao meio ambiente, ou seja, 
seria necessário se chegar a uma conclusão se houve realmente dano ou não, 
para, somente após, imputar-lhe o mesmo. 395

Ainda, esclarece Cristiane Derani, que os poluidores seriam aqueles 
integrantes de uma corrente consecutiva de agentes que contribuem com a 
poluição ambiental, seja pela utilização de materiais danosos ao ambiente como 
também pela sua produção (inclusive os produtores de energias) ou que utilizam 
processos poluidores396. 

Uma vez determinado quem é o poluidor, será este que arcará com a 
internalização dos custos ambientais, desde os necessários para a reparação do 
dano ambiental até os que abrangem as medidas de prevenção. 

2.3 A problemática das externalidades negativas

Quando o preço final de uma mercadoria não reflete seu valor social, ou seja, 
quando no preço de mercado não estão inclusos os custos dos ganhos e perdas 
resultantes de sua produção e consumo, são originadas as externalidades397. Elas 
podem ser positivas ou negativas, representado as vantagens ou desvantagens 
suportadas por terceiros e que não fazem parte de sua relação econômica 
originária.

As externalidades são, portanto, a representação concreta dos benefícios 
ou dos custos originados com a produção ou consumo de bens e serviços e, 
que podem gerar benefícios (positivas) ou prejuízos (negativas). Para o estudo do 
poluidor-pagador nos interessam as externalidades negativas, pois são essas que 
serão suportadas por toda a sociedade e o meio ambiente. 

Um dos objetivos do princípio poluidor-pagador é fazer com que as 
externalidades ambientais negativas estejam computadas nos custos finais dos 
produtos e serviços cuja produção esteja na origem da atividade poluidora.

As externalidades negativas acarretam no ônus social e no bônus para 
seu produtor. O ônus ocorre, por exemplo, quando um produto é lançado no 

395 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Préventiont de Précaution. 
Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques príncipes du droit de l’environnemen. Bruylan, 
1999, p.73.
396 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.p.148.
397 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental : parte geral. 2ª ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.192.
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mercado sem que seus produtores tenham arcado com os custos ambientais 
que a produção do mesmo pode acarretar, logo, tais custos serão suportados 
por toda a coletivade, inclusive aquela parte que não consumiu tal produto. Já 
o ônus, reprepresenta o enriquecimento por parte do produtor, uma vez que 
seus efeitos negativos não serão alocados no custo final de sua produção, daí a 
expressão privatização de lucros e socialização das perdas398.

Essa privatização dos lucros e socialização das perdas reflete-se numa 
distorção de mercado, com os beneficiários dessa distorção colocando no 
mercado um produto com custo menor, levando vantagem injusta sobre aqueles 
que arcaram com os custos ambientais. Ou seja, para que um produto posto 
no mercado tenha seu custo correto, um valor justo, é necessário que em seu 
valor final estejam inseridos tanto os custos sociais como os oriundos de sua 
produção. 

Como dito anteriormente, o princípio do poluidor-pagador tem como um de 
seus objetivos a correção dessas externalidades através da internalização desses 
custos ambientais, de forma a não só reparar um dano já concretizado, como 
principalmente, prevenir que prejuízos ao meio ambiente continuem ocorrendo.  

A proposta divergente de dois economistas chamou atenção à época em 
que o problema das externalidades negativas vieram à luz. Arthur Cecil Pigou, 
economista britânico, em 1920, publicou a obra “The Economics of Welfare”, 
na qual analisou o problema das externalidades negativas . Estas seriam as 
deseconomias externas, enquanto os efeitos positivos seriam as economias 
externas e a existência das duas geraria a falha de mercado, uma vez que não 
haveria a internalização desses fatores no preço final do produto. Ele defendia 
que era necessária a atribuição de um preço aos custos sociais marginais, a fim 
de evitar que a sociedade suportasse as conseqüências do processo produtivo 
e um pequeno grupo se beneficiasse, ou seja, evitando a chamada “privatização 
de lucros e socialização de perdas”. De forma a solucionar o problema, ele propôs 
que o Estado interviesse através da criação de taxas e impostos equivalentes aos 
custos marginais, retirando da sociedade o ônus de arcar com referidos custos 
e, que o Estado deveria criar uma política de subsídios como meios de estimular 
a redução das externalidades e incentivar a produção de um serviço ou produto 
em que o beneficio social não pudesse ser repassado ao preço, resultando no 
equilíbrio do mercado399.

Já Ronald Coase, na obra “The problem of social cost,” critica a concepção 
adotada por Pigou sendo veementemente contra a interferência estatal ao 
sustentar que deveriam ser atribuídos direitos de propriedade aos bens coletivos 
de forma que seus titulares pudessem negociá-los livremente, para que juntos 

398 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental : parte geral. 2ª ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.193.
399 SILVA FILHO, Carlos da Costa e. O Princípio do Poluidor-Pagador: da Eficiência Econômica 
à Realização da Justiça. In: MOTA, Maurício. Fundamentos Teóricos do Direito Ambiental. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2008. P.87-89.
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buscassem a internalização dos efeitos externos de suas atividades400. 

Ambas as teorias tem seu ponto fraco. Pigout ao sugerir a intervenção 
estatal não levou em consideração as falhas e a falta de interesse deste, além 
de que o próprio pode ocupar o papel de poluidor. A teoria de Coase não pensou 
nas dificuldades encontradas uma vez que interesses particulares estão em 
jogo sendo beneficiado aquele com maior poder aquisitivo, podendo surgir uma 
concentração monopolista e uma consequente exclusão da sociedade ao acesso 
aos recursos naturais. Sem contar, que para a teoria de Coase ser efetiva, seria 
necessário que a competição no mercado fosse perfeita, fato este que basta 
observar o o conhecimento histórico prévia para compreender que tal tarefa não 
é exequível.

Ainda, as duas teorias, pecam ao não levar em consideração a enormidade 
da complexidade das questões ambientais e a tentativa de fazer uma valorização 
estritamente monetária do meio ambiente401. 

Nesse sentido, Cristiane Derani esclarece que as duas teorias  tem 
perscpectivas limitativas no que diz respeito ao meio ambiente e sua importância. 
Pois, ao tentar monetarizar a utilização dos recursos naturias de forma que os 
mesmos possam estar disponíveis dentro de uma política empresarial ambiental 
sustentável, não está sendo levado em consideração todos os aspectos inerentes 
ao meio ambiente, mas sim priorizando um ponto de vista exclusivamente 
mercantil402.

Observa-se uma oposição entre os custos privados e os sociais, em que 
fica claro que a internalização das externalidades ambientais negativas deve 
promover a inserção dos prejuízos sociais nos custos de produção, objetivando 
que a atividade econômica seja estabelecida em níveis tais que não afetem 
prejudicialmente a coletividade. 

É justamente a internalização dos custos sociais decorrentes da poluição a 
problemática ambiental, exigindo por parte do Estado uma atuação política, para 
que sejam desenvolvidos os meios e instrumentos para a estruturação de uma 
política ambiental, adequada ao processo de prevenção, precaução e reparação 
dos danos ao meio ambiente, reafirmando a necessidade do princípio do poluidor-
pagador.

A problemática da internalização dos custos ambientais é justamente o 
cálculo de suas externalidades, pois são múltiplas as consequências de uma única 
ação poluidora, assim como a possibilidade de vários agentes e a dificuldade em 
mensurar tanto o custo do dano ambiental como o de sua prevençao, não só em 
intensidade, como determinar seu alcance ao longo do tempo. 

400 Ob. cit., p. 80.
401 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo: 
Prevenção e Reparação de Danos à Luz do Princípio do Poluidor-Pagador. São Paulo: Letras 
Jurídicas (“no prelo”), p.83.
402 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.p.111-
113.
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 As posições oficiais da OCDE demonstram a crescente conscientização 
da necessidade da internalização dos custos ambientais, para que assim os 
preços possam refletir o custo “real” de uso dos recursos naturais . O princípio 
do poluidor-pagador, ao colocar um preço sobre o consumo de recursos naturais, 
contribui diretamente para o desenvolvimento sustentável 403. 

2.4 PPP  – objetivo, efeitos e amplitude

O Direito Ambiental, em grande parte, diz respeito ao princípio do poluidor-
pagador, pois este tem orientação redistributiva, ou seja, tem a função de 
solucionar as deficiências do sistema de preços404. 

O princípio poluidor-pagador é instrumento econômico e também 
ambiental que consiste em obrigar o poluidor a arcar com os custos de prevenção 
e reparação do dano por ele causado ao meio ambiente. Ele está inserido em um 
contexto de preocupação cada vez maior com o meio ambiente e a cada vez mais 
presente esgotabilidade de seus recursos.

O objetivo maior do princípio do poluidor pagador é fazer não apenas com 
que os custos das externalidades ambientais negativas sejam suportados pelos 
agentes que as originaram, mas também que haja a correção e/ou eliminação 
das fontes potencialmente poluidoras. Ou seja, o princípio do poluidor-pagador 
procura fazer com que o responsável pela poluição internalize esses custos, 
através tanto da reparação do dano como da prevencão do mesmo.

 Na verdade, tal princípio não se restringe apenas à internalização dos 
custos ambientais, pois sua aplicação procura determinar o causador do dano 
ambiental, para imputar-lhe a responsabilidade pelos seus atos e prevenir a 
ocorrência de danos ambientais e não apenas repará-los405.

A indeterminação em relação ao conteúdo normativo do PPP e também 
de seu alcance é um fator que torna a aplicação deste princípio distorcido e 
limitado no que tange a sua eficácia. Por isso, na hora de prever a reparação 
do dano ambiental, é necessário identificar o conteúdo, a extensão e os limites 
das obrigações dos poluidores. Assim, este princípio não está limitado apenas à 
sua dimensão econômica, embora tenha surgido como um princípio econômico, 
pois associado à sua finalidade há também a obrigação de serem identificados e 
eliminados os fatores que conduzem à poluição.

A concretização do princípio do poluidor-pagador depende da aplicação 

403 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Préventiont de Précaution. 
Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques príncipes du droit de l’environnemen. Bruylan, 
1999, p.76.
404 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. 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.8.
405 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. 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.9.

http://www.decitre.fr/editeur/Bruylant+Emile/


19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

179

em conjunto com outros princípios e regras, principalmente os da precaução e o 
da prevenção, como forma de interferir no resultado de uma equação em que o 
produto tem sido a socialização das perdas e a privatização dos lucros.

Importante mencionar que, o PPP não é um princípio que visa autorizar 
o direito de poluir ou que permita a “compra do direito de poluir”, pelo contrário, 
ele tem uma vocação preventiva e também repressiva, para evitar que o dano ao 
meio ambiente fique sem reparação406. 

Nas palavras de Herman Benjamin : “O princípio poluidor-pagador não é 
um princípio de compensação dos danos causados pela poluição. 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 (...)”.407

Enfim, há de se deixar claro que o direito de poluir não pode ser comprado 
através da internalização do seu custo social, inclusive, se mesmo internalizado 
ele continuar insuportável para a sociedade, o produto não deve ser produzido e 
nem seu custo de ser socializado. Ou seja, fica claro que a finalidade do PPP é a 
redistribuição equitativa das externalidades ambientais408. 

É evidente que a prevenção é sempre melhor do que tentar desfazer os 
efeitos da lesão ambiental, uma vez que a política ambiental preventiva está 
voltada para o momento anterior à da consumação o diante da pouca eficácia 
da reparação, quase sempre incerta e excessivamente onerosa. Em matéria 
ambiental, é sempre melhor evitar que o dano se concretize. 

3. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL

 O presente trabalho apresenta o resultado parcial de pesquisa de iniciação 
científica desenvolvida no setor de Direito Ambiental do Núcleo Interdisciplinar de 
Meio Ambiente (NIMA-Jur) da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
cujo objetivo é estudar a aplicação do princípio do poluidor-pagador pelo Superior 
Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Federal como fonte indispensável à 
concretização da tutela jurídica do meio ambiente, ressaltando-se aqui o direito à 
uma sadia qualidade de vida e a dignidade da pessoa humana.  

 A pesquisa de jurisprudência foi feita a partir dos seguintes elementos de 
busca: “poluidor e pagador”, “poluidor-pagador”, “externalidade”, “externalidade e 
negativa e ambiental”, “usuário e pagador”, “usuário-pagador”, “internalização e 
ambiental”, internalização e ambiente”, “custos e ambiental”, custos e ambiente”, 

406 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental : parte geral. 2ª ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.197.
407 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. 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.127.
408 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental: parte geral. 2ª ed.rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.195.
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“dano e ambiental”, “dano e ambiente”, “degradação e ambiental”, “degradação 
e ambiente” e “reparação e civil e ambiental”. Os resultados encontrados estão 
abaixo demonstrados409:

Elementos de Pesquisa Resultados no STF Resultados no STJ
Poluidor e pagador 1 20
Poluidor-pagador 0 20
Externalidade 0 2
Externalidade e negativa e ambiental 0 2
Usuário e pagador 1 2
Usuário-pagador 1 1
Internalização e ambiental 0 1
Internalização e ambiente 0 1
Custos e ambiental 1 5
Custos de ambiente 1 28
Dano e ambiental 51 538
Dano e ambiente 41 585
Degradação e ambiente 9 86
Degradação e ambiental 9 97
Responsabilidade e civil e ambiental 20 182

 A pesquisa ainda não está finalizada de forma que o texto aqui presente 
representa parte dos resultados alcançados. Ainda, devido tanto à extensão 
da pesquisa, como pelo fato de a mesma ser desenvolvida por um grupo de 
estudantes, foi feita uma divisão acerca dos temas dos julgados encontrados. 

 Numa análise inicial, observa-se claramente uma maioria de julgados que 
leva em consideração o caráter reparatório do princípio do poluidor-pagador.

 No presente trabalho serão analisados dois grupos de julgados que tratam 
dos seguintes temas: cumulação do pedido de fazer e pagar em ação civil pública 
ambiental e o princípio do poluidor-pagador na sanção administrativa, nos quais 
foram encontrados os seguintes elementos de busca: “poluidor e pagador” 
e “degradação e ambiente” e “externalidade e ambiental”, “externalidade e 
ambiente”, respectivamente. 

3.1 O princípio do poluidor-pagador na sanção administrativa. 

 No presente julgado, Recurso Especial 1.137314/MG410, o IBAMA entrou 
com recurso especial contra decisão que reformou a sentença que julgava 
improcedente o pedido da empresa Siderúrgica Valinho S.A de afastar a multa 
de caráter administrativo relativa ao transporte irregular de carvão vegetal. A 
empresa havia sido inicialmente autuada e punida com multa, tanto na esfera 

409 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp 
Acesso em: 14/060/2014. 
410 Data do julgamento: 17/11/09.

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp
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administrativa como na penal, entretanto, recorreu, alegando que a conduta que 
deu origem à sanção administrativa foi definida como crime, logo, somente o 
Poder Judiciário teria competência para aplicar a multa. 

 O Ministro Herman Benjamin, relator do processo aqui citado, foi claro 
ao reconhecer, que além da multa de caráter administrativo ser autônoma e 
independente de outras possíveis sanções atribuíveis a uma mesma conduta, 
a Lei 9.605/1998, popularmente conhecida como Lei de Crimes Ambientais, 
dispõe tanto sobre infrações penais como administrativas, como demonstra o 
art. 70, § 4° da referida Lei:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda 
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, 
promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
(...)
§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo 
administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o 
contraditório, observadas as disposições desta Lei.”

 A atividade de transportar carvão vegetal sem prévia licença da autoridade 
competente está claramente prevista como crime ambiental, conforme a mesma 
lei, em seu art. 46:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, 
madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, 
sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela 
autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá 
acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
 Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe 
à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, 
carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida 
para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada 
pela autoridade competente.”

 
 O fato de a conduta tipificada respectiva ser caracterizada como penal, em 
nada altera a aplicabilidade da sanção administrativa Herman Benjamin vai além 
e cita o art. 225, parágrafo 3°, da Constituição Federal que diz: “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”411.  

 Como dito anteriormente, a Lei de Crimes Ambientais trata tanto de 
infrações penais como administrativas, bastando apenas que o legislador 
ordinário defina de forma genérica as condutas a serem consideradas ilegais, 
assim como um rol e limites das sanções aplicáveis, com as especificações da 

411 MINAS GERAIS, Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.165.284, Relator: Min. Herman 
Benjamin, 2009,p.6.
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mesma ficando a critério de regulamentação por meio de Decreto. 

 Este, que pode ser evidenciado no art. 32 do Decreto 3.179/1999(atualmente 
revogado pelo Decreto 6.514/2008, que em seu art. 47, contém dispositivo 
semelhante):

“Art. 32.  Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, 
madeira, lenha, carvão e  outros produtos de origem vegetal, 
sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada  p e l a 
autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá 
acompanhar o produto até final beneficiamento:
Multa simples de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 500,00 (quinhentos 
reais), por unidade, estéreo,  quilo, mdc ou metro cúbico.
 Parágrafo único.  Incorre nas mesmas multas, quem vende, expõe 
à venda, tem em depósito,  transporta ou guarda madeira, 
lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença  
válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, 
outorgada pela autoridade competente.”

 
 Conclui-se que, a partir da leitura dos arts. 46 e 70 da Lei 9.605/1998, 
juntamente com o art. 32, parágrafo único, do Decreto 3.179/1999, fica comprovado 
o respaldo legal para a ação da Administração, seguindo o cumprimento do 
princípio da legalidade. 

 O caso aqui analisado não faz referência expressão ao princípio do poluidor-
pagador, no entanto, os argumentos utilizados para a aplicação da sansão 
administrativa encontram respaldo em tal princípio. Pois, a função do PPP é a 
internalização de todos os custos ambientais oriundos da atividade poluidora, 
logo, nada mais justo que seu agente responsável arque com todos os custos 
que dela resultarem.  Além disso, a atividade de exploração de carvão vegetal 
derivado de espécies da flora nativa para a siderurgia, é extremamente danosa 
ao meio ambiente, incompatível com as atuais políticas de desenvolvimento 
sustentável. O princípio do PPP não deve ser entendido apenas como uma forma 
de reparação do bem lesado, mas também e principalmente, como um meio de 
reprimir as atividades poluidoras, de forma que as mesmas não se repitam. 

 Ainda que não seja o caso de um mecanismo de internalização de 
externalidade negativa ambiental, a decisão é importante na medida em que 
evidencia que não se pode admitir que “para produzir ferro e aço a indústria 
brasileira condene as gerações futuras a uma herança de externalidades 
ambientais negativas, rastros ecologicamente perversos de uma atividade 
empresarial que, por infeliz escolha própria, mancha sua reputação e memória, ao 
exportar qualidade, apropriar-se dos benefícios econômicos e, em contrapartida, 
literalmente queimar, nos seus fornos, nossas florestas e bosques, que, nas 
fagulhas expelidas pelas chaminés, se vão irreversivelmente”.412

412  MINAS GERAIS, Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.165.284, Relator: Min. Herman 
Benjamin, 2009,p.2
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3.2 Cumulação Obrigações de Fazer e Pagar

 Foram selecionadas sete decisões do Superior Tribunal de Justiça que 
tratam da possibilidade do pedido de cumulação das obrigações de fazer e pagar 
do poluidor: REsp 1.165.284/MG; REsp 1.115.555/MG; REsp 1.180.078/MG; REsp 
880.172/SP; REsp 1.114. 893/MG; REsp 625.249/PR e REsp 605.323/MG. Não 
serão discutidas questões de cunho processual ou aquelas que não tenham 
relevância para o presente estudo.

 Todas as decisões selecionadas são ações civis públicas. A ação civil 
pública é o instrumento processual cujo objetivo é a defesa dos interesses 
difusos e de tutela coletiva. Segundo a Constituição, art. 129, inciso II e III, sua 
propositura é uma das funções do Ministério Público sem, no entanto ser-lhes 
exclusivo, conforme o mesmo art. 129, §1°. Disciplinada pela Lei 7.347/1985, 
a ação civil pública, em seu art. 5° prevê quem seriam os outros legitimados a 
propor ação.

 Essa mesma Lei, em seu art. 3°, prevê que poderá ter objeto a condenação 
em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, de forma que 
suscitou uma discussão acerca da possibilidade da cumulação de pedido de fazer 
pagar em sede de ação civil pública ambiental. Por meio da análise jurisprudência 
dos referidos acordãos, tentaremos esclarecer e evidenciar o entendimento do 
STJ acerca de tal possibilidade. 

 Os acordãos selecionados dizem respeito a recursos especiais interpostos 
ora pelo Ministério Público, ora pela empresa condenada por atividade lesiva ao 
meio ambiente, contra decisões que se referem à possibilidade legal de uma 
sentença condenatória por dano ambiental, abarcar tanto a obrigação de fazer 
(reparação) como a de pagar (indenização). 

 As decisões aqui analisadas são ricas em fundamentações jurídicas acerca 
do princípio do poluidor-pagador e da reparação integral. Herman Benjamin, relator 
de três dos julgados, foi incisivo em suas colocações acerca da necessidade do 
poluidor pagar valor a título de indenização - além da obrigação de recuperar a 
área degradada - baseando-se no caráter preventivo e reparatório do princípio do 
poluidor-pagador.

 Importante ressaltar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
essencial à dignidade da pessoa humana e de uso de bem comum do povo, 
como previsto no art. 225 da CF, tem sua tutela jurídica respaldada em princípios 
próprios, de forma a garantir sua proteção especial. Tais princípios são fios 
condutores do Direito Ambiental que na situação descrita, buscam a prevenção, 
a precaução e o ressarcimento.

 Inicialmente foi questionada que seria necessário uma ação civil pública 
para o pedido de obrigação de fazer e outra para a indenização, tais argumentos 
se basearam no art. 3° da Lei de Ação Civil Pública, 7.347/85 : 

“Art. 3° A ação civil pública poderá ter por objeto a condenação 
em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não 
fazer. “
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  A interpretação do artigo é restritiva e não condiz com entendimento do 
STJ. A presença do ou no artigo não é alternativa excludente, mas sim “tem 
valor aditivo, uma vez que segundo o princípio in dubio pro natura, a legislação 
concernente aos direitos da coletividade deve ser sempre interpretada da 
forma que lhes for mais favorável, de forma a viabilizar a prestação jurisdicional 
necessária” 413. Ainda, segundo a CF, art. 129, inciso III, a ação civil pública é 
instrumento processual com finalidade de propiciar a tutela do meio ambiente, logo 
está submetida ao princípio da adequação, de forma que a ação civil pública tem 
capacidade suficiente para tutelar a integral proteção do direito material.414 
 Necessário ressaltar, que juntamente com a interpretação abrangente do 
art. 3° da Lei 7.347/85, faz-se juntamente a leitura sistemática dos arts. 2°,4°, 
inciso VII e 14 da Lei 6.938/81, que deixa claro a responsabilidade objetiva do 
poluidor, assim como a possibilidade da cumulação da obrigação de fazer e pagar:

“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.
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação 
federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas 
necessárias à
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados 
pela degradação da qualidade  ambiental sujeitará os 
transgressores:
(...) Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste 
artigo, é o poluidor obrigado,  independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 
meio  ambiente e a terceiros , afetados por sua  atividade. O 
Ministério Público da União e dos  Estados terá legitimidade 
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos  
causados ao meio ambiente.”

 Nesse mesmo sentido, o artigo 21 da mesma lei, combinado com o art. 
83 do Código de Defesa do Consumidor (“Art. 83. Para a defesa dos direitos 
e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de 
ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.”) e o artigo 25 da 
Lei 8.625/93, segundo o qual incumbe ao Ministério Público “IV -promover o 
inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para a proteção, prevenção 
e reparação dos danos causados ao meio ambiente (...)”, corroboram a posição 
defendida pelo STJ.

 Entende Herman Benjamin que, se fosse necessário uma ação civil pública 

413  MINAS GERAIS, Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.165.284, Relator: Min. Herman 
Benjamin, 2009,p.2.
414  MINAS GERAIS, Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.165.284, Relator: Min. Herman 
Benjamin, 2009,p.8.
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para cada pedido, estaria se possibilitando a existência de sentenças de caráter 
contraditório para demandas semelhantes e entre as mesmas partes415.

 Importante ressaltar que o dever de reparar e o de indenização não tem 
caráter de penas individuais, eles são parte de medidas ressarcitórias de natureza 
civil que procuram devolver o status quo ante do ambiente afetado, assim como 
reverter os benefício econômicos que o poluidor obteve ao utilizar ilegalmente os 
recursos naturais de direito da coletividade. 

 Além disso, não se pode utilizar como justificativa para o não pagamento 
da indenização que ao existir a possibilidade de restabelecer o status quo ante 
do bem lesado, de forma imediata e completa, não caberia a multa pecuniária 
pelo tempo em que aquele bem foi utilizado de forma individual e prejudicial à 
coletividade. Pois, a reparação ambiental é integral, devendo ser feita da forma 
mais completa possível, até que haja a fundamental e absoluta recuperação 
in natura do bem lesado, não excluindo, portanto, o dever de indenizar. Tal 
justificativa tem fundamento na necessidade de se indenizar o meio ambiente 
pelo tempo em que o mesmo ficou submetido aquele dano, este chamado de 
dano interino.  

 Nesse sentido, percebe-se que como forma de corroborar suas posições, 
os relatores dos julgados citaram os julgados uns dos outros, além de opiniões 
doutrinárias, de forma que fica ainda mais claro o entendimento do STJ acerca da 
interpretação do princípio do poluidor-pagador e da recuperação integral do dano. 

 Através da leitura e análise das decisões fica claro que o acórdão recorrido, 
ao negar o pedido de cumulação do pedido de indenização com a obrigação 
de fazer, violou os princípios da prevenção, que como vimos anteriormente é 
também uma das funções do princípio do poluidor-pagador, da reparação integral 
e do poluidor-pagador. Necessário esclarecer, que nos presentes julgados, o 
princípio da prevenção atua de forma a reprimir futuras ações que poderiam ser 
lesivas ao meio ambiente. Tais princípios, que além de serem basilares do Direito 
Ambiental, encontram respaldo tanto nas normas infraconstitucionais citadas, 
como principalmente na Lei Maior, art. 225, parágrafo 3°. 

 Diante das decisões proferidas observa-se a importância da correta e 
ampla interpretação ao se aplicar o princípio do poluidor-pagador e o da reparação 
integral. Fica evidenciado que a recuperação do bem lesado não está somente na 
reparação do mesmo, e sim na completa e total responsabilização do poluidor, 
de forma que o mesmo está obrigado a arcar não só com os custos da reparação 
do dano, mas também pagar pelo tempo em que o mesmo utilizou de forma 
individual e prejudicial de bem de direito da coletividade.

  Conclui-se, que a jurisprudência brasileira, no que tange à interpretação 
e aplicação do princípio do poluidor-pagador, vem agindo de forma acertada ao 

415  MINAS GERAIS, Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.165.284, Relator: Min. Herman 
Benjamin, 2009,p.9.
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garantir ao meio ambiente proteção integral no que diz respeito ao dano causado 
e o pedido de condenação em dinheiro e reparação in natura.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

 As conclusões aqui apresentadas somente dizem respeito aos temas 
analisados pelo presente trabalho.

4.1 É indiscutível a mudança alcançada pelo princípio do poluidor-
pagador desde seu primeiro reconhecimento pela OCDE, com a amplitude de 
seu conteúdo, pois saiu da órbita  exclusivamente econômica a importante 
instrumento do direito ambiental em nível mundial.

4.2 O PPP, à luz da teoria econômica das externalidades negativas 
ambientais, exige que os custos das medidas de prevenção, reparação, 
recuperação e indenização sejam  internalizados, ou seja, devem ser suportados 
pelos responsáveis cabíveis de cada bem e serviço produzido e seus 
consumidores, não sofrendo também a coletividade pela degradação ambiental 
causada pela exploração dos recursos naturais.

4.3 O PPP determina que o poluidor será responsável pelas medidas que 
devem ser tomadas devido as suas ações lesivas ao meio ambiente, o que 
não significa que o mesmo pagará para poluir. Ele deve ser entendido como 
uma norma preventiva, de forma a reprimir e conscientizar os produtores e 
consumidores sobre o uso abusivo dos recursos naturais e a necessidade de 
proteção do mesmo.

 4.4. Através da análise jurisprudencial ficou evidente tanto a função à qual 
se destina o princípio do poluidor-pagador, assim como a sua devida aplicação. 
Pois, apenas por meio do entendimento amplo das funções do PPP, sendo as 
principais a reparação e a prevenção, é que será possível alcançar a proteção 
ambiental que o meio ambiente não só merece, como tem direito, segundo a 
Constituição Federal, art. 225.
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12. ANÁLISE DA AUTONOMIA DAS POPULAÇÕES 
TRADICIONAIS NO ACESSO AO TERRITÓRIO: O CASO DAS 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS NA RESERVA BIOLÓGICA 
DO RIO TROMBETAS-PA

JÉSSICA DOS SANTOS PACHECO
Bolsista de Iniciação Científica da Universidade Federal do Pará, membro da 

Clínica de Direitos Humanos da Amazônia

1. INTRODUÇÃO

Não foi por obra do acaso que o uso coletivo da terra e de recursos 
naturais diversos, a criação de animais em comum, o desenvolvimento de um 
trabalho coletivo, bem como a preservação da memória coletiva surgiram no 
contexto de algumas regiões brasileiras. 

No decorrer da história, verifica-se que a colonização brasileira a partir 
do século XVI, a influência das populações indígenas e as diversas mudanças no 
cenário político, econômico, social e cultural do Brasil conduziram a população 
rural não-indígena a um modelo sociocultural de adaptação ao espaço que, apesar 
de diferenças regionais, apresenta características semelhantes, fazendo emergir 
as populações tradicionais em regiões isoladas do território brasileiro, a exemplo 
dos seringueiros, ribeirinhos e comunidades quilombolas.

Na região do Rio Trombetas, Oriximiná-PA, comunidades quilombolas 
se formaram a partir do século XIX, quando escravos fugiram de fazendas e 
propriedades da região e constituíram assentamentos às margens de rios, 
igarapés e lagos. Durante esse período, sua organização social foi desenvolvida, e 
a terra se tornou elemento essencial para sua reprodução física, social e cultural, 
passando de geração em geração. 

Porém, com a criação da Reserva Biológica do Rio Trombetas-PA, pelo 
Decreto Federal 84.018/1979, e com a posterior publicação da Lei n. 9.985/2000, 
que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), essas 
comunidades têm sofrido grandes entraves no acesso ao território que, durante 
toda sua história, construiu e garantiu sua identidade.

Contudo, a partir da Constituição Federal de 1988 e a ratificação pelo 
Brasil da Convenção nº 169 da OIT, o patrimônio cultural passou a ser protegido 
e as comunidades quilombolas passaram a ter o direito de propriedade definitivo 
das terras que tradicionalmente ocupam.

Com base nisso, o presente trabalho busca analisar a autonomia das 
comunidades quilombolas localizadas na Reserva Biológica do Rio Trombetas – 
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Pa, no que diz respeito ao acesso ao território. Tal análise contribui para identificar 
os impactos sofridos por essas comunidades nos seus direitos e garantias 
constitucionais e internacionais, bem como as implicações no seu modo de vida 
e costumes.

2. POPULAÇÕES TRADICIONAIS

2.1 Origem

Uma vez constituir um grupo tradicional, a compreensão da análise 
da autonomia, quanto ao acesso ao território, das comunidades quilombolas 
localizadas na Reserva Biológica do Rio Trombetas – Pa, impõe, precipuamente, 
um estudo da origem e conceito de populações tradicionais no âmbito doutrinário 
e o que está previsto na Constituição e legislação brasileira e internacional, bem 
como os precedentes jurídicos atinentes à questão territorial desses povos, em 
especial, neste último caso, os referentes às comunidades remanescentes de 
quilombos.

Não foi por obra do acaso que o uso coletivo da terra e de recursos 
naturais diversos, a criação de animais em comum, o desenvolvimento de um 
trabalho coletivo, bem como a preservação da memória coletiva surgiram no 
contexto de algumas regiões brasileiras. 

No decorrer da história, verifica-se que a colonização brasileira a partir 
do século XVI, a influência das populações indígenas e as diversas mudanças no 
cenário político, econômico, social e cultural do Brasil conduziram a população 
rural não-indígena a um modelo sociocultural de adaptação ao espaço que, apesar 
de diferenças regionais, apresenta características semelhantes, fazendo emergir 
as populações tradicionais em regiões isoladas do território brasileiro.

Têm-se como exemplo desses povos os ribeirinhos, seringueiros, 
quebradeiras de coco babaçu e comunidades quilombolas, nos quais, em geral, 
construiu-se historicamente uma relação social e cultural no espaço onde a posse 
é exercida, em que o manejo não compreende apenas a terra, mas constitui 
relação com suas disposições institucionais e sociais e com regras de convivência 
e administração dos recursos naturais, desenvolvidas por aqueles grupos.

É com base na relação entre biodiversidade e sociodiversidade que 
o conceito de povos e comunidades tradicionais, desenvolvido pelas ciências 
sociais e incorporado ao ordenamento jurídico, pode ser compreendido416. 

No contexto amazônico, por exemplo, os novos ciclos que surgiram na 
história resultaram na formação de diferenciados panoramas sociais e culturais. 
Cita-se o ciclo da borracha que levou para a região os designados “brabos”, 
nordestinos que ao passar dos anos foram “caboclizados” e incorporaram-

416  SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade 
biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005.
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se ao cenário amazônico. No caso específico das comunidades quilombolas, 
suas origens remontam, em geral, as fugas dos escravos negros na tentativa 
de estabelecer uma comunidade negra no meio do mato, com autonomia e 
liberdade.

Com esse cenário histórico, observa-se a origem das características 
das populações tradicionais na herança indígena, obtendo um caráter de 
sustentabilidade, levando à produção de conhecimentos oriundos daquele 
grupo, combinados com um modus vivendis de relação com o meio ambiente, 
conduzindo ao desenvolvimento e reprodução de amplos saberes sobre os 
recursos naturais. 

2.2 CONCEITO

Segundo antropólogos como Manuela Carneiro da Cunha e Mauro de 
Almeida417, tem-se ainda uma fase inicial da expressão “populações tradicionais”, 
sendo uma categoria pouco habitada, mas com constante entrada de novos 
membros. Sua existência administrativa se verifica no Centro Nacional do 
Desenvolvimento Sustentável das Populações Tradicionais criado pela Portaria 
n. 22/92 do Ibama, que tem a seguinte definição: “comunidades que tradicional 
e culturalmente têm sua subsistência baseada no extrativismo de bens naturais 
renováveis”. Uma categoria que era constituída por seringueiros e castanheiros 
da Amazônia, hoje se tem expandido para outros grupos como as quebradeiras 
que coco babaçu do sul do Maranhão e os quilombolas do Tocantins. 

A semelhança entre esses grupos é que, em uma parte de sua história, 
pelo menos, tiveram baixo impacto ambiental e têm atualmente interesses em 
manter ou recuperar o controle sobre o território que exploram418, uma vez que 
esse tem um significado que extrapola “fonte de recursos”, mas também possui 
um caráter simbólico-religioso, que constrói e faz permanecer a sua identidade.

Observou-se, segundo os estudos doutrinários, que o caráter de 
sustentabilidade, a relação com o meio ambiente, a reprodução de geração em 
geração de múltiplos saberes sobre os recursos da natureza, a subsistência 
baseada nesses recursos, o território como edificador da identidade, fazem 
a própria existência desses grupos sociais estar intimamente vinculada à 
territorialidade firmada sobre o espaço ocupado, e tornam notória a importância 
da criação, ao longo dos anos, e permanência de regras próprias de convivência 
e organização social. 

417  CUNHA, Manuela Carneiro da & ALMEIDA, Mauro W. B. Populações tradicionais e 
conservação ambiental. In: CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro et al. (orgs.). Biodiversidade na 
Amazônia brasileira: avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição 
de benefícios. São Paulo: Estação Liberdade, Instituto Socioambiental, 2001, p. 184-193.
418  CUNHA, Manuela Carneiro da & ALMEIDA, Mauro W. B. Populações tradicionais e 
conservação ambiental. In: CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro et al. (orgs.). Biodiversidade na 
Amazônia brasileira: avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição 
de benefícios. São Paulo: Estação Liberdade, Instituto Socioambiental, 2001, p. 184-193.
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3. POPULAÇÕES TRADICIONAIS SOB A ÓTICA JURÍDICA

3.1 No ordenamento jurídico brasileiro

Por outro lado, na Constituição Federal de 1988 não há uma definição do 
conceito dos grupos tradicionais, mas prevê que os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira constituem patrimônio cultural brasileiro (art. 216), garantindo a todos 
o pleno exercício dos direitos culturais, incluindo as formas de expressão e seus 
modos de criar, fazer e viver como elementos diferenciadores da identidade dos 
grupos sociais que compõem a sociedade brasileira (art. 216, I e II).

Observa-se que o texto constitucional denomina tais bens de patrimônio 
cultural, subdividindo-o em material e imaterial. Esse último se expressa como as 
práticas, as formas de representações e expressões, conhecimentos e técnicas, 
bem como seus instrumentos, objetos e espaços culturais respectivos, que as 
comunidades reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural.

Transmitido de geração em geração, o patrimônio cultural imaterial 
fornece ao grupo tradicional um caráter de identidade e de continuidade.

Assegura, ainda, a Carta Maior no § 1º do art. 215: 

“Art. 215 (...). 
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional”.

Assim, é simples perceber que os direitos dos povos tradicionais, como as 
comunidades quilombolas, são direitos culturais e seus modos de manifestação 
e demais espaços destinados às suas expressões e ocupação são bens culturais, 
sendo um dever a sua proteção pelo Estado.

No que diz respeito ao conceito legal desses grupos tradicionais, frisa-se 
que, apesar de a Portaria nº 22/92 do Ibama ter delimitado uma definição, não se 
pode afirmar que se está diante de uma definição legal, tendo em vista ser um 
mero instrumento administrativo, com efeitos limitados. 

A Lei n. 9.985/00 (SNUC), por outro lado, apresenta o termo “populações 
tradicionais” em diferentes dispositivos. Contudo seu conceito, que se encontrava 
no inciso XV do artigo 2º, foi vetado pelo Poder Executivo, que, através da 
Mensagem nº 967 de 18 de julho de 2000, vetou aquele em virtude de tamanha 
abrangência atribuída ao conteúdo da disposição, o qual definiu tais povos como:

“Grupos humanos culturalmente diferenciados, vivendo há, 
no mínimo, 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”.
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Embora o conceito de “Populações tradicionais” na Lei do SNUC tenha sido 
vetado, pode-se observar em vários de seus dispositivos que o legislador apresenta 
características e condições que nos permitem conduzir para o reconhecimento 
das populações tradicionais, ao dizer, quanto às suas características “cuja 
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura 
de subsistência e na criação de animais de pequeno porte” (art. 18), para as 
reservas extrativistas, ou “cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis 
de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações 
e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel 
fundamental na proteção da natureza e na manutenção de diversidade biológica” 
(art. 20), no caso das reservas de desenvolvimento sustentável.

Posteriormente à promulgação da lei acima, verifica-se a preocupação e 
o cuidado na definição de populações tradicionais nos documentos normativos 
promulgados nos anos seguintes. Na Medida Provisória nº 2.186-16/01, que trata 
do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, é 
instituído o conceito de “comunidade local” como: “grupo humano, incluindo 
remanescentes de comunidades de quilombos, distinto por suas condições 
culturais, que se organiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes 
próprios, e que conserva suas instituições sociais e econômicas”.

No Decreto de 13 de julho de 2006, por sua vez, foi instituída a 
Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, a 
fim de implementar uma política nacional dirigida diretamente em prol de tais 
comunidades, dizendo ser dever a consideração das especificidades sociais, 
econômicas, culturais e ambientais nas quais estão inseridos os povos e 
comunidades tradicionais. Isto é, reconhecem-se as especificidades próprias de 
tais povos.

No mesmo ano, entrou em vigor a Lei n. 11.428/06 voltada para a 
utilização e proteção da vegetação nativa da Mata Atlântica, conceituando 
populações tradicionais como: “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” (art. 3º, inciso 
II).

No ano seguinte, estabeleceu-se a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNCT), por meio do Decreto 
n. 6.040 de 07 de fevereiro de 2007, o qual define o conceito de tais grupos em 
seu art. 3º, a saber:

“Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 
como tais, possuidores de formas próprias de organização 
social, ocupantes e usuários de territórios e recursos naturais 
como condição à sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 
práticas gerados e transmitidos pela tradição”.

Observa-se acima, bem como no texto completo desse decreto, que 
se visa especificamente à promoção do chamado desenvolvimento sustentável, 



192 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

enfatizando no reconhecimento, fortalecimento e garantia de seus direitos 
sociais, ambientais, territoriais, econômicos e culturais. Pontua ainda o respeito 
e valorização da identidade de tais povos, além de suas formas de organização e 
de suas instituições. 

Destaca-se que o reconhecimento de uma população tradicional 
não se detém ao entendimento de órgãos ou instituições estatais, mas, 
fundamentalmente, ao reconhecimento do próprio grupo como um grupo 
tradicional.

No caso das comunidades remanescentes de quilombos, o Decreto 
nº 4.887/03, que dispõe dos procedimentos administrativos para identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação da propriedade definitiva 
das terras que ocupam, considera essas comunidades os grupos étnico-raciais, 
segundo critérios de auto-atribuição, isto é, a própria comunidade se autodefine 
como tal, dotada de trajetória histórica própria, com relações territoriais 
específicas, e presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência 
à opressão histórica sofrida (art. 2º).

3.2 No direito internacional público

No âmbito internacional, verifica-se um reconhecimento jurídico-formal. 
O Brasil, por meio do Decreto Legislativo n. 143 ratificou a Convenção nº 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre povos indígenas e tribais. 

Não se define o conceito de “populações tradicionais”, mas estabelece 
a referida Convenção em seu art. 1º o conceito dos chamados “povos tribais”, a 
saber:

“a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições 
sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores 
da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou 
parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por 
legislação especial”.

É bem verdade que no Brasil não há os citados “povos tribais” stricto 
sensu, porém existem diferentes grupos sociais vivendo na sociedade brasileira, 
e é exatamente esse elemento distintivo que se chega ao entendimento de 
“povos tribais”. Considera-se na Convenção o sentido lato de “tribal”, o qual 
integra todos os grupos sociais de modo indistinto: seringueiros, castanheiros, 
quebradeiras de coco, ribeirinhos, faxinalenses, comunidades de fundos de pasto 
dentre outros grupos419, bem como as comunidades quilombolas.

A Convenção não informa quem compõem os “povos indígenas e tribais”, 
mas dispõe das ferramentas para que o próprio indivíduo se defina enquanto tal. 

419  SHIRAISHI NETO, Joaquim. Direito dos povos e das comunidades tradicionais no Brasil: 
declarações, convenções internacionais e dispositivos jurídicos definidores de uma política 
nacional. Joaquim Shiraishi Neto, org. Manaus: uea, 2007, p. 41-42.
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No caso indígena são os grupos sociais pré-colombianos. 

Além da Convenção n. 169 da OIT, outro dispositivo importante a ser 
mencionado é a Convenção sobre Diversidade Biológica, aprovada pelo Senado 
Federal por meio do Decreto legislativo n. 2 de 1994. A respeito dos grupos 
tradicionais, esse diploma internacional estabeleceu em seu art. 8º, alínea j, que 
cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, conforme 
a legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações 
e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida 
tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade 
biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação 
dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a 
repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, 
inovações e práticas.

Observa-se que a Convenção sobre a Diversidade Biológica utiliza o 
termo “comunidades locais” e “populações indígenas”, diferentemente da 
Convenção n. 169 da OIT. Verifica-se nessas diferentes expressões a tentativa 
de se aproximar situações apresentadas de maneira múltipla e complexa, mas 
com significados similares na prática, a fim de definir grupos sociais dotados de 
identidade étnica e coletiva420.

3.3. O Direito fundamental à terra das comunidades quilombolas

Conforme já citado acima, as comunidades quilombolas, como 
populações tradicionais, caracterizam-se por formas específicas de ser, viver 
e fazer, sendo seus territórios os espaços onde se dão essas manifestações, 
tornando-se, assim, condição essencial para a sobrevivência do próprio grupo 
tradicional. Dessa forma, são constituídas as terras tradicionalmente ocupadas 
como o “espaço vital” de reprodução física, social e cultural desses povos, em 
constante construção da identidade.

As chamadas terras tradicionalmente ocupadas surgem, inicialmente, 
na parte constitucional referente aos povos indígenas no art. 231, e é aludida 
a denominação pela Convenção nº 169 da OIT. No entanto, há diferenças no 
tratamento jurídico e formal dessas terras ocupadas por comunidades tradicionais, 
com categorias específicas em consonância com as dinâmicas sociais ligadas a 
cada realidade. Dessa maneira, tem-se o reconhecimento da posse permanente 
das quebradeiras de coco babaçu e castanheiros, a propriedade definitiva dos 
quilombolas, entre outras situações próprias.

No que diz respeito à titularidade dessas terras, afirma Benatti:

420  SHIRAISHI NETO, Joaquim. Direito dos povos e das comunidades tradicionais no Brasil: 
declarações, convenções internacionais e dispositivos jurídicos definidores de uma política 
nacional. Joaquim Shiraishi Neto, org. Manaus: uea, 2007, p. 42.



194 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

“No Brasil, a titularidade das áreas ocupadas pelas populações 
tradicionais está ligada à origem das mesmas, se é um bem 
público ou privado. No primeiro caso, o uso e o manejo dos 
recursos naturais pertencem exclusivamente às comunidades 
locais, mas com administração compartilhada entre a 
comunidade local e o poder público.421”.

 No caso das comunidades remanescentes de quilombos, a 
Constituição reconheceu expressamente seus direitos à terra e condições 
distintas de outros povos tradicionais, conforme o art. 68 do ADCT:

“Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos 
que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.

Logo, o direito de propriedade desses grupos tradicionais sobre suas 
terras é um direito constitucional fundamental, imprescindível para garantir sua 
existência digna, livre e isonômica. Esse direito é constituído como coletivo em 
virtude de se estar diante de uma comunidade remanescente de quilombos. 

O Decreto nº 4.887/03 é o diploma normativo que dispõe os procedimentos 
de regularização e titulação das terras dessas comunidades, e ainda estabelece 
no art. 17 que se está diante de um direito inalienável, indisponível, imprescritível 
e impenhorável.

A norma observada acima emana do poder constituinte originário, que 
é ilimitado, incondicionado e primário. Tem-se o reconhecimento da propriedade 
definitiva da terra, assim o processo administrativo e ainda o judicial que 
decorrerem dessa questão são declaratórios desse direito.

Diante disso, a posse realizada pela comunidade, ainda que anteriormente 
à conclusão da regularização e titulação, é de boa-fé e baseada em justo título, com 
fundamento no direito de propriedade, garantindo às comunidades a proteção de 
demandas tanto possessórias como reivindicatórias.

O reconhecimento da propriedade da comunidade também diz respeito 
a uma aquisição originária para todos os efeitos no âmbito cível, superando 
quaisquer direitos anteriormente adquiridos pelos remanescentes, fundado nos 
mesmos fundamentos.

Está-se diante da posse e propriedade tradicionais, amparados pelo 
Direito Constitucional. Logo, tal direito não se adapta com os institutos do âmbito 
civil, pois não se visa à mera exploração da terra, mas a reprodução física e 
cultural. A esse respeito, quanto a esse tipo de posse, estabeleceu o Supremo 
Tribunal Federal:

421  BENATTI, José Heder. Propriedade comum na Amazônia: acesso e uso dos recursos 
naturais pelas populações tradicionais. In: Terras e territórios na Amazônia: demandas, desafios e 
perspectivas / Orgs. Sérigo Sauer e Wellington Almeida. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2011, p. 113.
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“O que termina por fazer desse tipo tradicional de posse um 
heterodoxo instituto de Direito Constitucional, e não uma 
ortodoxa figura de Direito Civil. Donde a clara intelecção de 
que OS ARTIGOS 231 E 232 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
CONSTITUEM UM COMPLETO ESTATUTO JURÍDICO DA 
CAUSA INDÍGENA” (Caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol 
- Pet 3388 / RR, Min. CARLOS BRITTO, 19/03/2009).

Dessa forma, observa-se que os fatores determinantes da posse e 
propriedade das terras são as práticas de sobrevivência de sua organização social, 
cultural e econômica, isto é, as expressões culturais e os locais onde ocorrem a 
caça, a pesca e o cultivo.

Diante do direito de propriedade reconhecido constitucionalmente às 
comunidades quilombolas, é atribuído ao Estado o dever de regularizar as terras 
e proteger os seus bens. Com isso, busca-se o resgate de uma dívida histórica, a 
promoção de condições dignas e essenciais para a sobrevivência desses povos 
e preservar a sua cultura.

No âmbito internacional, aplica-se às comunidades quilombolas a 
Convenção nº 169 da OIT. Segundo a convenção, os governos devem respeitar 
a importância especial que para as culturas e valores espirituais dos povos 
interessados possui a sua relação com as terras e territórios, reconhecendo-
se o direito de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam e as que são acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência, 
determinando aos governos a adoção de medidas que determinam essas terras 
e garantam sua proteção efetiva, e instituindo-se procedimentos adequados para 
solucionar as reivindicações dessas terras pelos povos interessados (arts. 13 e 
14).

4. COMUNIDADES QUILOMBOLAS NA RESERVA BIOLÓGICA DO RIO 
TROMBETAS – PA

Analisados os aspectos doutrinários e jurídicos do conceito de populações 
tradicionais e os precedentes normativos referentes ao direito à terra desses 
grupos, focando em especial o caso das comunidades quilombolas no âmbito 
nacional e internacional, parte-se para a análise da situação específica das 
comunidades quilombolas localizadas na Reserva Biológica do Rio Trombetas – 
Pa, aplicando-se, neste caso, o respaldo jurídico obtido, a fim de se extrair os 
principais impasses e questionamentos referentes à autonomia desses grupos 
no acesso ao território.

Inicialmente, pontua-se que a existência dessas comunidades advém 
de escravos que fugiram, no século XIX, de fazendas e de propriedades dos 
senhores das cidades paraenses de Óbidos, Santarém, Alenquer e Belém. O 
assentamento por eles se deu na margem de rios, igarapés e lagos, com um 
forte vínculo com a natureza.

Durante esse período de fuga, sua organização social foi desenvolvida, 



196 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

e a terra se tornou elemento essencial. Havia o momento da preparo da roça, 
da coleta dos produtos florestais, da caça e pesca, o que contribuiu para sua 
relação com a economia da região, por meio da produção do fumo, da extração 
da copaíba, castanha, cumaru e tartaruga. Assim, a partir dessas relações com a 
terra, o território passou a ter um significado muito além que território-fonte de 
recursos, mas também se tornou um construtor de sua identidade.

Atualmente, contudo, um grande embate tem-se travado nessa região 
entre as comunidades quilombolas e órgãos governamentais. Isso se deu a partir 
da criação da Reserva Biológica do Rio Trombetas (REBIO Rio Trombetas) pelo 
Decreto Federal 84.018 de 21 de setembro de 1979, unidade de conservação 
localizada no Município de Oriximiná – Pa que visa a preservação integral dos 
recursos naturais e proíbe a interferência humana direta, com algumas ressalvas.

Com isso, essas comunidades têm sofrido uma grande limitação em 
muitas práticas seculares e no uso dos recursos naturais que, por várias gerações, 
foram fonte de sua subsistência e garantiram a integridade do hábitat, mas que 
hoje são tidos como ilegais e predatórios, e cujos territórios são despojados 
dessas populações. 

Segundo informações no Projeto Povos do Rio a respeito da problemática, 
em 1997 ocorreu uma reunião técnica denominada “Reconhecimento de Terras 
Quilombolas Incidentes em Domínios Particulares e Áreas de Proteção Ambiental”. 
Nessa ocasião, o presidente do Instituto de Terras do Pará - ITERPA afirmou 
que houve arbitrariedade na criação da Reserva Biológica do Rio Trombetas que 
mantinha secularmente comunidades quilombolas em seu interior. 

Diante disso, o Governo Federal criou uma Comissão Interministerial 
denominada Grupo das Terras do Pará formado por oito representantes do 
governo federal, oito representantes do governo estadual e objetivava analisar, 
dar sugestões e proporcionar propostas para a solução da questão. 

Com novos estudos realizados na região, posteriormente, constatou-se 
pelo próprio estado paraense que a abrangência das comunidades quilombolas 
era bem maior. O estado do Pará sugeriu que a elaboração de mapeamento 
específico para cada comunidade a fim de determinar a área realmente ocupada 
por essa população para que fosse “excluída” da reserva biológica. 

Afirmou o presidente do ITERPA:

“[...] a criação da Reserva Biológica colocou ainda que um ato 
de criação de uma Reserva Biológica nesta região fez com que 
hoje aqueles que, em toda a sua vida, exercitaram a atividades 
extrativistas, porque toda a cultura de remanescentes de 
quilombos no Trombetas baseia-se numa atividade extrativista, 
estejam transformados em infringentes da Lei. [...] Hoje para 
que essas comunidades sobrevivam, elas adentram na reserva 
biológica correndo o risco de serem presas e enquadradas nos 
rigores da lei”.

 Segundo dados fornecidos pelo Projeto Povos do Rio, a abrangência das 
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comunidades quilombolas no interior Reserva Biológica é a verificada no mapa 
abaixo:

Observa-se que as comunidades de Mãe Cué, Juquirizinho, Jamari, 
Juquiri Grande, Erepecu e Ajudante são comunidades que se encontram no 
interior da Reserva Biológica do Rio Trombetas. As comunidades Cachoeira 
Porteira e Mussurá possuem parte de seu território localizado no interior da 
REBIO, contudo, são classificadas como localizadas no limite da Reserva.

Quanto à densidade populacional das comunidades localizadas no interior 
da REBIO, tem-se o seguinte:

COMUNIDADE FAMÍLIAS POPULAÇÃO

Mãe Cué 30 142

Juquirizinho 11 45

Jamari 15 58

Juquiri Grande 10 38

Erepecu/Último Quilombo 52 243

Ajudante 86 314

TOTAL 204 840

Tabela 1. Fonte: Projeto Povos do Rio (2006).

Verifica-se pela análise dos dados que as comunidades de Mãe Cué, 
Juquirizinho, Jamari, Juquiri Grande, Erepecu e Ajudante apresentaram uma 
população composta de 204 famílias totalizando 840 comunitários. Isto é, 840 
pessoas que tiveram prejudicados seus direitos à terra e a proteção de seu 
patrimônio cultural.
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Diante desses conflitos, a busca para assegurar a territorialidade se 
concretiza na reivindicação da demarcação das terras que tradicionalmente 
ocupam. A luta pela regularização fundiária dos quilombos é o instrumento 
encontrado para assegurar seus direitos, em defesa de seu território e de seu 
modo de vida.

TERRA 
QUILOMBOLA

COMUNIDADE (S) ÓRGÃO 
EXPEDIDOR

ETAPA DO 
PROCESSO DE 

TITULAÇÃO

Alto Trombetas Mãe Cué INCRA RTDI em elaboração

Jamari/Último 
Quilombo

Juriquizinho, Jamari, 
Juquiri Grande, 
Erepecu/Último 

Quilombo.

INCRA RTDI em elaboração

Contudo, a situação da regularização fundiária dessas comunidades não 
sofreu mudanças significativas nos últimos oito anos, conforme constatado nas 
tabelas abaixo:

Tabela 2 – Terras Quilombolas em Processo de Titulação em 2006.
Fonte: Comissão Pró-índio.

TERRA QUILOMBOLA COMUNIDADE (S) ÓRGÃO EXPEDIDOR

Alto Trombetas Mãe Cué INCRA

Jamari/Último Quilombo Juriquizinho, Jamari, 
Juquiri Grande, 
Erepecu/Último 

Quilombo.

INCRA

Tabela 3 – Terras Quilombolas em Processo de Titulação em 2014.
Fonte: Comissão Pró-índio.

Desde o ano de 2006, as terras das comunidades listadas acima já se 
encontravam em processo de titulação. Em pesquisa feita no ano de 2014, na 
mesma fonte, site da Comissão Pró-índio, verificou-se que todas as comunidades 
quilombolas no interior da REBIO Rio Trombetas, que já haviam iniciado o 
processo de titulação de suas terras em 2006, ainda se encontram na fase de 
elaboração do Relatório de Identificação e Delimitação do Território (RIDT), uma 
das fases iniciais dentre os procedimentos de regularização previstos no Decreto 
nº 4.887/03.

4.1 Problemática Jurídica

Um dos grandes empasses verificados no caso das comunidades 
quilombolas na REBIO Rio Trombetas – Pa é o aparente “conflito” entre dois 
direitos garantidos constitucionalmente: o direito de propriedade das comunidades 
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quilombolas e o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado encetado 
pela Reserva Biológica.

Importante entender que a Reserva Biológica do Rio Trombetas – Pa 
trata-se de uma unidade de conservação que visa “proteção 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 nº 9.985/00).

A previsão constitucional dessa proteção se observa no art. 225, caput e 
§ 1º, inciso III, segundo os quais:

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:
(...) 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;

Regulamentando esses dispositivos, promulgou-se a Lei nº 9.985/00, 
que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, segundo a qual 
a posse e o domínio dessa categoria de unidade de conservação são públicos, 
devendo as áreas privadas localizadas em seus limites ser desapropriadas. 
Proíbe-se também a visitação pública, com exceção daquela vise a questão 
educacional, nos termos de um regulamento específico. A própria pesquisa 
científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela gestão da 
unidade e está condicionada a determinadas restrições.

Diante dessa problemática, é necessário analisar alguns pontos. 
Inicialmente, o Decreto que instituiu a REBIO Rio Trombetas data do ano de 1979, 
isto é, foi criado anteriormente à Constituição Federal de 1988, que estabeleceu 
o direito de propriedade definitiva das terras ocupadas pelas comunidades 
quilombolas. Assim, para ser incorporado ao ordenamento jurídico atual deve 
estar em harmonia com os preceitos constitucionais.

No caso da Lei nº 9.985/00, que estabelece as condições a serem 
obedecidas em uma reserva biológica, embora amparado pelo dispositivo 
constitucional acima mencionado, deve obedecer aos ditames constitucionais 
como um todo, inclusive no que diz respeito à proteção do patrimônio cultural e 
ao direito de propriedade definitiva das comunidades quilombolas.

Criar uma área protegida, como uma reserva biológica, deve visar tanto 
os aspectos físicos da área como os sociais, econômicos, agrários e culturais 
nela existentes, tendo em vista que o meio ambiente engloba tanto seus 



200 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

recursos naturais, como os artificiais e os culturais, nos quais se podem incluir as 
comunidades quilombolas.

Embora sejam aparentemente contrapostos, estes direitos não devem 
se excluir. De fato, deve haver a proteção ambiental da área onde se encontra 
a REBIO Rio Trombetas, mas sem serem prejudicas as comunidades nela 
existentes e sem terem seus direitos constitucionais e internacionais afrontados. 

A situação atual das comunidades quilombolas sobrepostas à Reserva 
Biológica do Rio Trombetas se encontra pendente de solução na Câmara de 
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal desde o ano de 2007, 
conforme informações do Ministério Público Federal no processo de número 
4405-91.2013.4.01.3902.

Desde novembro de 2011, ou seja, há sete anos, vem-se marcando 
reuniões sobre o tema, de maneira que o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade, INCRA Fundação Cultural Palmares (FCP), Ministério de 
Desenvolvimento Agrário e Ministério de Meio Ambiente e Secretaria Especial 
de Políticas de Proteção e Igualdade Racial (SEPPIR) cheguem a alguma solução 
para o problema. 

Contudo, enquanto não se soluciona o conflito no âmbito administrativo, 
as duzentos e quatro famílias que se encontram na região continuam sendo 
os principais prejudicados pelo descaso de seus direitos através da política de 
unidades de conservação.

O impedimento dessas comunidades quilombolas ao acesso a 
seus territórios corresponde à negação de sua existência enquanto grupos 
veementemente identificados com tais territórios, e afronta a direitos pré-
existentes.

5. CONCLUSÕES 

5.1. A criação da Reserva Biológica do Rio Trombetas – Pa em 1979 
prejudicou o exercício da autonomia das comunidades quilombolas sobre seus 
territórios, ao serem delas despojados. Essa realidade permaneceu mesmo com 
a Constituição Federal de 1988, que garantiu o direito de propriedade definitiva 
sobre os territórios que ocupam.

5.2. São reconhecidos constitucionalmente e no direito público 
internacional o modo de vida e o território das populações tradicionais como 
patrimônio cultural, porém o Estado não tem cumprido o seu dever de proteção 
no caso das comunidades quilombolas na Reserva Biológica do Rio Trombetas – 
PA.

5.3.  O Decreto que instituiu a REBIO Rio Trombetas foi criado anteriormente 
à Constituição Federal de 1988. Assim, para ser incorporado ao ordenamento 
jurídico atual deve estar em harmonia com os preceitos constitucionais, mas foi 
de encontro ao direito de propriedade das comunidades quilombolas e à proteção 
do patrimônio cultual.
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5.4. A Lei nº 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação, ignorou os ditames constitucionais atinentes ao direito de 
propriedade das comunidades quilombolas e à proteção do patrimônio cultual.

5.5. Na problemática jurídica envolvendo as comunidades quilombolas 
e a REBIO Rio Trombetas, não se deve excluir a possibilidade de composição 
entre os direitos dessas populações tradicionais e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.
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13. O PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR NA 
JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA: EVOLUÇÃO E 
RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS

LETÍCIA MARIA RÊGO TEIXEIRA LIMA
Estudante da graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro- PUC-Rio422

1. INTRODUÇÃO

A presente tese pretende avaliar o princípio do poluidor-pagador desde 
sua origem histórica até a sua aplicação pelos tribunais superiores brasileiros. 
Demonstrando o aumento da sua relevância e amplitude no contexto internacional 
e posterior adoção pelo Direito brasileiro.

Diferentes definições doutrinárias e legais existentes a respeito do 
princípio são apresentadas, assim como os objetivos do mesmo, abarcando 
suas facetas preventiva e reparatória, assim como, analisando e conceituando 
externalidades negativas, poluição e poluidor, este último tendo em vista o 
objetivo de demonstrar que é o “poluidor que deve pagar”. 

Num segundo momento, faz-se uma análise jurisprudencial baseada em 
elementos de pesquisa cuidadosamente selecionados, para avaliar a aplicação 
do princípio do poluidor-pagador no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo 
Tribunal Federal. Do resultado encontrado, são feitos dois recortes temáticos 
especificamente para análise neste trabalho, quais sejam, a responsabilidade 
civil pelo dano individual associada à teoria do risco integral e a responsabilidade 
do Estado em casos de omissão, ambas sob o enfoque do princípio do poluidor-
pagador.

2. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR 

2.1 Histórico

O princípio do poluidor-pagador, diretriz basilar do Direito Ambiental, 
surgiu num contexto e com um objetivo diverso do entendimento e alcance que 
possui hoje. Se atualmente o entendemos como um princípio geral de Direito, 

422  Este texto faz parte de pesquisa de iniciação científica desenvolvida no âmbito do 
Setor de Direito Ambiental do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente (NIMA-Jur) da PUC-Rio, 
orientada pela Professora Danielle de Andrade Moreira.
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em seu despertar fora pensado com um objetivo essencialmente econômico. A 
esse respeito, observa Danielle Moreira:

“Em sua concepção original, o princípio do poluidor-pagador 
apresenta-se como uma teoria fundamentalmente econômica, 
construída com o objetivo de promover a adequada alocação dos 
custos, evitando-se, assim, a falha de mercado (Market failure) 
decorrente da existência de externalidades.”423

Como explica o autor francês Nicolas de Sadeleer, as autoridades que 
primeiramente invocaram esse princípio pretendiam prevenir as distorções de 
mercado e, consequentemente, de concorrência entre as empresas, o que 
ele considera um instrumento de harmonização para o bom funcionamento do 
mercado. Apenas posteriormente é que passaria a servir como um instrumento 
de redistribuição, internalizando os custos das condutas poluidoras a que ele 
chama de crônicas.424

De acordo com Herman Benjamin, o princípio do poluidor-pagador foi 
formalmente incorporado ao plano político apenas em 1972, pela Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),425 através da Recomendação 
C(72) 128 de 26.05.1972.426

Desta recomendação, pode-se inferir que ao poluidor caberiam apenas 
os custos de prevenção e de luta contra a poluição. A ampliação do conceito 
para internalização de todos os custos relativos também aos danos causados e 
indenização das vítimas foi posterior. 

A questão ambiental percorreu um longo caminho desde então. Em 
1980, houve a criação pela ONU do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
do Clima.427 Na Europa, o Ato Único Europeu, art. 132 R/2, conferiu aplicação 
constitucional ao princípio do poluidor-pagador, em 1986.428 E, sete anos após, 
houve a assinatura da Declaração do Rio, que em sua lista de princípios enumerou 
o poluidor-pagador como princípio número 16.429

423  MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo: Prevenção 
e Reparação de Danos à Luz do Princípio do Poluidor-Pagador. São Paulo: Letras Jurídicas “no 
prelo”, p.64.
424  SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution. 
Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques príncipes du droit de l’environnement. 
Bruxelles: Bruylant, 1999, p.65.
425  BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. O princípio poluidor-pagador e a 
reparação do dano ambiental. BDJur, Brasília, DF. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/
handle/2011/8692>. Acesso em 17 jan. 2014, p. 4.
426  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental: parte geral. 2ª ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.192.
427  BARBOSA, Rangel. Oliveira, Patrícia. O Princípio do Poluidor-Pagador no Protocolo de 
Quioto, p.115.
428  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p.199.
429  SILVA, Alceu Calixto. O Princípio do Poluidor-Pagador na Ordem Econômica. Revista de 
Direitos Difusos. São Paulo, vol. 24, p. 3397-3405, 2004, p.3400.
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Foi, portanto, com a ampliação do conteúdo do princípio do poluidor-
pagador, ultrapassando a questão meramente econômica, e a gradativa 
conscientização a nível global da problemática ambiental, que surgiram os acordos 
mencionados. O princípio em questão foi sendo concretizado em diversos níveis, 
seja em acordos comunitários, ou mesmo em legislações nacionais, como será 
analisado o caso brasileiro.430

No Direito positivo brasileiro, o princípio do poluidor-pagador surgiu com a 
Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/1981. Segundo Guilherme Purvin, 
a mencionada Lei: 

“trouxe ao Direito Ambiental brasileiro os fundamentos legais para 
a implementação do  princípio do poluidor-pagador, conceituando 
os termos meio ambiente, degradação da  qualidade ambiental, 
poluição, poluidor e recursos ambientais (art. 3º, I a V). Ademais 
consagrou em nosso ordenamento a regra da responsabilidade 
objetiva do poluidor.”431 

Estabelece o §1º do art. 14 da referida lei que: 

“(...) é o poluidor obrigado, independentemente da existência 
de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O  
Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para 
propor ação de  responsabilidade civil e criminal, por danos 
causados ao meio ambiente.”

Herman Benjamin considera, assim, que a Política Nacional do Meio 
Ambiente foi quem transformou a responsabilidade civil ambiental em objetiva. 
O que, em sua opinião, não acabou com as dificuldades em calcular o valor dos 
danos, mas tornou a culpa um fator irrelevante para que o poluidor pudesse ser 
chamado a reparar os danos ambientais por ele causados.432

O sistema adotado pela Política Nacional do Meio Ambiente é 
mundialmente elogiado. Diferentemente de exemplos estrangeiros, é um 
sistema híbrido. Werner Grau Neto afirma que ao mesmo tempo em que controla 
com rigidez o administrado, também faz com que sua responsabilidade seja a 
mais ampla possível.433 Faz, ainda, uma crítica pertinente relacionada à aplicação 
prática do sistema da Política Nacional do Meio Ambiente. Segundo ele, o 
sistema adotado pela Lei falha quanto à prevenção do dano e, também, devido 
a um sistema processual longo, falha quanto à recuperação do dano que fica 

430 BARBOSA, Rangel. Oliveira, Patrícia. O Princípio do Poluidor-Pagador no Protocolo de 
Quioto, p.114.
431 FIGUEIREDO, José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental. 4ª ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.127.
432 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. O princípio poluidor-pagador e a 
reparação do dano ambiental, p. 9
433 NETO GRAU, Werner. O Novo Paradigma Indutor do Trato Tributário da Questão Ambiental: 
Do Poluidor-Pagador ao Princípio da Sustentabilidade. Revista de Direito Ambiental. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, vol. 64, p. 11-27, 2011, p.16.
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obstaculizada à espera de uma decisão judicial demorada. Entende, ainda, que 
há falha quanto à máquina administrativa responsável pela fiscalização inerente 
ao sistema de comando e controle adotado pela Política Nacional do Meio 
Ambiente. Tal sistema pressupõe uma fiscalização acirrada, quando na prática 
faltam funcionários especializados e que recebam salários condizentes com suas 
atividades. Falhas que tornam o sistema “defasado, anacrônico e ineficiente”.434

Para solucionar essa defasagem prática da Lei 6.938/1981 ele entende 
que princípios como o do poluidor-pagador sejam necessários para fazê-la 
funcionar. Nas palavras do autor:

“Ademais, considerando que os diplomas jurídicos de proteção do 
meio ambiente foram editados em épocas diferentes – e, logo, à 
luz de ideias diferentes – e por meio de espécies  normat ivas 
diversas (leis, decretos-leis, decretos, resoluções, portarias etc.), 
é imprescindível   a aplicação dos princípios fundamentais do 
Direito Ambiental de forma a garantir uma interpretação coerente 
e harmônica do numeroso e heterogêneo conjunto de diplomas 
jurídico-ambientais.”435

O estudo dos princípios de Direito Ambiental, em especial o princípio do 
poluidor-pagador é, por isso, tão necessário, possibilitando a coerência entre um 
conjunto de normas jurídicas que pretendem a prevenção de danos ambientais 
e defesa do meio ambiente. 

Este breve histórico pretendeu demonstrar que é longa a trajetória do 
princípio em análise, desde o seu surgimento em 1972, até os dias atuais. A partir 
deste panorama, é possível perceber as dificuldades que o Direito Ambiental 
encontra para que seus princípios sejam devidamente entendidos e aplicados e, 
por isso, o esforço para que ele seja adequadamente compreendido e como vem 
sendo aplicado pelos tribunais superiores brasileiros.

2.2 Conceito

2.2.1 Definição - O que é o princípio do poluidor-pagador

A OCDE, como já mencionado, definiu o princípio do poluidor-pagador da 
seguinte forma:

“O princípio a ser usado para alocação dos custos de prevenção e 
medidas de controle, para  encorajamento de um uso racional 
de recursos naturais escassos e para evitar distorções no  
mercado internacional e de investimentos é o conhecido Princípio 
do Poluidor-Pagador. Este princípio significa que o poluidor deve 
suportar os custos das medidas acima mencionadas, a  
serem decididas pelas autoridades públicas para assegurar que 
que o meio ambiente permaneça em um estado aceitável. Em 

434 NETO GRAU, Werner. O Novo Paradigma Indutor do Trato Tributário da Questão Ambiental, 
p. 24 a 27.
435 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo, p.52.
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outras palavras, o custo dessas medidas deve ser  r e f l e t i d o 
no custo dos bens e serviços cuja produção e/ou consumo 
causem poluição. Tais medidas não devem vir acompanhadas 
de subsídios que poderiam criar significantes distorções no 
mercado internacional e de investimentos.”436

Em outras palavras, significa que o princípio do poluidor-pagador pretende 
impor a responsabilidade do poluidor pelos custos de proteção do meio ambiente 
relacionados à prevenção e reparação da poluição. Herman Benjamin entende 
que o princípio ora apreciado compreende a internalização de todos os custos da 
poluição. 437

Assim como a Política Nacional do Meio Ambiente, a Constituição Federal 
de 1988 traz a adoção desse princípio, em seus artigos 170, VI e 225, parágrafos 
1º, V; 2º e 3º.438  O texto constitucional desconstrói o modelo de propriedade 
privada liberal clássico, atribuindo função social à propriedade. Como bem 
colocado por Marcelo Abelha, “não existe propriedade sobre a função ecológica 
dos bens ambientais”. Por isso, o princípio do poluidor-pagador se encontra muitas 
vezes atrelado à propriedade, tendo em vista que qualquer destinação ambiental 
inadequada, seja ela danosa ou não, é objeto de proteção por parte do Poder 
Público439. No entanto, mesmo entendendo que o princípio se encontra no texto 
constitucional, Herman Benjamin considera que seja uma abordagem que não 
detém a amplitude necessária, pelo fato de não abarcar a dimensão preventiva 
que o princípio prevê, mas tão somente a reparatória. 440 

O princípio do poluidor-pagador busca a conscientização do real valor 
dos bens ambientais.441 Por isso, para uma compreensão adequada, deve 
ser interpretado da forma mais ampla possível. Ele apenas cumpre seu papel 
protecionista do meio ambiente quando abriga sob seu manto a “responsabilização 

436 <http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=4&Lang=e
n&Book=False> Acesso em 07/02/2014 No original:
“The principle to be used for allocating costs of pollution prevention and control measures to 
encourage rational use of scarce environmental resources and to avoid distortions in international 
trade and investment is the so-called “Polluter-Pays Principle”. This principle means that the polluter 
should bear the expenses of carrying out the above-mentioned measures decided by public 
authorities to ensure that the environment is in an acceptable state. In other words, the cost of 
these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in 
production and/or consumption. Such measures should not be accompanied by subsidies that 
would create significant distortions in international trade and investment”
437  BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. O Princípio do Poluidor-Pagador e a 
Reparação do Dano Ambiental, p. 7.
438  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p. 201.
439  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p. 223 e 224.
440  BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. O Princípio do Poluidor-Pagador e a 
Reparação do Dano Ambiental, p. 8.
441  SILVA, Alceu Calixto. O Princípio do Poluidor-Pagador na Ordem Econômica, p.3402 a 
3404.

http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=4&Lang=en&Book=False
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=4&Lang=en&Book=False
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pela prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente.”442

É inerente ao princípio uma vocação, por exemplo, redistributiva, ou seja, 
que visa a combater as falhas de mercado. Significa um repasse de custos dentro 
da cadeia de produção e consumo de um produto, alcançando aqueles que ajudam 
a produzi-lo ou dele se beneficiem. Quando alguém compra um produto e paga 
custos embutidos referentes à sua poluição, o que ocorre é a redistributividade 
que o princípio intenta. Quando há a alocação adequada, os responsáveis pelo 
dano são acionados e a coletividade não sofre com uma poluição a que não deu 
causa. Essa adequada responsabilização dentro do ciclo de vida de um produto se 
convencionou chamar de internalização das externalidades ambientais negativas. 

As externalidades podem ser positivas ou negativas, geradas pelas falhas 
de mercado.443 Estas ocorrem pela falta de valoração no mercado dos recursos 
naturais, tradicionalmente considerados como de livre uso – e abuso, diga-se. O 
mercado gera distorções quando não traduz adequadamente os custos do bem 
ambiental utilizado.444 Para Humberto Alves de Campos:

“A teoria da correção de mercado parte do pressuposto de que o 
sistema capitalista apresenta falhas de mercado que devem ser 
corrigidas pela atuação do Estado. As falhas de mercado de maior 
destaque são o monopólio natural, as assimetrias informacionais 
e a externalidade. Do ponto de vista ambiental, a externalidade é 
a falha de mercado que merece maior destaque.”445

A externalidade ambiental negativa pode ser facilmente compreendida 
através do exemplo claro de Herman Benjamin:

“Suponha-se que a pintura de uma casa, localizada ao lado de uma indústria 
poluidora, seja danificada pela fumaça negra. Num modelo jurídico (e econômico) 
tradicional, a conta da repintura da casa é paga pelo seu proprietário e não por 
aquele que, de fato, causou o dano. Em consequência, os produtos eventualmente 
fabricados pelo poluidor — já que este nada está pagando pela sua atividade 
poluidora — não refletirão os custos reais da poluição. Fala-se, então, que tais 
custos, porque não computados no processo de produção, são uma externalidade 
ou custo externo.”446

Como se depreende da leitura exemplificativa, quando um agente poluidor 
não internaliza os custos relacionados à prevenção ou reparação do dano causado, 
seu produto não tem, no mercado, o preço real de sua produção. 

Essas externalidades normalmente são socializadas por um grupo muito 

442 BARBOSA, Rangel. Oliveira, Patrícia. O Princípio do Poluidor-Pagador no Protocolo de 
Quioto, p.124
443 SILVA FILHO, Carlos da Costa. O princípio do poluidor-pagador, p. 82 a 87.
444 SILVA FILHO, Carlos da Costa. O princípio do poluidor-pagador, p. 85.
445  CAMPOS, Humberto Alves de. Instrumentos Econômicos da Gestão Ambiental Brasileira. 
Revista de Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. 63, p. 287-311, 2001, p. 290. 
446 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. O Princípio do Poluidor-Pagador e a 
Reparação do Dano Ambiental, p. 5.
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maior, a coletividade, do que por parte do grupo que originalmente as produziu.447 
Para que a internalização seja feita pelo poluidor, o Estado toma medidas de 
“comando-e-controle” ou de instrumentos econômicos. Ambas direcionadas a 
corrigir as externalidades ambientais negativas, de acordo com o princípio do 
poluidor-pagador e do princípio da verdade real dos preços.448 Na opinião de Ricardo 
Carneiro, a regulação direta pelo Estado e os mecanismos econômicos devem 
estar sempre em sintonia.449 Alguns exemplos de instrumentos econômicos são 
tributos ambientais, cobrança pelo uso de recursos ambientais, etc.450

A viabilidade de qualquer projeto econômico deve, portanto, calcular o 
retorno financeiro desejado somado às despesas relacionadas à prevenção e 
reparação de possíveis danos.451 Como explica Marcelo Abelha:

“É cediço 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 atribuído estivessem computados todos os ganhos sociais 
advindos de seu consumo e também quando se computassem 
todas as perdas sociais surgidas com a produção desse mesmo 
bem, além, é claro, dos custos de sua produção.”452

Quando não ocorre essa adequada alocação de custos, dá-se a chamada 
“privatização de lucros e socialização das perdas”.  O que implica prejuízo claro 
à coletividade, que arca com os danos correlatos. Neste aspecto, o princípio do 
poluidor-pagador aparece também em sua faceta de responsabilidade.453

Por isso, é importante salientar que não se compra o direito de poluir, 
mesmo que internalizado o custo social.454 A intenção final do princípio em 
questão é aumentar o grau de conscientização de consumidores e produtores 
sobre a questão ambiental, para que, em suas atividades econômicas cotidianas, 
sejam mais responsáveis.455

O princípio em questão busca conscientizar produtores e consumidores 
sobre a relevância do meio ambiente e da necessidade de protegê-lo em suas 
atividades diárias. Por isso, não quer estabelecer um valor através do qual seja 
possível poluir “legalmente”. 

O autor francês Nicolas de Sadeleer entende que a degradação do meio 
ambiente proveniente das atividades das empresas não pode ser vista como 

447 FIGUEIREDO, José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental, p. 130.
448 CAMPOS, Humberto Alves de. Instrumentos Econômicos da Gestão Ambiental Brasileira, 
p. 290. 
449 CARNEIRO, Ricardo. Direito Ambiental: Uma abordagem Econômica. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, p. 77.
450 CARNEIRO, Ricardo. Direito Ambiental, p. 78.
451 FIGUEIREDO, José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental, p.136.
452 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p. 192.
453 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p. 193.
454 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p.195.
455 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p. 232.
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uma fatalidade. O poluidor não pode pensar que paga, logo polui (“je paie, donc 
je pollue”).456 Também não pode ser possível que a empresa veja os custos 
ambientais como mais uma taxa a ser paga, que alimenta a máquina administrativa 
do Estado ao invés de prevenir os danos. Isso seria transformar ou distorcer 
princípio em pagador-poluidor (“payeur-polluer”) e não poluidor-pagador (“polluer-
payeur”).457 Sobre as questões, manifesta-se Marcelo Abelha Rodrigues:

“(...) o axioma poluidor/usuário-pagador não pode ser interpretado 
ao pé da letra, tendo em vista que não traduz a idéia de “pagar 
para poluir”, ou de “pagar pelo uso”, especialmente também 
porque o seu alcance é absurdamente mais amplo do que a 
noção meramente repressiva que possui. Muitas vezes tomado 
como “pago para poder poluir”, o princípio do poluidor pagador 
passa muito longe desse sentido, não só porque o custo 
ambiental não encontra valoração pecuniária correspondente, 
mas também porque a ninguém poderia ser dada a possibilidade 
de comprar o direito de poluir, beneficiando-se do bem ambiental 
em detrimento da coletividade que dele é titular.”458

Nicolas de Sadeleer visualiza quatro funções do princípio do poluidor-
pagador: integração econômica, redistributiva, preventiva e curativa.

A função de integração econômica significa que quando empresas 
internalizam seus custos não há distorções de mercado o que faz com que a 
concorrência seja justa. A redistributiva, considerada por ele a principal dentre as 
funções, seria a responsável pela internalização dos custos sociais.

A principal função do princípio consiste em internalizar o custo social que, 
para os poderes públicos, representam a prevenção e a luta contra a poluição.459

Além disso, ao projetar na coletividade o custo social de seus produtos, 
tendo um melhor preço de competitividade, o produtor não está tomando as 
medidas preventivas necessárias. O objetivo da função preventiva é incitar os 
poluidores a reduzir suas emissões ao invés de pagar os encargos correspondentes 
destas. Para ele, o princípio do poluidor-pagador e o princípio da prevenção são 
duas facetas de uma mesma realidade.460 

Por último, a função curativa encontra um meio ideal através da 
responsabilidade civil, pois, através desta, não só os poderes públicos podem 
cobrar do poluidor uma quantia pelo dano, mas também garante que as vítimas 

456 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, 
p.66.
457 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, 
p.67.
458 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p. 190.
459 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, 
p. 66.
“La principale fonction du principe consiste à internaliser le coût social que représentent pour le 
pouvoirs publics la prevéntion et la lutte contre la pollution.”
460 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, 
p. 67 e 68.
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consigam a reparação integral dos mesmos.461 Assim, Carlos da Costa Silva e 
Filho entende que:

“(...) de tal função curativa se extrai que os limites de poluição, 
independentemente de haver respeitado as disposições 
normativas acerca dos limites de poluição, ainda assim é 
responsável pela reparação integral dos danos causados às 
vítimas dos efeitos de suas atividades produtivas.”462

Marcelo Abelha Rodrigues demonstra, ainda, que a reparação civil muito 
embora seja o mecanismo essencial para dar vigência reparatória ao princípio do 
poluidor-pagador, traz consigo um forte efeito “educativo-preventivo”, na medida 
em que a sociedade depreende que o ato praticado é ilegal. A reparação civil 
serve como exemplo.463 

É através da compreensão da complexidade, abrangência e funções do 
princípio do poluidor-pagador que se pode avaliar seus objetivos e a amplitude da 
proteção ambiental que vislumbra. Concretizado em conjunto com os princípios 
da função socioambiental da propriedade, prevenção e precaução, o princípio do 
poluidor-pagador:464 

2.2.2 Poluição e Poluidor

Antes da definição de poluidor, se faz necessário entender o que seja 
poluição e como defini-la juridicamente.

Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 3º, III, definiu, em 
1981, no Direito brasileiro o conceito de poluição e poluidor:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente:

        a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
         b) criem condições adversas às atividades sociais e 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;
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 
direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;”

Danielle de Andrade Moreira entende que a natureza preventiva do 
princípio do poluidor-pagador é evidente e, logo, devem ser imputados ao poluidor 

461 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, 
p.69.
462 SILVA FILHO, Carlos da Costa. O princípio do poluidor-pagador, p. 93.
463 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p. 200.
464 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p. 203.
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prioritariamente os custos necessários à prevenção dos danos ambientais.465 

Apesar da conceituação presente na Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente, como transcrito acima, muitos autores buscam conceituar e definir 
quem é o poluidor. Há também a tentativa de selecionar qual ou quais, dentre 
diversos poluidores numa cadeia de eventos, deve ser o responsável pela 
internalização dos custos de determinada atividade que culminou em poluição. 
Nicolas de Sadeleer entende que:

“A poluição não existe senão em função do impacto de sua 
emissão no meio ambiente; o efeito importa mais do que a 
causa. Identificar o poluidor é, portanto, previamente se chegar 
a uma conclusão quanto à existência ou ausência de danos ao 
meio ambiente.”466

De acordo com o autor citado, o poluidor potencial também está obrigado 
a arcar com os custos de medidas preventivas adotadas pelos poderes públicos. 
Ele menciona a recomendação de 5 de julho de 1989 da OCDE para justificar 
que não apenas as poluições crônicas – palavras suas – sejam submetidas ao 
princípio, mas as poluições acidentais também.

Antes de definir quem paga pela poluição causada, Nicolas de Sadeleer 
remete o leitor a uma interessante dúvida. Ele questiona se o poluidor estaria 
associado a uma liberação de poluentes de origem lícita ou ilícita. Analisando se, 
de acordo com esse entendimento, não seria poluidor ou mesmo poluição aquilo 
que fosse rejeitado no meio ambiente de forma lícita. A outra faceta de sua 
abordagem ao poluidor, seria a poluição da qual independe a licitude da ação, mas 
sim os efeitos sobre o meio ambiente. Neste caso, poluidor e poluição seriam 
assim denominados de acordo com o impacto causado sobre o meio ambiente. 
Ao que ele conclui que, independente da licitude, a poluição e, portanto, o poluidor 
estão vinculados ao impacto produzido e devem arcar com o dano mesmo que 
proveniente de um ato lícito.467 

A partir deste esclarecimento, de que toda poluição que gere impactos 
deva ser reparada, é possível definir o agente poluidor a quem é atribuído o dever 
de internalizar os custos de prevenção e reparar os danos.

Há, também, que identificar o poluidor que deve assumir os encargos, 
seria ele apenas aquele que dá causa ao dano diretamente ou todos os poluidores 
indiretos também poderiam ser arrolados?468

465 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo, p. 92.
466 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, 
p. 73.
“(...) la pollution n´existe qu´en fonction de l´impact que l´émission a sur l´environnement; l´effet 
importe donc plus que la cause. Identifier le polluer revient donc à se mettre préalablement 
d´accord sur l´existance ou l´absence d´une atteinte à l´environnement”
467 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, 
p. 70 a 73.
468 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo, p. 94.
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Observadas as opiniões de Danielle de Andrade Moreira e Nicolas de 
Sardeleer a respeito de quem na cadeia de produtores deva arcar com os custos, 
entende-se que aquele que deve pagar é o produtor:

“A condição de “poluidor-que-deve-pagar” é atribuída, 
portanto, ao produtor, seja como poluidor direto seja 
como poluidor indireto. Como poluidor direto, o produtor é 
quem efetivamente cria e controla as condições em que a 
poluição é produzida, “sua actuação foi condição sine qua 
non da poluição, e só ele dispõe de meios para evitar”. Já 
na qualidade de poluidor indireto, o produtor é quem cria 
e controla as condições que vão desencadear a poluição, 
além de lucrar com elas; é o produtor quem coloca no 
mercado um bem cuja utilização normal e provável é tida 
como prejudicial a toda a sociedade.”469

O produtor é o agente mais capacitado para suportar as despesas de 
prevenção e luta contra a poluição.470 Na opinião de Nicolas Sardeleer isso se dá 
até mesmo por razões de eficiência econômica e para facilitar a administração 
pública. É preferível, portanto, que uma pessoa arque com os custos de 
internalização do que, em suas palavras, uma multidão.471

Ele exemplifica com a perspectiva do condutor de um automóvel. É a 
indústria automobilística e não os milhões – ou bilhões – de condutores condutor 
quem deve arcar com os encargos de prevenção e reparação dos danos e com o 
esforço de desenvolvimento de tecnologias que emitam menos gases poluentes 
na atmosfera.472

De acordo com Herman Benjamin, “o poluidor, então, passa a ser o 
primeiro pagador”.473 É ele o responsável principal pela internalização dos custos.

O consumidor, em última análise, não pode ser o responsável principal, 
tendo em vista que além de não ter meios para evitar o dano, suporta os custos 
que o produtor inserir no produto referentes à internalização.474 Para Danielle de 
Andrade Moreira:

Quanto ao pagamento, existe o questionamento se a internalização seria 
total ou parcial. Ao que Herman Benjamin entende que deva ser total. Ao poluidor 

469 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo, p. 98.
470 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, 
p. 81 e 82.
471 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, 
p. 75.
472 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, 
p.82.
473 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. O Princípio do Poluidor-Pagador e a 
Reparação do Dano Ambiental, p. 4.
474 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, 
p. 83.
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cabem todos os custos relacionados à poluição.475

O pagamento não é necessariamente em dinheiro. Pode, em termos 
jurídicos, ser o cumprimento de uma obrigação. Muito embora, frise Nicolas de 
Sadeleer que o pagamento seja na maioria das vezes financeiro, principalmente 
devido à tradição da responsabilidade civil. 476

O princípio do poluidor-pagador, em última análise, se efetivamente 
aplicado, funciona como um mecanismo de redução da poluição.477 Sua 
completude se dá no momento em que, internalizados pelo poluidor, os custos 
de prevenção e reparação não recaiam sobre a coletividade. O princípio, como 
analisado, garante que haja responsabilidade por parte dos poluidores e, em 
consequência, equilibra o mercado, conscientiza produtores e consumidores, 
fomenta atitudes preventivas que são mais sedutoras no contexto de precisa 
alocação de custos e responsabilidades. Embora simples ao conceituar que deva 
ser reputada ao poluidor uma responsabilidade abrangente, possui o condão 
de consertar uma situação ambiental que pareceria caótica. Ele age como se 
desfizesse nós pelo caminho que percorre e isso ocorre justamente por ser 
um princípio completo, ou seja, que se preocupa com atitudes preventivas, 
mas também com o dano já existente. O princípio do poluidor-pagador abrange 
presente e futuro e, sabiamente, educa a sociedade a fazer o mesmo.478

3. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 
POLUIDOR-PAGADOR.

Como mencionado no início deste texto, a presente análise faz parte de 
uma pesquisa de iniciação científica realizada no âmbito do departamento de 
Direito e do NIMA-Jur da PUC-Rio que se encontra em curso e pretende observar 
de que modo o princípio do poluidor-pagador tem sido aplicado pelos tribunais 
brasileiros. Vários recortes temáticos serão feitos para abordar adequadamente 
os casos nos quais o princípio do poluidor-pagador aparece mencionado.

Foi realizada pesquisa nos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
e Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo de analisar como o princípio do 
poluidor-pagador vem sendo aplicado e se esta aplicação está de acordo com as 

475  BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. O Princípio do Poluidor-Pagador e a 
Reparação do Dano Ambiental, p. 7.
476  SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, 
p. 77.
477  MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo, p. 71.
478  Entende-se a responsabilidade civil como uma das formas de aplicação do princípio do 
poluidor-pagador em sua faceta reparatória, de acordo com larga doutrina, mas é importante 
pontuar que autores como Maria Alexandra de Sousa Aragão discordam deste posicionamento. A 
autora não entende a responsabilidade civil como conteúdo clássico do princípio, que tem caráter 
de tributação.
ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política 
comunitária do ambiente. Boletim da Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra. Coimbra: 
Coimbra Editora,1997.
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transformações e a abrangência alcançada pelo princípio no âmbito doutrinário.

Com o elemento de pesquisa “poluidor e pagador”, foram encontrados um 
(1) julgado do STF e vinte (20) do STJ. Já com o elemento de pesquisa “poluidor-
pagador”, foram encontrados vinte (20) julgados do STJ e nenhum do STF, embora 
tenha sido encontrado um julgado, o da ADI 3378, sobre compensação ambiental, 
em que aparece a expressão “poluidor pagador”.

Outros elementos de pesquisa foram utilizados, tendo sido encontrando 
um total bruto de mil setecentos e quatro (1704) julgados. Para leitura mais clara, 
abaixo apresentam-se os resultados organizados em uma tabela:479

Elemento de pesquisa Resultados no STF Resultados no STJ
Poluidor e pagador 1 20
Poluidor-pagador 0 20
Externalidade 0 2
Externalidade e ambiental e 
negativa

0 2

Usuário e pagador 1 2
Usuário-pagador 1 1
Internalização e ambiente 0 1
Internalização e ambiental 0 1
Custos e ambiente 1 28
Custos de ambientais 1 5
Dano e ambiente 41 585
Dano e ambiental 51 538
Responsabilidade e civil e 
ambiental

20 182

Degradação e ambiente 9 86
Degradação e ambiental 9 97

Para os fins desta tese especialmente encaminhada ao Instituto O Direito 
por um Planeta Verde e, de acordo com o tamanho do texto dispensado a esse 
propósito, será feita a análise do princípio do poluidor-pagador sob dois enfoques 
temáticos considerados relevantes e que surgiram da pesquisa quantitativa 
acima demonstrada.

Trata-se da responsabilidade civil por danos individuais conjugada à teoria 

479  Pesquisa realizada no dia 24/03/2014. Os elementos de pesquisa selecionados levam 
em conta a temática relacionada ao princípio do poluidor-pagador. A partir dos resultados obtidos 
será possível analisar quais julgados mesmo sem mencionar a expressão “poluidor-pagador” o 
aplicaram ou deveriam tê-lo aplicado e como foi aplicado nos julgados em que o princípio aperece 
mencionado explicitamente. 
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do risco integral e da responsabilidade civil do Estado quando por omissão.

3.1 Responsabilidade Civil, dano individual e teoria do risco integral  

Este tópico da pesquisa é fruto da análise das seguintes decisões: 
Recurso Especial 1.114.398 – PR, Ag Rg no Agravo em Recurso Especial  238.427 
– PR, Ag Rg no Agravo em  Rercurso Eespecial 119.624 – PR, Ag Rg no Agravo 
em Recurso Especial 89.444 – PR e Recurso Especial 1.346.430 – PR.

Os recursos analisados estão relacionados a acidentes que resultaram 
em sérios danos ao meio ambiente pelo derramamento de substâncias químicas 
derivadas do petróleo no Porto de Paranaguá (PR) e no oleoduto OLAPA que 
transporta tais substancias entre a refinaria Presidente Getúlio Vargas e o referido 
porto, de responsabilidade da empresa Petróleo Brasileiro S/A, Petrobrás. Tratam-
se de ações ajuizadas por pescadores artesanais objetivando a condenação da 
Petrobrás ao pagamento de danos morais e materiais derivados dos acidentes. 

Dentre os acórdãos acima citados, existe uma considerada paradigma 
para as demais, o Recurso Especial 1.114.398, julgado em 2009, de relatoria do 
Ministro Sidnei Beneti. Houve o reconhecimento pelo Tribunal de que demais 
casos relacionados aos mesmos fatos e de consequências semelhantes 
poderiam ser julgados com a qualidade de recurso repetitivo, de acordo com o 
art. 543-C do Código de Processo Civil. Por isso, as decisões acima mencionadas 
acompanham as conclusões de direito deste caso.

Do recurso apresentado pela empresa Petrobrás, considera-se relevante 
para este estudo a alegação de culpa exclusiva de terceiro como excludente da 
responsabilidade e a tentativa de afastamento do dano moral pleiteado pelos 
autores das ações de indenização.

Excludente de responsabilidade por culpa de terceiro não cabe nos casos 
em questão, tendo em vista o tipo de responsabilidade civil aplicado a questões 
ambientais no Brasil. De acordo com Danielle de Andrade Moreira:

“(...) importante aspecto da responsabilidade civil em matéria 
ambiental, além da adoção da teoria objetiva, é a inadmissibilidade 
das suas hipóteses clássicas de exclusão: caso fortuito, força 
maior ou fato de terceiro. Trata-se da aplicação da teoria objetiva 
sob a modalidade do risco integral.”480

A mencionada autora ensina que existem três teorias do risco aplicadas 
à responsabilidade civil objetiva, quais sejam, teorias do risco proveito, criado e 
integral. As duas primeiras são mais limitadas quando em comparação à esta, 
pois preveem a não responsabilização nos casos em que o poluidor não tenha 
auferido lucro proveniente da atividade poluidora ou quando ocorrer caso fortuito, 
força maior ou fato de terceiro. Danielle de Andrade Moreira demonstra, assim, 

480  MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Civil por Danos Ambientais no Direito 
Brasileiro. In: AHMED, Flávio; COUTINHO, Ronaldo. (Org.). Curso de Direito Ambiental. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2012, p.29-52, p. 233.
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que o dever de reparar na teoria do risco integral é total, sendo mais amplo 
em relação às demais teorias.481 Desta maneira, também entendeu o Superior 
Tribunal de Justiça, confirmando que nos casos em comento o transportador de 
carga perigosa assume os riscos integrais da atividade que estabelece. Como se 
extrai do trecho destacado: 

“A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, 
como excludente de  responsabilidade, deve ser afastada, ante a 
incidência da teoria do risco integral e da  responsab i l idade 
objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3º, da CF e do art. 
14, § 1º, da Lei 6.938/81), responsabilizando o degradador em 
decorrência do princípio do Poluidor-pagador.”482

O pedido de danos morais pelos pescadores artesanais em face da 
empresa Petrobrás foi acatado pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A 
pretensão da empresa quanto aos mesmos foi indeferida pelo entendimento já 
pacificado de que a impossibilidade de realização do trabalho é causa incontestável 
de danos morais. Lê-se na decisão:

“É pertinente a condenação por dano moral quando há lesão à 
saúde, por menor que seja, ainda mais quando, como no caso, 
gera incapacidade absoluta e permanente do ofendido para o 
exercício da sua profissão. O sofrimento acentuado, diferente 
de mero incômodo, é verdadeiramente irrecusável, no caso de 
trabalhador profissional da pesca que resta, em virtude do fato, 
sem possibilidade de realização de seu trabalho.”483

Após demonstração de alguns casos nos quais o Superior Tribunal de 
Justiça aplicou a teoria do risco integral, é possível perceber que tal aplicação foi 
adequada aos objetivos do princípio do poluidor-pagador, tendo em vista a teoria 
sobre este apresentada no início do trabalho. 

O poluidor principal, responsável pelo dano ou pelo risco do mesmo, 
deve internalizar em sua conduta medidas preventivas e, na eventualidade de um 
acidente, efetuar medidas reparatórias para saná-lo. Deve fazer uso racional dos 
recursos utilizados e é por isso que no caso da empresa Petrobrás, que em sua 
atividade principal utiliza substâncias químicas altamente perigosas para o meio 
ambiente e também para a saúde e segurança da sociedade, a responsabilidade 
deve abranger os riscos integrais da atividade, na medida em que o princípio do 
poluidor-pagador determina que sejam internalizados os custos de prevenção e 
de reparação da poluição, justificado pelo art. 14, § 1º da Lei 6.938/81. 

A empresa pode exercer o contraditório como o fez nos casos analisados, 
cabendo a ela o ônus da prova, já que ínsita aos danos ambientais a dificuldade 
de prova de autoria e até mesmo da existência e limites dos danos causados. 
Mas não pode discutir a imprevisibilidade dos acidentes tendo em vista o risco 

481  MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Civil por Danos Ambientais no Direito 
Brasileiro, p. 234. 
482  STJ, REsp n. 1.114.398, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Brasília, 2009, p. 4.
483  STJ, REsp n. 1.114.398, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Brasília, 2009, p.15 e 16.
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integral assumido por ela ao executar determinado tipo de atividade. Cabe a 
ela prever gastos relativos não só com a reparação como ocorre nos casos 
aqui apresentados, mas, mais importante, prever gastos com a prevenção dos 
mesmos, parte essencial do planejamento econômico e financeiro de qualquer 
empresa. 

Uma análise crítica da jurisprudência estudada neste tópico revela uma 
boa aplicação do princípio do poluidor-pagador em sua faceta reparatória, tendo 
em vista a reparação integral dos danos ambientais. 

3.2 Responsabilidade Civil do Estado e o princípio do poluidor-pagador

Para o estudo deste tópico foram selecionadas duas decisões do 
Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: Recursos Especiais 647.493, julgado 
em 2004, e 1071.741, julgado em 2009, dos estados de Santa Catarina e São 
Paulo respectivamente. 

Ambos discutiram a responsabilidade civil do Estado por omissão e, de 
forma diversa, enfrentaram a questão. Considera-se nesta pesquisa que as duas 
decisões examinadas representam evolução na jurisprudência relativa ao tema 
e que a decisão anterior inspirou a posterior, culminando no desenvolvimento 
teórico de responsabilização que aqui se considera mais adequado, como será 
demonstrado. 

O primeiro caso a ser analisado refere-se à Ação Civil Pública ajuizada 
pelo Ministério Público Federal em face de diversas empresas mineradoras e 
da União Federal. Estes foram condenados solidariamente a recuperar a região 
degradada pela atividade mineradora, cabendo às empresas, poluidoras diretas, 
responsabilidade objetiva e ao Estado, responsabilidade subjetiva, pela doutrina 
da falha do serviço, “faute du service”.484 Não se discute que as empresas 
mineradoras devam arcar com os custos integrais dos danos causados. 

A decisão do Recurso Especial 647.493 – SC perpassa a questão da 
objetividade ou subjetividade da responsabilidade civil do Estado por omissão. E 
entendeu neste caso que seja subjetiva. Assim definida:

“(...) a responsabilidade é subjetiva, uma vez que a ilicitude no 
comportamento omissivo é aferida sob a perspectiva de que 
deveria o Estado ter agido por imposição legal.”485

Neste caso, a União Federal buscou o afastamento da solidariedade pela 
qual se encontrava no polo passivo junto às empresas diretamente causadoras 
diretas dos danos ao meio ambiente. Para tanto, utilizou o princípio do poluidor-
pagador numa tentativa de demonstrar que, colocada no polo passivo e obrigada 
a responder pelos danos ambientais, a sociedade estaria sendo duplamente 
prejudicada, uma vez por sofrer os danos ambientais e outra ao ser responsabilizada 

484  STJ, REsp n. 647.493, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Brasília, 2004, p. 10.
485  STJ, REsp n. 647.493, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Brasília, 2004, p. 10.
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por danos a que não deu causa e dos quais não se beneficiou, o que chamou de 
“auto-indenização”.486

O Ministro João Otávio de Noronha, relator do caso, avaliou os 
argumentos trazidos pela União e, não os considerando procedentes, confirmou 
a solidariedade entre o ente público e as empresas de mineração, com base no 
art. 942 do Código Civil de 2002.487 

O Estado foi considerado omisso e, portanto, averiguou-se sua 
responsabilidade subjetiva pela falha quanto ao dever de fiscalização de atividades 
extrativas de carvão mineral, o que representou descumprimento de obrigação 
legal, previsto na Constituição Federal, art. 225, §§§ 1º, 2º e 3º, no Decreto-Lei 
227/67, art. 1º, 3º, 47 e na Lei 7.805/89, art. 3º, 9º, 15, 18 e 19.488 Lê-se no acórdão:

“Cumpre, então, observar que, se a lei impõe ao Poder 
Público o controle e fiscalização da atividade mineradora, 
possibilitando a aplicação de penalidades, não lhe compete 
optar por não fazê-lo, porquanto inexiste discricionariedade, 
mas obrigatoriedade de cumprimento de conduta 
impositiva.” 489

O voto referente a este Recurso Especial entendeu que, muito embora 
o Estado devesse responder pelo dano a que solidariamente concorreu por 
sua omissão, a responsabilização deveria ocorrer preferencialmente em face 
das empresas, sendo aquele chamado apenas posteriormente e no caso dos 
responsáveis principais não terem conseguido realizar a reparação. 

Desconsiderou, portanto, o argumento utilizado pela União quando esta 
defende que pelo princípio do poluidor-pagador o Estado estaria prejudicando 
a sociedade ao responder por danos ambientais realizados por empresas 
particulares. A decisão do Recurso Especial é no sentido de que, havendo 
solidariedade, o Estado deva figurar como responsável pela reparação do dano, 
tendo o dever de cobrar do poluidor direto o regresso do valor despendido. É 
neste ponto que o princípio do poluidor-pagador é bem aplicado, quando impede 
que o Estado se livre de uma responsabilidade que lhe é inerente, já que incorreu 
em omissão quando a lei impunha uma ação afirmativa no sentido de fiscalizar 
e controlar atividades tão sérias como o são as de mineração, mas, ao mesmo 
tempo, afirma que o Estado tem a obrigação de cobrar o valor pago integralmente, 
o que se extrai do trecho a seguir:

“Nada obstante a solidariedade do Poder Público, o certo 

486  STJ, REsp n. 647.493, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Brasília, 2004, p. 9.
487  STJ, REsp n. 647.493, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Brasília, 2004, p. 1.
“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos 
à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão 
solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores 
os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.”
488  STJ, REsp n. 647.493, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Brasília, 2004, p. 10 e 11
489  STJ, REsp n. 647.493, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Brasília, 2004, p. 11.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art932
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é que as sociedades mineradoras, responsáveis diretas 
pela degradação ambiental, devem, até por questão de 
justiça, arcar integralmente com os custos da recuperação 
ambiental. E o fazendo o Estado, em razão da cláusula de 
solidariedade, a ele há de ser permitido o ressarcimento 
total das quantias despendidas, uma vez que, embora tenha 
sido omisso, não logrou nenhum proveito com o evento 
danoso, este apenas beneficiou as empresas mineradoras. 
Em face do dispositivo acima, entendo que a União não 
tem a faculdade de exigir dos outros devedores que solvam 
as quantias eventualmente por ela despendidas, mas 
sim, o dever, pois há interesse público reclamando que 
o prejuízo ambiental seja ressarcido primeiro por aqueles 
que, exercendo atividade poluidora, devem responder pelo 
risco de sua ação, mormente quando auferiram lucro no 
negócio explorado.”490

Após breves considerações a respeito deste caso, passa-se à análise 
da segunda jurisprudência mencionada, Recurso Especial 1071.741, julgado em 
2009. Sob relatoria do Ministro Herman Benjamin versa sobre caso de ocupação 
ilegal por particular no Parque Estadual de Jacupiranga em São Paulo. O foco 
principal do Recurso Especial é a omissão do Poder Público no seu dever de 
fiscalização ambiental diante de uma situação de turbação e esbulho de bem 
público.

Interessantes questões na seara do Direito Constitucional, Civil e 
Processual Civil são levantadas no voto do relator, que não teriam grande 
relevância neste contexto, por isso, trataremos da abordagem relacionada à 
responsabilidade do Estado frente uma omissão, quando haveria o dever de atuar 
na proteção do meio ambiente. 

Importante salientar que, na visão de Herman Benjamin, a fiscalização 
ambiental por parte do Poder Público é “indisponível, irrenunciável e 
imprescritível”.491 Em suas palavras, uma releitura do princípio da indisponibilidade 
do interesse público. Justifica tal posicionamento baseado na Constituição, 
arts. 225, 23, VI e VII e 170, VI, assim como na Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente, 6.938/81, arts. 2º, I e V, e 6º.

Entende o autor que a turbação e o esbulho devem ser combatidos 
através do desforço imediato, de acordo com o art. 1210 do Código Civil de 2002 
e justificado pelos princípios da autotutela, auto-executoriedade e presunção 
da legalidade dos atos administrativos.492 O desforço seria uma “obrigação 
inafastável e de índole vinculada”.493

Com isso, resumidamente apresentado o Recurso Especial ora analisado, 

490  STJ, REsp n. 647.493, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Brasília, 2004, p. 14.
491  STJ, REsp n. 1.071.741, Rel. Ministro Herman Benjamin, Brasília, 2008, p. 7.
492  STJ, REsp n. 1.071.741, Rel. Ministro Herman Benjamin, Brasília, 2008, p.13.
493  STJ, REsp n. 1.071.741, Rel. Ministro Herman Benjamin, Brasília, 2008, p.19.
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se faz possível entender como o Ministro Herman Benjamin pôde fixar seu 
entendimento de que a responsabilidade mesmo por omissão seja objetiva e 
solidária, inovando, entretanto, quanto à sua execução, como será apresentado 
adiante. Lê-se no julgado:

“Numa palavra, seja a contribuição do Estado ao dano 
ambiental direta ou indireta, sua  responsabilização sempre 
observará, na linha de fator de atribuição, o critério objetivo. 
Não se pretende trazer aqui o regime (geral ou comum) de 
responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 
37, § 6º, da Constituição Federal, pois o sentido jurídico desse 
dispositivo não veda a existência de regimes especiais, 
em que a objetividade cobre também os comportamentos 
omissivos. Vale dizer, se é certo que a responsabilidade civil 
do Estado, por omissão, é, ordinariamente, subjetiva ou por 
culpa, esse regime, tirado da leitura do texto constitucional, 
enfrenta pelo menos duas exceções principais. Primeiro, 
quando a responsabilização objetiva para a omissão do 
ente público decorrer de expressa determinação legal, 
em microssistema especial, como na proteção do meio 
ambiente (Lei 6.938/81, art. 3º, IV, c.c. o art. 14, § 1º). 
Segundo, quando as circunstâncias indicarem a presença 
de um dever de ação estatal – direto e mais rígido – que 
aquele que jorra, segundo a interpretação doutrinária e 
jurisprudencial, do texto constitucional.”494

Portanto, entende o eminente Ministro que a responsabilidade do Estado 
quando este incorre em omissão é “objetiva, solidária e ilimitada”. Sua execução, 
entretanto, será subsidiária à do devedor principal, na medida em que este, de 
acordo com o princípio do poluidor-pagador, é o poluidor principal. Nas suas 
palavras:

“A responsabilidade solidária e de execução subsidiária 
significa que o Estado integra o título executivo sob a 
condição de, como devedor-reserva , só ser  c h a m a d o 
quando o  degradador original, direto ou material 
(= devedor principal)  não quitar a dívida, seja por 
total ou parcial exaurimento patrimonial ou  insolvência, 
seja por impossibilidade ou  incapacidade, por 
qualquer razão, inclusive técnica, de cumprimento 
da prestação  judicialmente imposta,  assegurado, 
sempre, o direito de regresso (art. 934, do Código Civil),  
com a desconsideração da personalidade jurídica, conforme 
preceitua o art. 50 do Código Civil.” 495

A conclusão do caso concreto averiguou a omissão do Estado na medida 
em que este se limitou a embargar a obra no Parque Estadual de Jacupiranga, 

494  STJ, REsp n. 1.071.741, Rel. Ministro Herman Benjamin, Brasília, 2008, p.31.
495  STJ, REsp n. 1.071.741, Rel. Ministro Herman Benjamin, Brasília, 2008, p. 35 e 36.
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não tendo adotado medidas administrativas mais eficazes e diligentes para sanar 
o dano ambiental.496

O entendimento de que a execução por parte do Estado em casos de 
omissão do dever-poder de proteção do meio ambiente seja subsidiária à do 
devedor principal constitui evolução jurisprudencial. 

De acordo a solução encontrada o Estado é devedor solidário, mas não 
tem uma obrigação de pagar tão urgente quanto à que cabe aos poluidores 
diretos, garantida sua execução de forma subsidiária.

Recurso Especial 604.725, julgado em 2003, que, comparado às decisões 
apresentas neste tópico, demonstra o avanço que o tema da responsabilidade 
civil do Estado alcançou. Neste recurso, entendeu-se que:

“(...) independentemente da existência de culpa, o poluidor, 
ainda que indireto (Estado-recorrente) (art. 3º da Lei nº 
6.938/81), é obrigado a indenizar e reparar o dano causado 
ao meio ambiente (responsabilidade objetiva).”497

Este Recurso Especial previa uma responsabilidade mais abrangente, 
sem mencionar que o Estado deveria ser chamado a responder em momento 
posterior ou, ainda, na qualidade de devedor solidário mediante execução 
subsidiária. Observa-se que houve evolução jurisprudencial no tema e que esta 
tornou a responsabilidade civil do Estado nos casos de omissão mais cautelosa 
ao executá-lo, sem, no entanto, diminuir sua responsabilidade. 

De acordo com esta última jurisprudência mencionada, o Estado poderia 
figurar em qualquer ação de reparação de danos ambientais, por ação ou omissão, 
e ser chamado a responder antes dos poluidores diretos nos casos de omissão. 

O que se vê na decisão de 2009 é uma preocupação em manter o 
Estado no pólo passivo como devedor solidário, mas não permitir que este venha 
a solver a dívida antes dos poluidores que efetivamente agiram para a ocorrência 
do dano, funcionando como devedor reserva.

Por fim, os poluidores diretos são chamados a reparar o dano em 
primeiro lugar e o Estado fica na condição de devedor solidário e reserva. O 
que significa uma maior garantia para o meio ambiente e solução jurídica mais 
adequada, evitando-se, assim, a socialização dos ônus e a privatização dos bônus; 
exatamente o que se pretende com a aplicação do princípio do poluidor-pagador.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 O princípio do poluidor-pagador é amplo e busca valorizar os recursos 
ambientais e tornar a utilização destes racional e condizente com sua proteção, 
principalmente em caráter preventivo. Pretende a socialização dos bônus e 

496  STJ, REsp n. 1.071.741, Rel. Ministro Herman Benjamin, Brasília, 2008, p.40.
497  STJ, REsp n. 605.725, Rel. Castro Meira, Brasília, 2003, p. 4.
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privatização dos ônus, na medida em que apenas o poluidor e demais sujeitos 
relacionados à cadeia produtiva respondam pela poluição, protegendo-se, assim, 
a coletividade.

4.2 A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente trouxe o conceito de 
responsabilidade objetiva para o Direito Ambiental e internalizou os fundamentos 
do princípio do poluidor-pagador. Este norteia o conceito de prevenção e reparação 
da poluição, na medida em que estabelece que o poluidor deva suportar todos 
os custos de internalização das externalidades negativas relacionadas à sua 
atividade.

4.3 A teoria do risco integral deve ser aplicada ao Direito Ambiental, 
eliminando a possibilidade de excludentes de responsabilidade do Direito Civil 
tradicional, tendo em vista a natureza difusa do tema e da necessidade de 
responsabilizar o degradador de acordo com o princípio do poluidor-pagador.

4.4 A responsabilidade do Estado em casos de omissão no dever-poder 
de fiscalização e proteção do meio ambiente é objetiva, solidária e de execução 
subsidiária, de acordo com entendimento firmado por jurisprudência recente do 
STJ. Responsabiliza o Estado de acordo com o princípio do poluidor-pagador, mas 
garante que este figure como responsável reserva pela execução da reparação, 
caso seja chamado a reparar os danos, terá o dever de cobrar dos poluidores 
diretos o regresso integral do que pagar.

4.5 A pesquisa jurisprudencial nos tribunais superiores demonstrou haver 
um número muito maior de julgados a respeito do caráter reparatório do princípio 
do poluidor-pagador do que em relação ao seu caráter preventivo. Entende-se 
ser necessária uma aplicação mais ampla do princípio do em comento que inclua 
todos os seus objetivos e proteja o meio ambiente da  forma mais completa 
possível.
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14. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL NO STJ DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CONDUTA 
OMISSIVA QUE CAUSE DANO AO MEIO AMBIENTE

LUANA CATARINA DE OLIVEIRA AQUINO
Graduanda do Curso de Direito da Universidade da Amazônia – UNAMA

1. INTRODUÇÃO

A problemática a ser utilizada neste artigo abordará os critérios 
demonstrados pelo STJ para avaliar a Responsabilidade Civil do Estado nos 
casos em que os agentes da administração pública atuam de forma omissa 
gerando, desta forma, dano ao meio ambiente. Objetiva-se neste estudo o que 
a Carta Magna prevê no § 6º do artigo 37, que as pessoas jurídicas de direito 
público respondam pelos danos de seus agentes, causados a terceiros, sendo 
assegurado o direito de regresso contra o responsável quando se tratar de dolo 
ou culpa; ou seja, o Estado como poluidor e sua responsabilização pelo dano 
causado ao meio ambiente. 

Não é pacífico na doutrina a responsabilização do estado por dano 
ambiental de forma objetiva por conduta omissiva, sendo necessário recorrer à 
jurisprudência para verificar qual a teoria adotada na atualidade pelo ordenamento 
jurídico brasileiro. No site do STJ foi realizada a pesquisa jurisprudencial, na qual 
utilizaram-se as palavras-chaves “responsabilidade civil”, “dano ambiental” e a 
variação “omiss”. Primeiramente, foram coletadas 46 (quarenta e seis) decisões, 
que embasaram-se em outras 171 (cento e setenta e uma) jurisprudências; 
diante disto, verificou-se um universo total de 217 (duzentas e dezessete) 
julgados, os quais foram devidamente selecionados para a presente análise. 
Após diligente averiguação, destacaram-se 07 (sete) decisões, devido ao mérito 
principal destas apresentar o Estado figurando como responsável civilmente, 
pela conduta omissiva, por danos causados ao meio ambiente; dentre as quais 
não encontramos decisões paradigmáticas, sendo que 02 (duas) são decisões de 
Primeira Turma e 05 (cinco) são decisões de Segunda Turma, desta feita, o critério 
de análise será a ordem cronológica da data de julgamento. 

Portanto, primeiramente buscou-se tecer uma análise breve sobre o dano 
ambiental, qual seja seu conceito, classificação, características e sua reparação. 
Posteriormente, objetivou-se perfazer as situações em que o Estado é responsável 
civilmente pelos atos que seus agentes, nesta qualidade, causem danos ao meio 
ambiente; para tanto, procurou-se esclarecer a noção de Estado, nos limites do 
estudo da administração direta, e analisar as teorias sobre a responsabilidade 
civil do Estado por conduta omissiva. Por fim, a primordial análise delimitou-se 
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no sentido de demonstrar os critérios utilizados pelo STJ, nos casos em que o 
Estado em conduta omissiva causar danos ao meio ambiente, no lapso temporal 
dos anos de 2000 a 2011. 

2. O DANO AMBIENTAL E A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR 
CONDUTA OMISSIVA

Dano ambiental, segundo Tessler498 caracteriza-se pela degradação dos 
recursos naturais ou alteração do equilíbrio natural. O artigo 225, incisos e §§, da 
Constituição Federal prevê que o dano acarreta uma perda ou mudança do meio 
natural, artificial ou cultural, o qual gera um dever de reparação, devido atingir, 
bens materiais e imateriais, incluindo o meio ambiente em si, a vida animal e 
vegetal, bem como o homem em todos os aspectos, segurança, saúde, atividades 
econômicas e sociais. Corroborando tal entendimento, o disposto no inciso II, 
do artigo 3º da Lei nº 6.938/1998, conceitua a degradação do meio ambiente 
com a modificação, alteração e deformação com características diversas das 
apresentadas no meio ambiente. Neste sentido, Alvarez Viana499 preceitua que 
o dano quebra o equilíbrio ecológico, ou seja, para que este se configure não 
importa somente uma ação desfavorável ao meio ambiente, torna-se necessário 
que os atos danosos desestabilizem o equilíbrio ambiental em todos os seus 
aspectos, quais sejam: natural, cultural, do trabalho ou artificial.

O artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1998 prevê expressamente duas 
modalidades de dano ambiental, quais sejam o dano ao meio ambiente e o dano 
a terceiros, trata-se, portanto, respectivamente do dano coletivo e individual. De 
acordo com Édis Milaré500 os danos ambientais coletivos abrangem os danos 
ambientais lato sensu, aqueles que comportam os elementos que integram o 
meio ambiente em sua totalidade. Ainda, os danos coletivos repercutem em 
interesses difusos, vez que fere diretamente o direito de uma coletividade, 
cujos titulares são determináveis ou determinados. Já o dano individual é aquele 
vinculado ao particular, deriva da atividade danosa, onde o poluidor afeta o 
meio ambiente, primeiramente, a coletividade, por isso possui a obrigação de 
reparação do dano e, decorrente de tal ato, causa também danos à terceiros, que 
são titulares do direito de reparação.

Desta forma, Morato Leite501, classifica o dano ambiental, levando em 
consideração a amplitude do bem protegido, quanto à reparabilidade e aos 

498  TESSLER, Leonardo Gonçalves. Reprodução de livros (obras intelectuais no ambiente 
acadêmico) - A necessária limitação dos direitos autorais para a preservação de direitos 
fundamentais. Revista Ciência Jurídica, Belo Horizonte: Sec. Tribunais, v.24, n.156, p. 175-196, 
nov./dez.2010.
499  VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. 1ª 
ed. Curitiba: Juruá, 2011.
500  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. Doutrina, jurisprudência, 
glossário. 6ª Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
501  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: Do individual ao 
coletivo extrapatrimonial; Teoria e prática. 4a ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
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interesses jurídicos envolvidos, quanto a sua extensão e ao interesse objetivado. 

Quanto à amplitude do bem protegido, divide-se em dano ecológico 
puro, dano ambiental lato sensu e dano individual ambiental ou reflexo. O 
dano ecológico puro restringe a visão de meio ambiente, sua tutela seria feita 
apenas aos componentes essenciais do ecossistema, trata-se de danos que 
atingem bens próprios da natureza, não levando em consideração o patrimônio 
cultural e artificial. O dano ambiental lato sensu, ligado aos bens difusos da 
coletividade, alberga todos os interesses difusos da coletividade, levando em 
consideração todos os elementos que compõe o meio ambiente, incluindo o 
patrimônio cultural, sendo que, de forma unitária, estariam sob a tutela todos os 
componentes naturais. E o dano individual ou reflexo, sendo a tutela fundamental 
dos interesses próprios, individuais, do que fora lesado, relativos ao microbem 
ambiental. Logo, o meio ambiental estaria sendo tutelado de forma parcial e 
limitadamente reflexa.

No tocante a reparabilidade e aos interesses jurídicos envolvidos, 
verificam-se da seguinte forma: dano ambiental de reparabilidade direta e 
dano ambiental de reparabilidade indireta. O dano ambiental de reparabilidade 
direta vislumbra-se pelo fato de envolver os interesses individuais e individuais 
homogênios, aqueles concernentes ao microbem ambiental, apenas refletidos 
na coletividade, no meio ambiente em sua totalidade, sendo que o particular 
que sofreu a lesão, tem direito a indenização, reparação. Já o dano ambiental 
de reparabilidade indireta diz respeito a interesses difusos, coletivos e, portanto, 
raramente individuais com dimensão coletiva, onde tutela-se o macrobem 
ambiental, o meio ambiente como bem difuso, sendo que a reparabilidade não é 
voltada a ressarcir os danos causados a indivíduos, interesses pessoais, mas sim 
a reparação do fato danoso, diretamente ligado ao meio natural.

Quanto aos interesses objetivados, vislumbra-se em: interesses da 
coletividade e interesses individuais. Os danos de interesses da coletividade 
podem ser denominados também de interesse público e referem-se, 
notavelmente, àqueles em que se busca preservar o macrobem ambiental. Por 
outro lado, os danos de interesses particulares individuais próprios, referem-se 
à tutela do microbem ambiental, nos sentido de que a lesão ao meio ambiente 
afetou o interesse do particular, e ao seu patrimônio. Ainda há a possibilidade, 
nesta classificação, de os interesses dos particulares defenderem o macrobem 
coletivo, neste caso, no direito brasileiro será tutelado via ação popular, devido o 
direito subjetivo fundamental lesado.

Quanto a sua extensão, pode ser composto da seguinte forma: dano 
patrimonial ambiental e dano extrapatrimonial ou moral ambiental502. No dano 

502  Há divergência doutrinária acerca de a nomenclatura dano extrapatrimonial ser 
semelhante ao dano moral ambiental. Segundo Morato Leite (2003, p. 265 - 266) a nomenclatura 
mais utilizada pelos operadores do direito pátrio é o dano moral, vez que foi a conceituação 
originária e consagrada em nossa legislação, de forma ampla, na doutrina, jurisprudência e no 
texto constitucional. E quanto o dano extrapatrimonial, o ilustre doutrinador assevera que é 
menos restritivo, visto que não vincula a possibilidade do dano à palavra moral, de forma que esta 
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patrimonial ambiental verifica-se uma visão patrimonial diferida da clássica de 
propriedade, por trata-se de uma restituição, reparação e indenização do bem 
natural lesado, de uso com e que interessa a toda coletividade. Porém, quando o 
dano for atinente ao microbem, aquele que afeta interesses próprios individuais 
e a um bem pertencente ao particular, a tutela é feita de forma individual e, 
por isso, nesta hipótese terá aplicabilidade a versão clássica de propriedade. O 
dano extrapatrimonial ou moral ambiental apresenta uma visão não patrimonial 
do dano ocasionado à sociedade a ao indivíduo e que, por isso, figuram-se como 
dano moral. Sendo coletivo, a tutela se refere o macrobem ambiental e quando 
individual, quando concerne a tutela do microbem ambiental.

A reparação, mediante o artigo 4º, inciso VII, e 14, § 1º, da Lei nº 
6.938/1998, consiste na obrigação do poluidor ou predador de recuperar e/ou de 
indenizar os danos causados e, quanto ao usuário, a contribuição pelo uso dos 
recursos ambientais com fins econômicos; isto independente de existir culpa. 
Além disso, tal reparação é destinada ao meio ambiente ou à terceiros atingidos 
pela atividade danosa, sendo o Ministério Público da União e dos Estados legítimo 
para propor a ação de responsabilidade civil e criminal.

Neste sentido, de acordo com Édis Milaré503 há duas formas de reparação 
do dano ambiental: a restauração natural e a indenização em dinheiro. A 
restauração natural, também denominada de o retorno ao status quo ante, trata-
se da primeira forma de reparação, de modo que refere-se à restauração natural 
do bem agredido, em que há a cessação da atividade que gerou o dano ou admite-
se uma medida compensatória equivalente. Vianna504 argui que a compensação é 
feita em situações equiparadas aos bens lesados, ou seja, a compensação de um 
patrimônio ambiental com patrimônio ambiental correspondente e equivalente. 
Ainda, de acordo com Romeu Faria Tomé da Silva (2013)505, o intuito do legislador 
é justamente a possibilidade da reparação integral do meio ambiente degradado

Desta forma, é possível a cumulação das obrigações de recompor o meio 
ambiente degradado e de pagar quantia em pecúnia a título de compensação por 
dano moral. Isto ocorre, devido ao previsto acima pelo Princípio da Reparação 
que, frente às condutas lesivas ao meio ambiente, aponta a responsabilização 
do agente permitindo a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de 
indenizar. Ou seja, a reparação do dano ambiental deve ser feita de forma integral, 
priorizando-se a restituição ao estado anterior do fato danoso, sendo possível sua 
cumulação com a atividade compensatória – que deve equivaler ao bem natural 
lesado – e com a possibilidade de reparação por indenização monetária.

Em face ao dano ambiental, aparece a figura do Estado como poluidor. 
Nesta perspectiva, passaremos a versar acerca da Responsabilidade Civil do 

pode ter várias significações, e torna-se, então, falha por imprecisão e abrangência semântica.
503 Ibid.
504 Ibid., p. 141 e 142.
505 SILVA, Romeu F. Thomé da. Manual de Direito Ambiental. 3ª ed. ver., atual. e ampl., 
Salvador: Editora JusPodivm, 2013, p. 574).
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Estado por conduta omissiva que cause dano ao meio ambiente, no âmbito do 
administração pública direta.

Segundo Walter Ceneviva506 Estado é uma entidade dotada de uma 
característica jurídico-soberana, que é constituída pelo povo, sob governo exercido 
sobre espaço delimitado. Para o direito público interno, possui pessoa jurídica de 
direito público, com deveres e direitos próprios, em sua relação com os cidadãos 
e com outros Estados. Esta se caracteriza pelo exercício soberano de suas leis 
internas, a cujas regras se subordina voluntariamente. Nesta perspectiva, sendo 
o Estado uma pessoa de direitos, tem, portanto, capacidade de participar de 
relações jurídicas. 

A previsão do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que o 
Estado responde quando a administração pública direta ou indireta, de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quer 
seja de direito público e as de direito privados prestadoras de serviços públicos, 
é responsável pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem 
a terceiros, sendo assegurados a terceiros o direito de regresso contra o 
responsável, em casos de culpa e dolo. Ainda versa o artigo 43 do Código Civil 
que são responsáveis civilmente as pessoas jurídicas de direito público interno 
pelos atos de seus agentes, que nesta qualidade, causarem danos a terceiros, 
ressalvados direito de regresso em caso de dolo ou culpa. 

Nestas situações, em face do estudo da responsabilidade civil do Estado, 
apresenta-se a Teoria Subjetiva e Objetiva, segundo Riccitelli507. Juarez Freitas508, 
por sua vez, sobre da teoria subjetiva assevera que ocorre na medida em que o 
dano causado reflete no dever de indenizar, devido à atuação, dolosa ou culposa, 
contrária aos preceitos estipulados pelo direito, sendo que se formata também 
quando este dano não é impedido, no momento em que era obrigação fazê-lo. 

Rui Stoco509 versa que a doutrina objetiva não versa sobre os elementos 
tradicionais, a exemplo a culpa, porém baseia-se na ideia ambivalente do evento 
danoso e do dano. Na verdade, o que importa para assegurar o ressarcimento 
é o ocorreu o fato danoso e se dele resultou o prejuízo, sem ser necessária, 
portanto, a possibilidade da cogitação da imputabilidade ou da investigação da 
antijuridicidade do evento danoso. Para a Responsabilidade Civil do Estado a 
teoria objetiva (art. 37, § 6º, CF) basta que se comprove a conduta do agente e o 
fato danoso, não importando, portanto, a existência da culpa. Em outras palavras, 
não se exige a comprovação do comportamento culposo do funcionário, basta a 
ocorrência do dano, este causado pela ação do agente público, nesta qualidade, 
para que desta decorra o dever de reparação do Estado.

506 CENEVIVA, Walter. Direito Constitucional Brasileiro. 3ª ed., ed. atual. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 31.
507 RICCITELLI, Antônio. Responsabilidade Civil das Atividades da Administração Pública. 
São Paulo: Lex Editora, 2010. 
508 FREITAS, Juarez. Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo: Malheiros, 2006. 
509 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: Doutrina e jurisprudência. 8a ed. rev. atual. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.



228 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

Riccitelli510 versa sobre duas teorias, quais sejam: a Teoria do Risco 
Administrativo e a Teoria do Risco Integral. Ocorre que, segundo Bittencourt511, a 
Teoria do risco administrativo abandona a noção de culpa, pelo que se despreza o 
elemento subjetivo dos agentes públicos, denominado de “culpa individualizada”, 
ou do próprio serviço público, denominado de “culpa anônima”, evidenciando 
apenas o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, e o próprio 
dano, como elementos essenciais para que se configure a responsabilidade. Já 
a Teoria do Risco Integral, mediante entendimento de Scaff512 dá-se pelo dano 
causado pelo estado, independentemente da identificação de quem o tenha 
praticado ou de sua intenção. Portanto, os danos causados, mesmo advindos de 
atos regulares, por agentes públicos no exercício de suas funções deveriam ser 
ressarcidos.

Ainda, diante desta responsabilidade civil do Estado, aparece a 
característica da omissão. Neste sentido, Eugênio Rosa de Araújo513 entende que 
o ato omissivo caracteriza-se pela não atuação do Estado quando seu dever seria 
de atuar, trata-se do descumprimento de um dever de agir que lhe foi legalmente 
atribuído; na verdade, tal ato omissivo é um comportamento ilícito, que pode ser 
apresentado pela totalidade ou especificamente por um agente administrativo.  
Diante disto, abaixo destacaremos a distinção entre os atos comissivos e os atos 
omissivos. 

Mediante o entendimento de Gisele H. Bittencourt514, o ato comissivo 
apresenta-se como um fazer, se trata de uma ação de natureza positiva, portanto 
é o descumprimento de uma norma jurídica que preceitua abstenção ou o ato em 
si danoso, mesmo que delimitado no direito. Desta forma, a conduta do agente 
pode consistir num fazer ou deixar de fazer alguma coisa, sendo que quando 
sua ação for ilícita diz respeito ao ato comissivo, diferente de quando deixa de 
fazer alguma coisa, a que possuía obrigação de atuar, temos um ato omissivo. Já 
os atos omissivos são aqueles que apresentam-se como um não fazer quando 
havia norma jurídica que determinara a prática de certo ato. Os atos omissivos se 
distinguem em próprios e impróprios, de forma que os atos omissivos próprios 
são aqueles que se vinculam a um dever de praticar uma referida ação, sendo 
que no que diz respeito à responsabilidade, a conduta omissiva produz o mesmo 
efeito da conduta positiva, ou seja, não agir quando haveria tal obrigação legal 
é o mesmo que atuar quando o texto legal determinava a não ação.  Já os atos 
omissivos impróprios são aqueles que não se vinculam a um prévio dever legal de 
conduta, porém, a consumação do evento danoso é determinada pela omissão; 
desta forma, não há relação direta entre evento danoso e a omissão, mas isto 

510  Ibid.
511  BITTENCOURT, Gisele H. Responsabilidade Extracontratual do Estado. Belo Horizonte: 
Fórum, 2010. 
512  SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade civil do Estado Intervencionista. 2ª ed. ver. e 
ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 137.
513  Ibid.
514  Ibid., p. 131.
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não influencia a responsabilização, de forma que quando detectada a infração ao 
dever de diligenciar que evitasse o prejuízo, surgirá a responsabilidade. 

Esclarece Eugênio Rosa de Araújo515 que será utilizada a teoria subjetiva 
quando se trata de omissão genérica e a teoria objetiva, por sua vez, quando 
se trata de omissão específica, em que há a obrigação particular de agir. Isto 
é, a responsabilidade objetiva fica circunscrita nos limites da responsabilidade 
subjetiva. Neste contexto alude Faria Thomé da Silva516 que quando as omissões 
dos agentes estatais acarretarem danos, a doutrina e jurisprudência sustentam 
a teoria subjetiva, vez que o dever de indenizar deve estar condicionado 
à comprovação, além do dano e do nexo de causalidade. Admite, ainda, a 
culpa, a chamada culpa anônima ou culpa de serviço, sendo que, neste caso, 
a comprovação dá-se pela demonstração que o serviço não foi prestado ou a 
prestação deste serviço ocorreu de forma ineficiente. 

Portanto, em entendimento tradicional o Estado responde objetivamente 
pelos atos comissivos de seus agentes. Ocorrendo a omissão, terá que se verificar 
se esta é genérica e específica, sendo que se a omissão for específica, quando 
o Estado possuía dever de agir, este responderá objetivamente, será necessário 
somente demonstrar que o dano decorreu da sua omissão. Diferentemente se 
a omissão for genérica, em que se apresentará a responsabilidade subjetiva do 
Estado, no sentido de que o que foi lesado terá que provar a falta de serviço, que 
acarretou-lhe o dano, vez que caso o Estado tivesse atuado com uma conduta 
positiva, o dano não teria ocorrido.

3. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL NO STJ DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO POR CONDUTA OMISSIVA QUE CAUSE DANO AO MEIO AMBIENTE

Frente a anterior análise, demonstrar-se-á o resultado da coleta das 
jurisprudências do STJ, destacando-se os critérios utilizados pelo STJ para dirimir 
e pacificar as lides que tem como mérito a responsabilidade civil do Estado por 
conduta omissiva que cause dano ambiental.

Neste passo, o Recurso Especial nº 28.222 – São Paulo (1992/0026117-
5)517, tem como Relatora a Ministra Eliana Calmon, como Relatora para Acórdão 
a Ministra Nancy Andrighi, e cujas partes litigantes são: Ministério Público do 
Estado de São Paulo como Recorrente e o Município de Itapetininga como 
Recorrido. Ocorre que, a lide tem como escopo a discussão sobre a omissão da 

515 ARAÚJO, Eugênio R. de. A responsabilidade Civil do Estado e suas excludentes. 
Disponível em: <//http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/viewFile/235/214//>. 
Acesso em: 01 abr. 2013.
516 Ibid.
517 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 28.222 – São Paulo 
(1992/0026117-5). Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo. Recorrido: Relatora: 
Ministra Eliana Calmon. Relatora para Acórdão: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 18 de fevereiro 
de 2000. Disponível em: <// file:///C:/Users/luana/Downloads/RECURSO%20ESPECIAL%20
N%C2%B0%2028222%20-%20SAO%20PAULO.pdf//> Acesso em 21 jan. 2014.

http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/viewFile/235/214//
file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Anais%2019%20Congresso/texto/../../../../../luana/Downloads/RECURSO ESPECIAL N° 28222 - SAO PAULO.pdf/
file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Anais%2019%20Congresso/texto/../../../../../luana/Downloads/RECURSO ESPECIAL N° 28222 - SAO PAULO.pdf/
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prefeitura Municipal de Itapetininga quanto à poluição das águas do Ribeirão do 
Carrito ou Taboãozinho, que recebe despejos urbanos sem tratamento, o que o 
toma imprestável para abrigar vida. 

No caso em tela, o dano ambiental decorreu do objeto do Contrato de 
Concessão que a Prefeitura de Itapetininga firmou com a Companhia de Saneamento 
Básico de São Paulo – SABESP, isto porque foi outorgado à concessionária o 
direito de implantar, ampliar, administrar e explorar, exclusivamente, os serviços 
de abastecimento de água e de coleta e destino final de esgotos sanitários no 
Município. Neste sentido, apresenta-se uma particularidade no caso em tela, qual 
seja a responsabilidade por dano ambiental, de natureza objetiva, respondendo, 
solidariamente, o Estado (poder concedente) e o concessionário de serviço 
público.

A partir deste pressuposto, a Segunda Turma entendeu que a concessão 
do serviço público não faz desaparecer a titularidade do concedente, pelo descrito 
no art. 23, inciso VI, da Lei Maior, o qual dispõe a competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a proteção do meio 
ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas. Neste sentido, 
apresenta-se a responsabilidade solidária extracontratual por dano ambiental, 
demonstrada no artigo 1.518 do Código Civil de 2002.

De igual forma, influenciada por esta decisão, demonstrando a 
responsabilidade solidária por dano ambiental o Recurso Especial nº 1.071.741 
– São Paulo (2008/0146043-5)518, o qual tem como Relator o Ministro Herman 
Benjamin e cujas partes litigantes são: Ministério Púbico do Estado de São 
Paulo como Recorrente e Fazenda do Estado de São Paulo, Aparecido Silviero 
Garcia, Marilda de Fátima Stankievski e outros, como Recorridos. A matéria em 
análise do julgado destaca o dano causado por particular que invadiu Unidade 
de Conservação de Proteção Integral (Parque Estadual), de propriedade pública, 
nela levantando construção e procedendo à exploração agrícola; isto por omissão 
no exercício do dever-poder de controle e fiscalização ambiental por parte da 
Administração pública.

Diante disto, a Segunda Turma entendeu que a responsabilidade civil pelo 
dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, independentemente 
de qualquer que seja a qualificação do degradador. Por isso, caracterizou a 
responsabilizou a Administração Pública solidária, objetiva e ilimitadamente, nos 
fundamentos da Lei 6.938/1981, por danos urbanístico-ambientais decorrentes 
da omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, uma vez que contribuiu, direta 
ou indiretamente, para a degradação e seu agravamento, consolidação ou 
perpetuação, tudo sem prejuízo da adoção, contra o agente público relapso ou 

518  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.071.741 – São Paulo 
(2008/0146043-5). Recorrente: Ministério Púbico do Estado de São Paulo. Recorridos: Fazenda do 
Estado de São Paulo, Aparecido Silviero Garcia, Marilda de Fátima Stankievski e outros. Relator: 
Ministro Herman Benjamin. Disponível em: <//file:///C:/Users/luana/Downloads/RECURSO%20
ESPECIAL%20N%C2%BA%201071741%20-%20SP%20(1).pdf//> Brasília, 24 de março de 
2009. Acesso em 21 jan. 2014.
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desidioso, de medidas disciplinares, penais, civis e no campo da improbidade 
administrativa. Neste caso, a responsabilidade solidária é de execução subsidiária, 
pois o Estado somente será convocado como devedor quando o degradador 
original, na figura de devedor principal, não conseguir quitar a dívida, seja por 
qualquer motivo, assegurado o direito de regresso estabelecido no art. 934 do 
Código Civil, com a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código 
Civil).

No julgado em análise, entenderam os Ministros que a responsabilidade 
civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa, assentado tal entendimento 
no art. 37 da Constituição Federal, cujo enfrenta duas exceções principais, quais 
sejam quando a responsabilização objetiva do ente público é oriunda do texto 
legal, em microssistema especial, como na proteção do meio ambiente (Lei 
6.938/1981, art. 3º, IV, c/c o art. 14, § 1º); e quando as circunstâncias indicarem 
a presença de um standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que 
aquele que jorra, mediante entendimento doutrinária e jurisprudencial, do texto 
constitucional. 

As teses levantadas anteriormente pelo julgado quanto à responsabilização 
civil do Estado por conduta omissiva que cause dano ambiental coadunam com 
os critérios levantados pelo Recurso Especial nº 647. 493 – SC (2004/0032785-
4)519, sobre este passarmos a dispor. O Recurso em análise tem como Relator o 
Ministro João Otávio de Noronha e cujas partes litigantes são: União, Companhia 
Siderúrgica Nacional – CSN, Companhia Carbonífera Urussanga e outros, 
Carbonífera Metropolitana S/A e o Ministério Público Federal como Recorrentes 
e Augusto Baptista Pereira (Espólio), Nova Próspera Mineração S/A, João Zanette 
e outros, Sebastião Neto Campos e outros, como Recorridos.

No caso em comento apresentou-se a poluição ocasionada no Município 
de Criciúma e adjacências, no Estado de Santa Catarina, decorrente das atividades 
extrativas de carvão mineral. Ocorre que, a Bacia Carbonífera do Estado de Santa 
Catarina foi considerada, pelo Decreto n. 85.206, de 25 de setembro de 1980, a 14ª 
Área Crítica Nacional para efeito de Controle da Poluição e Qualidade Ambiental, 
devido à inadequada disposição de rejeitos sólidos e das águas efluentes da 
mineração e beneficiamento de carvão. Ainda, em razão da poluição ocasionada 
pelas mineradoras, de várias outras bacias hidrográficas e lençóis freáticos, sem 
contar o solo e vegetação na área, causando, ainda, nas áreas de concentração 
populacional, prejuízos à qualidade de vida e à saúde das comunidades.

Acordaram os Ministros da Segunda Turma, por unanimidade dos votos 
que a responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva em se tratando 

519  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 647. 493 – SC (2004/0032785-4). 
Recorrentes: União, Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, Companhia Carbonífera Urussanga 
e outros, Carbonífera Metropolitana S/A e o Ministério Público Federal. Recorrentes: Augusto 
Baptista Pereira (Espólio), Nova Próspera Mineração S/A, João Zanette e outros, Sebastião Neto 
Campos e outros. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Disponível em: <//file:///C:/Users/
luana/Downloads/RECURSO%20ESPECIAL%20N%C2%BA%20647493%20-%20SC%20(1).
pdf//> Brasília, 22 de maio de 2007. Acesso em 21 jan. 2014.

file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Anais%2019%20Congresso/texto/../../../../../luana/Downloads/RECURSO ESPECIAL Nº 647493 - SC (1).pdf/
file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Anais%2019%20Congresso/texto/../../../../../luana/Downloads/RECURSO ESPECIAL Nº 647493 - SC (1).pdf/
file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Anais%2019%20Congresso/texto/../../../../../luana/Downloads/RECURSO ESPECIAL Nº 647493 - SC (1).pdf/
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de responsabilidade por dano ao meio ambiente, uma vez que a ilicitude no 
comportamento omissivo é aferida sob a perspectiva de que deveria o Estado 
ter agido conforme estabelece a lei. Isto porque a Administração Pública, nos 
termos dos §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 225 da Carta Magna, tem o dever de fiscalizar 
as atividades concernentes à extração mineral, de maneira que elas sejam 
equalizadas à conservação ambiental.

Ainda destaca-se, através o Recurso Especial nº 604-725 – PR 
(2003/0195400-5)520, a hipótese da legitimidade passivas nas três esferas do 
poder, e, desta forma, serem civilmente responsáveis (responsabilidade objetiva) 
solidariamente, frente à omissão estatal, verificado de igual forma no Recurso 
Especial nº 28.222 – São Paulo (92/0026117-5)521. O julgado em comento tem 
como Relator o Ministro Castro Meira, e cujas partes litigantes são: Estado da 
Paraíba como Recorrente e Ministério Público Federal como Recorrido.

O dano ambiental decorreu da construção da via pública denominada 
Avenida Beira Rio, que tangencia o Rio Paraná por uma extensão de 7.620 
m, compreendidos entre a Ponte Internacional da Amizade e a Avenida das 
Morenitas no Município de Foz do Iguaçu; bem como pelo não cumprimento por 
parte deste Município do Termo de Compromisso firmado com o IBAMA, o qual 
objetivava a tutela ambiental na área de preservação permanente, oportunizando 
a restauração do estado em que se encontrava antes da construção da citada 
obra.

Por isso, acordaram os Ministros da Segunda Turma que a competência 
para a tutela ambiental e para o combate à poluição em qualquer de suas formas 
é comum da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, mediante 
entendimento do art. 23, inc. VI da Constituição da República; além disso, o 
Estado teria o dever de preservar e fiscalizar a preservação do meio ambiente – 
deveria ter requerido o Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório, 
bem como a realização de audiências públicas acerca do tema, ou até mesmo a 
paralisação da obra que causou o dano ambiental.

Na decisão a ação – motivada pelo repasse das verbas pelo Estado do 
Paraná ao Município de Foz de Iguaçu – a ausência de fiscalização das licenças 
concedidas e a omissão do ente estatal, configurada nas licenças que deveriam 
ter sido confeccionadas, acarretaram a produção do dano ambiental; por estes 
argumentos caracterizou-se a responsabilização da Administração Pública, de 
forma objetiva, vez que as circunstâncias são aptas para caracterizar o nexo de 
causalidade do evento, e assim, legitimar o Estado como poluidor, independente 
de culpa e mesmo que indireto, tendo ainda obrigação indenizatória e reparatória 
pelo dano causado ao meio ambiente. Diante disto, encontra-se fixada a 

520  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 604-725 – PR (2003/0195400-
5). Recorrente: Estado da Paraíba. Recorrido: Ministério Público Federal. Relator: Ministro 
Castro Meira. Disponível em: <//file:///C:/Users/luana/Downloads/RECURSO%20ESPECIAL%20
N%C2%BA%20604725%20-%20PR%20(1).pdf//> Brasília, 21 de junho de 2005. Acesso em 21 
jan. 2014.
521  Ibid.
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legitimação das três esferas do poder no polo passivo da demanda, litisconsorte 
facultativo, uma vez apresentou-se as características necessárias para que se 
configurasse a responsabilidade civil, quais sejam a ação ou omissão, o nexo de 
causalidade e o evento danoso, estabelecendo a responsabilidade (objetiva) de 
forma solidária.  

Esta decisão influenciou o julgado pela Primeira Turma no Agravo 
Regimental no Agravo de Instrumento nº 822.764 – MG (2006/0203800-2)522, 
o qual tem como Relator o Ministro José Delgado, cujas partes litigantes são: 
Estado de Minais Gerais como Agravante e a Sra. Brigitte Barreto e outros(s) 
como Agravados.

Outra decisão de importante e de merecida averiguação é a descrita 
no Recurso Especial nº 1.236.863 - ES523, que banhada do texto dos julgados 
anteriores, ratifica a competência da Administração Pública e, desta forma, de 
sua responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente, por sua omissão. 
Este julgado tem como Relator o Ministro Herman Benjamin, e cujas partes 
litigantes são: Fundação Nacional de Saúde – FUNASA – como Recorrente e 
Ministério Público Federal, Estado do Espírito Santo e Município de Serra como 
Recorridos.

O fato imputado como apto a gerar o dano tem natureza comissiva, qual 
seja a desinsetização do Posto de Saúde de Carapina, no Município de Serra 
no Espírito Santo; isto porque utilizou-se de forma equivocada a substância 
química e altamente tóxica (Melathion), em procedimento de desinsetização em 
Posto de Saúde. Ocorre que a aplicação do produto no Posto de Saúde foi de 
responsabilidade tanto da Funasa quando do Município de Serra, uma vez que seus 
agentes públicos, além de contrariarem normas técnicas vigentes, assumiram o 
risco de produzir severos danos aos servidores e usuários do Posto de Saúde de 
Carapina, contribuindo ambos para a produção do resultado: contaminação do 
Posto de Saúde por substância tóxicas e nocivas à saúde humana.

Diante do fato, as circunstâncias indicam omissão do Estado, a presença 
de standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que jorra, 
segundo a interpretação doutrinária e jurisprudencial, do texto constitucional, 
precisamente a hipótese da salvaguarda da saúde pública, por isso trata-se de 
responsabilidade objetiva. 

Os Ministros da Segunda Turma acordaram que a aplicação de inseticida 

522  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 
822.764 – MG (2006/0203800-2). Agravante: Estado de Minais Gerais. Agravados: Brigitte Barreto 
e outros(s). Relator: Ministro José Delgado. Disponível em: <//file:///C:/Users/luana/Downloads/
AgRg%20no%20AGRAVO%20DE%20INSTRUMENTO%20N%C2%BA%20822764%20-%20
MG%20(2).pdf//> Brasília, 05 de junho de 2007. Acesso em 21 jan. 2014.
523  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.236.863 – ES. Recorrente: 
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Recorridos: Ministério Público Federal, Estado do 
Espírito Santo e Município de Serra. Relator: Ministro Herman Benjamin. Disponível em: <//
file:///C:/Users/luana/Downloads/RECURSO%20ESPECIAL%20N%C2%BA%201236863%20
-%20ES%20(1).pdf//> Brasília, 12 de abril de 2011. Acesso em 21 jan. 2014.

file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Anais%2019%20Congresso/texto/../../../../../luana/Downloads/AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 822764 - MG (2).pdf/
file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Anais%2019%20Congresso/texto/../../../../../luana/Downloads/AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 822764 - MG (2).pdf/
file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Anais%2019%20Congresso/texto/../../../../../luana/Downloads/AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 822764 - MG (2).pdf/
file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Anais%2019%20Congresso/texto/../../../../../luana/Downloads/RECURSO ESPECIAL Nº 1236863 - ES (1).pdf/
file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Anais%2019%20Congresso/texto/../../../../../luana/Downloads/RECURSO ESPECIAL Nº 1236863 - ES (1).pdf/
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ou utilização de substância tóxica não caracteriza, quando vista isoladamente, o 
evento danoso, uma vez que na responsabilidade civil sanitário-ambiental o dano 
somente se produz, em tese, com o surgimento e identificação das lesões ou 
patologias alegadas. Por isso, antes deste fato, não existe pretensão indenizatória 
propriamente dita. 

Destaca-se na jurisprudência em tela que a responsabilidade civil do 
Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa, conforme entendimento do 
artigo 37 da Constituição Federal, o qual apresenta duas exceções principais. A 
primeira caracteriza-se pela responsabilização objetiva do ente público decorrer 
de expressa previsão legal, em microssistema especial. E a Segunda, quando 
as circunstâncias indicam a presença de standard ou dever de ação estatal 
mais rigoroso do que aquele que jorra, conforme interpretação doutrinária e 
jurisprudencial, do texto constitucional, precisamente a hipótese da salvaguarda 
da saúde pública, como ocorrido no caso em tela.

Quanto à possibilidade de o Estado, bem como seu órgão fiscalizador, ser 
responsável subsidiariamente, juntamente com os particulares causadores diretos 
do dano, quando, por sua omissão no dever de fiscalizar, causar dano ao meio 
ambiente, a jurisprudência destaca no texto do Agravo Regimental no Recurso 
Especial nº  1.001.780 – PR (2007/0247653-4)524 alguns pontos importantes, 
os quais passaremos a destacar, conforme anterior entendimento do Recurso 
Especial nº 1.071.741 – São Paulo (2008/0146043-5)525. Primeiramente, cuida-se 
de um Recurso que figura como Relator o Ministro Teori Albino Zavascki e cujas 
partes litigantes são: União, Município de Campo Mourão, Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e outros, como 
Agravantes; e a Sra. Margaret Marieta Giani Campo e cônjuge, estado do Paraná 
e Ministério Público Federal, como Agravados

Faz-se necessário, de maneira objetiva, pontuar que, dentre outros, o mérito 
apresentado na jurisprudência em comento apresenta-se na responsabilidade 
subsidiária, cuja execução poderá ser promovida caso o degradador direto não 
cumprir a obrigação, quer seja ela por total ou parcial exaurimento patrimonial 
ou insolvência, quer seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer 
razão, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente imposta, 
assegurado, sempre, o direito de regresso, conforme o artigo 934 do Código 
Civil; ainda com a desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceitua 
o artigo 50 do Código Civil.

A Primeira Turma acordou que é competência comum da União, dos 

524  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 
1.001.780 – PR (2007/0247653-4). Agravantes: União, Município de Campo Mourão, Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e outros. Agravados: 
Margaret Marieta Giani Campo e cônjuge, estado do Paraná e Ministério Público Federal. Relator: 
Ministro Teori Albino Zavascki. Disponível em: <//file:///C:/Users/luana/Downloads/AgRg%20
no%20RECURSO%20ESPECIAL%20N%C2%BA%201001780%20-%20PR.pdf//> Brasília, 27 
de setembro de 2011. Acesso em 21 jan. 2014.
525  Ibid.
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e 
combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna 
e a flora, conforme entendimento do artigo isto porque conforme artigo 23, V e VI, 
da Constituição. Ainda, em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade 
civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de 
fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado 
pelo seu causador direto. Por isso, trata-se de responsabilidade subsidiária, 
cuja execução poderá ser promovida caso o degradador direto não cumprir a 
obrigação, seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja 
por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, de 
cumprimento da prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o direito 
de regresso (art. 934, do Código Civil), com a desconsideração da personalidade 
jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil.

Após esta breve explanação acerca dos julgados, passar-se-á a destacar 
os critérios comuns utilizados pelo STJ para decidir as lides de direito ambiental, 
na qual o Estado figura como responsável pelos danos causados ao meio natural, 
por conduta omissiva, objetivado, desta forma, tornar a análise mais dinâmica e 
consubstancial à pesquisa jurídica.

Primeiramente, evidencia a responsabilidade do Poder Público, bem 
como da coletividade, presente no texto constitucional no artigo 225, o qual 
estabelece que a eles cabem a responsabilidade pela preservação e conservação 
do meio ambiente, para presentes e futuras gerações. Neste sentido, em face 
de outorga de serviços públicos que demandem cuidados, tutela e preservação 
ao meio ambiente, e o não cumprimento da obrigação cause dano ambiental, 
o Estado é responsabilizado solidariamente (natureza objetiva), uma vez que 
o artigo 23, inciso VI, do mesmo texto legal, estipula a competência comum 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a proteção 
ambiental e o combate de qualquer forma de poluição, de forma que a outorga do 
serviço público lhe tira a titularidade de tal dever. Ainda estabelece o artigo 1.518 
do Código Civil a responsabilidade solidária extracontratual, pois a finalidade da 
Administração Pública é a promoção do bem comum da coletividade através dos 
serviços públicos.

A responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa, 
assentado tal entendimento no art. 37 da Constituição Federal. Esta regra possui 
duas exceções. A primeira apresenta-se na possibilidade da responsabilidade 
objetiva do ente público se originar do texto legal, em microssistema especial, 
como na proteção do meio ambiente (Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, c/c o art. 14, § 
1º). A segunda possibilidade destaca-se em as circunstâncias que indicarem a 
presença de um standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele 
apresentado, porque o dever-poder de fiscalização e controle ambiental é inerente 
a ao exercício do poder de polícia do Estado. Assim, face ao ilícito ambiental, é 
obrigatória a promoção de apuração imediata pela Administração Pública, titulares 
deste dever-poder, sob pena de co-responsabilidade, nos termos do art. 70, § 3°, 
da Lei 9.605/1998. 
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Como exposto acima, a responsabilidade civil do Estado por omissão que 
cause dano ambiental é subjetiva, pois a ilicitude neste comportamento é aferida 
sob a perspectiva de que deveria o Estado ter agido conforme estabelece a lei, 
através de atuação fiscalizatória, como disposto nos § 1º, 2º e 3º, do artigo 225 da 
Carta Magna, além disso, o artigo 3º, IV, c/c o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1988, 
estipula que os sócios/administradores são responsáveis pela execução da 
obrigação de reparação ambiental, em nome próprio, apresentando=se a 
responsabilidade solidária com os entes administrados, na modalidade subsidiária.

As três esferas do poder são, desta forma, civilmente responsáveis 
(responsabilidade objetiva) de forma solidária, frente à omissão estatal. Neste 
sentido, a co-responsabilização apresenta-se configurada na competência comum, 
exposta no art. 23, inc. VI da Constituição da República. Quando os atos forem 
comissivos-omissivos, caracterizar-se-á a responsabilização da Administração 
Pública, de forma objetiva, visto que as circunstâncias apresentam-se aptas 
para demonstrar o nexo de causalidade do evento e o dano, tendo o Estado 
como poluidor e, por isso, responsável pela obrigação indenizatória e reparatória 
quanto aos danos ambientais. Ou seja, na possibilidade da legitimação das três 
esferas do poder no polo passivo da demanda, há litisconsorte facultativo, onde 
a ação ou omissão, o nexo de causalidade e o evento danoso, estabelecendo a 
responsabilidade (objetiva) de forma solidária.  

Quanto à responsabilidade subsidiária, sua execução poderá ser 
promovida caso o degradador direto não cumprir a obrigação, conforme o artigo 
934 do Código Civil, levando em consideração, ainda, a desconsideração da 
personalidade jurídica, conforme preceitua o artigo 50 do Código Civil. Neste 
sentido, apresenta-se a responsabilidade subsidiária quando a omissão de 
cumprimento adequado for determinante para a concretização ou o agravamento 
do dano causado pelo seu causador direto. 

A partir destas discussões acerca do dano ambiental, destaca-se que esta 
análise versará apenas acerca da proteção civil, por conseguinte, adotaremos que 
a reparação deve ser realizada de forma integral, priorizando-se a restituição ao 
estado anterior do fato danoso, sendo possível sua cumulação com a atividade 
compensatória – que deve equivaler ao bem natural lesado – e com a possibilidade 
de reparação por indenização monetária.

Por fim, quanto à responsabilidade civil, em se tratando de atos 
comissivos, o Estado responde objetivamente. Ocorre que, na hipótese de 
omissão, faz-se necessário a verificação se é genérica e específica, uma vez 
que caso específica, o Estado possuía dever de agir, responderá objetivamente, 
por isso haverá a necessidade da comprovação que o dano decorreu da sua 
omissão. Diverso ocorrerá se a omissão for genérica, pois a responsabilidade do 
Estado será subjetiva, pois o que foi lesado terá que provar a falta de serviço, que 
acarretou-lhe o dano, vez que caso o Estado tivesse atuado com uma conduta 
positiva, o dano não teria ocorrido.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

237

4. CONCLUSÃO

Pelo exposto acima, concluímos que:

4.1 Doutrina e jurisprudência do STJ coadunam no sentido de que 
havendo um dano ambiental decorrente de conduta estatal por atos omissivos, 
a reparação ocorrerá de forma integral, sendo possível a cumulação da reparação 
com atividade compensatória e/ou a possibilidade de reparação indenizatória 
monetária.

4.2 O Estado pode ser responsabilizado civilmente pela sua atuação ou 
não quanto às questões ambientais, por se tratar de um bem coletivo. Ainda, 
tradicionalmente, o Estado responde objetivamente pelos atos comissivos de 
seus agentes.

4.3 Nas jurisprudências analisadas no STJ, bem como no texto doutrinário, 
na hipótese de omissão, necessário verificar se esta é genérica e específica. Pois, 
se específica, o Estado responderá objetivamente; e se a omissão for genérica, o 
Estado responde subjetivamente. 
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15. A TITULARIDADE DOS CRÉDITOS DE CARBONO E A 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS EM TERRAS INDÍGENAS 
NA AMAZÔNIA LEGAL 

MADSON ANDERSON CORRÊA MATOS DO AMARAL
Graduando do curso de Direito da Universidade da Amazônia.

1. INTRODUÇÃO

Durante o século XX, houve um aumento significativo da temperatura 
mundial em torno de 0,6ºC e de acordo com as previsões apresentadas no 
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA), realizado em conjunto com a Organização 
Meteorológica Mundial (OMM), estima-se que a temperatura se elevará de 1,4˚ 
a 5,8˚ Celsius até o final do presente século, causando ainda mais significativos 
impactos sobre o meio ambiente.526 

Com o objetivo de conter o agravamento do aquecimento global, as 
Nações Unidas, em 1992, adotaram uma Convenção Quadro, a United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCC), objetivando alcançar a 
estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, de 
maneira a impedir que a interferência do homem no meio ambiente provoque 
um desequilíbrio ameaçador sobre o sistema físico climático. Sendo que este 
tratado adota uma nova “engenharia normativa” do Direito Internacional, que é 
o das Convenções Quadro, possibilitando a sua regulamentação posterior por 
meio de outros instrumentos jurídicos sucessivos, como no caso do Protocolo 
de Kyoto criado em 1997. Onde por meio da Conferência das Partes (COP), foram 
aperfeiçoando-se os debates à cerca de uma proposta para a criação de um 
mecanismo de redução de emissão de GEE derivados do desmatamento e da 
degradação florestal.527 

Atualmente, o REDD+ (Redução de Emissões do Desmatamento e 
Degradação Florestal) vem gerando projetos e contratos. No entanto ainda não 
foi incorporado pela Convenção do Clima como um mecanismo oficial de redução 
de emissões. Sendo que nos Territórios Indígenas, onde o nível de desmatamento 
em seu entorno é alarmante em decorrência de queimadas e pela expansão 
das fronteiras agropecuárias, este seria um mecanismo eficaz para auxiliar na 

526 LORENZONI NETO, Antônio. Contratos de créditos de carbono: análise crítica das 
mudanças climáticas. Curitiba: Juruá, 2012, p.17.
527 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: Fundação Peirópolis, 2002, p.24.
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fiscalização e na proteção das terras indígenas, no que concerne aos recursos 
naturais e à proteção da terra destinada as comunidades indígenas, na qual é 
instrumento de vida e de desenvolvimento cultural.

Coube analisar como os créditos de carbono, que são certificados 
negociáveis que representam uma quantidade de GEE’S não emitidas ou 
absorvidas pela conservação e preservação de florestas por meio do mecanismo 
de REDD+, funcionarão em territórios tradicionais indígenas na Amazônia Legal. 

Em outras palavras objetivamos identificar o sujeito titular dos créditos de 
carbono decorrentes de projetos de REDD+ em Terras Indígenas no território da 
Amazônia Legal, com a finalidade de serem celebrados contratos juridicamente 
perfeitos.

Na presente pesquisa, através do método dialético, foi analisado o caso 
em que se discutiu a titularidade e a validade de um contrato de crédito de carbono 
no Estado do Pará, mas especificadamente na terra indígena dos Mundurukus, 
localizado no município de Jacareacanga, na qual encontravam-se como partes 
os Índios Mundurukus e a empresa irlandesa Celestial Green Ventures PLC. 

2. CRÉDITOS DE CARBONO, MDL E O REDD+

Por meio do Protocolo de Kyoto foram criados mecanismos de flexibilização 
que permitem a redução das emissões ou a remoção de gases de efeito estufa 
por suas Partes, através de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) que 
poderão ser obtidos além das fronteiras nacionais.

Os créditos de carbono gerados através desses mecanismos (RCEs) 
poderão ser negociáveis, criando um mercado de carbono que vem crescendo 
vertiginosamente nos últimos tempos, onde segundo a Point Carbon, em 2007, 
o valor do mercado global de carbono cresceu 80%, alcançando 40 bilhões de 
euros.528

A Redução de Emissões do Desmatamento e Degradação, e incremento 
de estoques de carbono florestal incluindo conservação e manejo florestal 
sustentável (REDD+) seria o principal instrumento de utilização para se alcançar 
o desenvolvimento sustentável, por se tratar de um Pagamento Por Serviços 
Ambientais (PSA). Caberá, no entanto, analisar o potencial do REDD+ como um 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), sua evolução nas Conferências 
das Partes (COP) quanto à sua regulamentação jurídica, e ainda sua importância 
socioambiental. 

528  LIMIRO, Danielle. Créditos de carbono: protocolo de Kyoto e projetos de MDL. Curitiba: 
Juruá, 2012, p.18.



240 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

2.1. OS PROJETOS DE MDL E OS SEUS DELINEAMENTOS JURÍDICOS 
ESTABELECIDOS PELO PROTOCOLO DE KYOTO EM FACE DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é um instrumento 
jurídico-econômico que tem como objetivo reduzir a emissão dos gases do efeito 
estufa (GEE) na atmosfera através de fontes de emissão ou sumidouros. O MDL 
nasceu de uma proposta brasileira, em maio de 1997, apresentada ao Grupo Ad 
hoc para o Mandado de Berlim o documento intitulado Elementos Propostos de 
um Protocolo para a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima.

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) está definido no art.12 
do Protocolo de Kyoto e regulamentado nos Acordos de Marraqueche, por meio 
da COP7 em 2001 na cidade do Marrocos, objetivando estabelecer as atividades 
de projetos de redução de emissão de gases de efeito estufa e/ou amenizar a 
emissão de CO2 na atmosfera. Devendo essas atividades serem desenvolvidas 
principalmente pelas Partes do Anexo I em territórios das Partes do Não-Anexo I, 
na qual gerarão Reduções Certificadas de Emissões onde poderão ser utilizadas 
pelo país investidor como uma forma de cumprimento parcial de suas metas de 
redução de emissão dos gases do efeito estufa. Dentre todos os mecanismos de 
flexibilização, esse seria o único meio que permitiria a participação de países em 
desenvolvimento, no caso o Brasil.529

É importante ressaltar ainda que embora as atividades de remoção e/ou 
redução dos gases do efeito estufa (GEE’s) não estejam dispostas no Anexo A do 
Protocolo, sua previsão legal foi estabelecida por meio da Decisão 17/CP.7, adotada 
durante a COP7 (Acordo de Marraqueche, realizado em 2001) em seu art.7º, “a”, 
onde definiu que apenas as atividades de florestamento e reflorestamento são 
elegíveis para o sequestro de carbono.

Essas modalidades e os procedimentos das atividades de Uso da Terra, 
Mudança de Uso da Terra e Florestas, conhecidos também de LULUCF em razão 
de sua denominação em inglês Land Use, Land Use Change and Foresty (Uso da 
Terra, Mudança de uso da Terra e Florestas), foram aprovadas durante a COP9, 
realizada em 2003 na cidade de Milão por meio da Decisão19/CP.9.530

Em outras palavras, os projetos de MDL deverão obedecer a todos 
os requisitos das determinações da COP/MOP (Conferência das Partes na 
Qualidade de Reunião das Partes), sem jamais esquecer que o objetivo central 
é a promoção do desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento, 
a fim de possibilitar-lhes crescimento ecologicamente equilibrado, por meio de 
Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), implementados por um projeto de 
MDL. 

529  LIMIRO, Danielle. Créditos de carbono: protocolo de Kyoto e projetos de MDL. Curitiba: 
Juruá, 2012, p.50.
530  LIMIRO, Danielle. Créditos de carbono: protocolo de Kyoto e projetos de MDL. Curitiba: 
Juruá, 2012, p.67.
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Mas é importante frisar que os projetos de conservação florestal que 
envolvem desmatamento evitado não estão, pelo menos até o presente momento 
incluídos no MDL. Como foi observado no decorrer do estudo do instrumento 
de MDL no setor florestal, ele contempla apenas atividades de florestamento 
e reflorestamento, desconsiderando projetos de conservação e desmatamento 
evitado.

2.2. O surgimento do REDD+ e o seu potencial para o alcance do 
desenvolvimento sustentável

No entanto, por outro lado, surge um mercado voluntário, com outros tipos 
de certificações de emissões de GEEs, chamadas de Reduções Voluntárias de 
Emissões – RVE’s. Onde nasce devido ao não alcance do MDL no setor florestal, 
por meio da emersão de propostas realizadas por países em desenvolvimento 
(Não-Anexo I) com intenções de reduzirem suas emissões provenientes do 
Desmatamento e Degradações Florestais (REDD+).

As florestas representam um papel de extrema relevância na luta contra 
as mudanças climáticas, devido à sua capacidade de reduzir o carbono atmosférico 
quando conservada, funcionando como uma fonte de armazenamento (posto que 
os desmatamentos na maioria das vezes são realizados através de queimadas 
ocasionando um aumento significativo na emissão de CO2 à atmosfera). Logo, 
se uma área que seria desmatada é preservada, uma quantidade significativa 
de CO2 seria retida, e consequentemente não seria lançado à atmosfera. Pois 
através do processo de fotossíntese as folhas das árvores capturam naturalmente 
o carbono existente na atmosfera transformando-o em carboidrato, que lhes 
servem de alimento.531

Ora, se as mudanças climáticas e as suas consequências já se apresentam. 
Se faz necessário a adoção de instrumentos que incentivem, ou melhor dizendo 
induzam à certos comportamentos e condutas no que concerne a conservação 
e ao equilíbrio ecológico. Meios de incentivo à condutas ambientalmente 
responsáveis deverão sim ser compensadas, tal necessidade, se faz nesse 
momento, pelo grau de urgência em responder à tempo as transformações 
atuais e futuras que o meio ambiente vem sofrendo. 

Portanto, se faz necessário a adoção de uma conduta socialmente 
desejável em relação a conservação de florestas, devendo ela receber promoção 
e incentivo. Logo, o referido instrumento indutor de comportamentos e ações 
ecologicamente corretos que reúnem supramencionados atributos de rapidez 
de resultados e eficácia é o PSA (Pagamentos Por Serviços Ambientais), 
especificamente o REDD+. Portanto, seria impossível dissociar o REDD+ do 
PSA, eles estão intrinsicamente ligados. A inserção do REDD+ ao PSA mostra-
se, portanto, como uma alternativa ou até mesmo uma solução promissora, uma 

531  FERENCZY, Marina Andrea Von Harbach. Direito ambiental: potencial do REDD+ para a 
sustentabilidade. Curitiba: Juruá, 2012, p.74.
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vez que os pagamentos podem servir como incentivo, de forma a compensar as 
mudanças no uso da terra, fundamentais para alcançar os objetivos do REDD+.532

A expectativa para inclusão do REDD+ ao Protocolo, como um instrumento 
que visa reduzir emissões oriundas do desmatamento se faz necessário uma 
vez que práticas de conservação e preservação deverão ser incentivadas e não 
desvalorizadas. 

3. TERRAS INDÍGENAS, USUFRUTO E CAPACIDADE CONTRATUAL 
INDÍGENA (TUTELA)

A terra é o meio, ou melhor dizendo, o instrumento de desenvolvimento 
e de vida da cultura dos povos indígenas pelo qual merecem total proteção e 
respeito. Diante das mudanças ocorridas no decorrer da história do Brasil, e diante 
da evolução da Constituição Federal e do Código Civil, em conjuntura com o 
ordenamento internacional, busca-se averiguar se estas mudanças efetivamente 
garantiram seus direitos fundamentais como pessoa humana.

Busca-se ainda analisar sua capacidade diante dos fatos e atos das 
relações da vida civil, do seu poder como comunidade, como povo e acima de 
tudo como cidadão brasileiro que busca usufruir do que é plenamente de direito.

3.1. Terras indígenas

O território indígena segundo Villares533 é a base material para as relações 
sociais, a cultura, as tradições e as crenças de cada comunidade indígena. A 
posse da terra garante a sobrevivência física e cultural de tais povos, no entanto, 
o que se observa no decorrer da história da colonização, é de que os povos 
indígenas em relação aos seus territórios sempre sofreram com a imposição 
e/ou limitação por parte do colonizador, refletindo em restrições afetando sua 
autodeterminação. Restringindo assim a sua liberdade. No entanto o que era 
antes considerado restrição de liberdade atualmente é considerado garantia de 
sobrevivência.

Com a Constituição Federal de 1988, se buscou efetivar a proteção 
da vida indígena e das futura gerações, reconhecendo aos indígenas o direito 
originário sobre suas terras que tradicionalmente ocupam, logo o direito indígena 
sobre suas terras é um direito dominial primário e congênito, conforme está 
disposto no art. 231 CF. 

3.2. Tutela

O Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071), ao qualificarem os índios, chamados 

532  FERENCZY, Marina Andrea Von Harbach. Direito ambiental: potencial do REDD+ para a 
sustentabilidade. Curitiba: Juruá, 2012, p.97.
533  VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas. Curitiba: Juruá, 2009, p.97.
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na época de silvícolas, foram considerados incapazes relativamente a certos 
atos, disposto no artigo 6º, inciso III da Lei 3.071, sendo que em 1962 com o 
advento da Lei nº4.121, acrescentou-se um parágrafo único neste mesmo artigo 
onde dispusera que os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecidos 
em leis e regulamentados, o qual cessará à medida que forem se adaptando à 
civilização do país.534 

O que se caracteriza portanto numa limitação ao regime tutelar dos 
índios e das comunidades indígenas ainda não integrados, revelando que o índio 
só seria considerado índio de fato e consequentemente protegido enquanto 
não fosse integrado, sendo que depois de ocorrida sua integração, perderia sua 
própria identidade e a proteção da qual é merecedor.535

Portanto, ficou assegurado aos índios, pela constituição atual (1988) nos 
arts. 231 e 232 da CF, o direito de permanecerem como tais, e de manterem a sua 
identidade cultural, enquanto povos etnicamente diferenciados, tornando-se um 
direito de “ser”, em respeito à diversidade cultural das comunidades indígenas. 
A tutela e a relativa incapacidade civil representariam uma proteção aos índios.

Logo a incapacidade relativa não se justificaria sob o argumento de que 
os índios deveriam ser tutelados devido ao desenvolvimento mental incompleto.

Diante do exposto verifica-se segundo Albuquerque536 que os atos 
praticados entre índios e terceiros serão válidos, desde que os primeiros tenham 
consciência e conhecimento das consequências de seus atos, de forma que não 
possam lhes prejudicarem. Portanto se não houver um entendimento, ou melhor 
dizendo, uma consciência das consequências dos atos negociais celebrados 
entre índios e terceiros, os ato negociais perderão sua eficácia jurídica.

3.3. Usufruto

Os recursos naturais são de fundamental importância para os povos 
indígenas, dependendo deles intrinsicamente para o seu bem estar e para a sua 
reprodução física e cultural. Não se pode afastar a natureza da cultura, uma vez 
que toda formação cultural tem como base o meio ambiente. Logo os recursos 
ambientais existentes nas Terras Indígenas estão reservados e destinados 
exclusivamente à permanência e reprodução de sua cultura e de sua vida. A sua 
demarcação pelo Estado deve ter em vista este preceito, servindo de espaço 
territorial não apenas como habitação mas também como um instrumento de 
atividade produtiva para esses povos tradicionais por meio da: caça, pesca, 

534  BRASIL. Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm>. Acesso em: 10 maio 2013.
535  BARRETO, Helder Girão. Direitos Indígenas: vetores constitucionais. Curitiba: Juruá, 
2005, p.39-40.
536  ALBUQUERQUE, Antonio Armando Ulian do Lago. Multiculturalismo e direito à 
autodeterminação dos povos indígenas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008, p. 212.
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agricultura, coleta e extração de recursos naturais.537

Pela lógica do art.231 e seu §1º da CF/88, o uso dos frutos da terra 
pertenceria aos proprietários do bem, caso se os proprietários das terras indígenas 
fossem os próprios índios, no entanto as terras indígenas são de propriedade da 
União, onde no §2º da CF dispõe que a posse será permanente cabendo aos 
índios o usufruto exclusivo.538

Os bens encontrados em terras indígenas, só poderão ser apropriados 
apenas para a satisfação das necessidades da comunidade, conforme está 
disposto no Estatuto do Índio em seu art. 22.539

Portanto, as atividades indígenas (caça, pesca, agricultura de subsistência, 
pecuária, extrativismo e produção de artesanato), não podem sofrer restrições, 
pois possuem aparato legal de caráter constitucional, onde todas estas atividades 
deverão seguir as regras dos próprios povos indígenas. 

No entanto, interesses econômicos, nacionais e estrangeiros, fazem com 
que referidos grupos e territórios indígenas sejam alvo preferido de garimpeiros, 
madeireiros e estrangeiros que cobiçam essas áreas e recursos naturais, não se 
preocupando com as consequências de determinadas atividades (predatórias), 
nocivas aos índios e ao meio ambiente.540

Diante de todo o exposto verifica-se que a nossa Carta Magna, e por meio 
de todos os outros aparatos normativos e de seus respectivos órgãos, visam 
garantir e proteger de todas as formas as áreas consideradas Territórios Indígenas 
de forma a garantir o bem-estar social e o desenvolvimento de determinados 
povos e evitar a usurpação do bem mais precioso existente no nosso país que 
são os recursos naturais existentes nesses territórios.

4. O REED+ NO CONTEXTO AMAZôNICO

O REDD+, objeto desta pesquisa vem se revelando por meio de um 
mercado voluntário, um mecanismo eficaz na realização do desenvolvimento 
sustentável, caberá no entanto, analisar seu potencial nas Terras Indígenas 
Amazônicas de maneira que não interferira no modo de vida das populações 
Indígenas.

Verificado que o REDD+, mesmo não possuindo uma regulamentação 
jurídica própria no Brasil, ele já é uma realidade, que vem gerando projetos e 

537  VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas. Curitiba: Juruá, 2009, p. 213-214.
538  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
05 jan. 2014.
539  BRASIL. Lei n. 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o Estatuto do Índio. 
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/670561.pdf>. Acesso em: 10 maio 
2013.
540  CARVALHO, Edson Ferreira de. Manual didático de direito agrário. Curitiba: Juruá, 2010, 
p. 535-356.
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acordos, caberá no entanto, analisar se essas relações comerciais, que envolvem 
a compra e venda de créditos de carbono, em especial no Pará, estão respeitando 
e garantindo os preceitos básicos do ordenamento constitucional.

É importante ainda analisar o que seria necessário para que ocorresse a 
viabilidade jurídica plena de tais contratos de REDD+, além também é claro, de 
definir o verdadeiro titular dos créditos de carbono gerados em Território Indígena.

4.1. A tentativa de acordo de REED+ no Pará: o caso dos índios Mundurukus

O processo analisado trata-se de um Inquérito Civil: IC –nº 
1.23.002.000443/2011-91 – Cível – Tutela Coletiva, instaurado para investigar 
um contrato (nº 473531-11-PV01) ocorrido no ano de 2011 no Município de 
Jacareacanga, sudoeste do Estado do Pará, na qual teve como partes: a empresa 
Celestial Green Ventures PLC com sede na República da Irlanda, e os Indios 
Mundurukus, representados pela Associação Indígena Pussuru,  localizados 
também no município de Jacareacanga. 

O contrato nº 473531-11-PV01 investigado, tem como objeto uma área de 
2.381.795,7765 ha (Dois milhões trezentos e oitenta e um mil hectares sessenta 
e sete ares e sessenta e cinco centiares). Através deste contrato os índios 
Mundurukus concederiam à Celestial Green Ventures, direitos sobre suas terras, 
na qual a empresa estrangeira teria a totalidade dos direitos sobre os créditos de 
carbono, além de todos os direitos de certificados ou benefícios que se venha a 
obter por meio da biodiversidade dessa área.

A duração do contrato seria de 30 (trinta) anos e os índios receberiam o 
valor de U$ 4.000,00 (Quatro milhões de dólares) pagas anualmente de 2012 a 
2041.

Ademais, manifestam-se no processo a Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI); a Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos, com atuação 
em quatro regiões do país, objetivando a promoção e reparação de direitos 
humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais; Ministério Público Federal 
e a Procuradoria Geral da República (6ª Câmara de Coordenação e Revisão – 
Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais).

4.2. O contrato formulado pela empresa Celestial Green Ventures

O contrato nº 4773531-11-PV, formulado pela empresa irlandesa Celestial 
Green Ventures PLC e proposto aos índios Mundurukus, no ano de 2011, trata-
se da aquisição do título completo e de propriedade de quaisquer créditos de 
carbono obtidos no terreno de propriedade da comunidade indígena, durante 
um período de 30 (trinta anos). A área seria de 2.381.795,7765 ha, e os índios 
receberiam anualmente o valor de U$4.000.000,00.

De acordo com as cláusulas contratuais, a empresa teria o direito de 
desenvolver qualquer pesquisa ou análise no interior da área, sem nenhum tipo 
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de impedimento objetivando obter o máximo do potencial do carbono existente 
na floresta, utilizando a metodologia que mais lhe convêm. Teriam o total direito 
sobre os certificados de carbono gerados, e todos os benefícios existentes com 
a biodiversidade. Ficando os índios obrigados a fornecerem a empresa qualquer 
tipo de documentação necessária para a efetivação do negócio. Dispõe ainda 
no contrato que se os créditos de carbono não fossem atingíveis na área, o 
mesmo seria considerado nulo e sem efeito, devendo cada uma das partes se 
responsabilizar pelas suas próprias despesas incorridas.

Por meio ainda deste contrato de acordo com o parágrafo segundo, os 
índios Mundurukus, não poderão realizar nenhuma atividade ou alteração na 
propriedade, de forma a comprometer a concessão de tais créditos, devendo 
os índios manter a propriedade de acordo com a metodologia estabelecida pela 
empresa.

Os índios Mundurukus de acordo com o parágrafo terceiro só poderão 
desenvolver uma atividade ou realizar uma obra na propriedade, somente com 
autorização da empresa, de forma que eles não prejudiquem a qualidade do 
carbono captado e afetem negativamente a imagem da empresa e do projeto. A 
solicitação para o desenvolvimento de qualquer atividade por parte dos indígenas 
deverá ser encaminhado a empresa por escrito o que eles chamam de plano 
pormenorizado da intervenção pretendida.

Em relação ao parágrafo quarto, os índios não poderão efetuar qualquer 
tipo de hipoteca, empréstimo, ou dar a área do projeto como garantia sem a 
autorização da empresa. Ficando assim proibido de vender, transferir ou doar a 
totalidade da terra ou parte dela para terceiros sem o consentimento e autorização 
da empresa, ficando eles ainda proibidos de estabelecer qualquer tipo de contrato 
com terceiros, de forma a prejudicarem a emissão de créditos de carbono.

Nos parágrafos quinto, sexto e sétimo respectivamente, dispõe que 
ambas as partes devem se comprometer a registrar este contrato e demais aditivos 
às autoridades competentes, ficando ainda os índios proibidos de realizarem 
outro contrato de créditos de carbono durante a vigência do contrato, devendo 
eles cumprirem todas as normas impostas pela empresa, no que concerne a 
manutenção das florestas, rios, flora e fauna, animais e povos indígenas em seu 
estado natural.

Já no parágrafo oitavo, esclarece que os índios manterão a posse da 
terra durante a vigência do contrato, mas caso haja alienação da propriedade 
para terceiros, a empresa deverá ser informada por escrito, e que os novos 
proprietários respeitem os termos e condições presentes no contrato. No 
parágrafo nono consta ainda que a empresa utilizará métodos de tecnologias 
avançadas e modernas de análise e verificação e análise da terra, objetivando 
alcançar o máximo de créditos de carbono, afirmado ainda no parágrafo décimo 
que o projeto buscará trazer benefícios significativos para ambas as partes.

Em relação aos parágrafos décimo primeiro, décimo segundo e décimo 
terceiro respectivamente do contrato, afirmam que: a empresa se comprometerá 
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na elaboração de projetos técnicos, de forma a validar e comercializar os créditos 
de carbono gerados na Terra Indígena Munduruku, se comprometerá ainda a 
manter os índios informados dos progressos alcançados no projeto, afirma ainda 
em manter a área de acordo com os princípios éticos e normas estabelecidas nas 
metodologias validadas.

No que se refere aos parágrafos décimo quarto, décimo quinto e décimo 
sexto; a Celestial Green Ventures se compromete a realizar todos os pagamentos 
ao proprietário, de acordo com o estabelecido no anexo I do contrato, afirmam 
ainda que o não cumprimento das condições do presente contrato sujeitará 
os índios a processos judiciais, devendo qualquer modificação no contrato ser 
autenticada por um notário autorizado.

O parágrafo décimo sétimo do contrato autoriza que qualquer diretor da 
Celestial Green Ventures PLC, ou um de seus representantes poderá assinar o 
acordo. Em relação ao parágrafo décimo oitavo, dispõe que o acordo regulado 
pelas normas brasileiras.

Já em relação ao parágrafo décimo nono a empresa isenta-se qualquer 
responsabilidade quanto ao pagamento de impostos tanto municipais, estaduais 
e federais ou qualquer outro tipo de despesa efetuada pelo proprietário da área em 
questão, pois afirmam que o pagamento acordado no contrato já estão inclusos 
os impostos, não se responsabilizando por quaisquer passivos financeiros.

4.3. Análise geral do caso

No Pará, a carência de uma maior fiscalização do governo e dos demais 
órgãos públicos, no que se refere aos problemas agroambientais, dão abertura 
para que oportunistas, tentem de todas as maneiras burlar as leis brasileiras, 
afrontando norma constitucional, e desrespeitando direitos e garantias 
fundamentais de determinadas populações ou comunidades tradicionais. A crise 
ambiental mundial gera interesse de grupos, países ou empresas nacionais e 
internacionais, que tentam de todas as formas, ter sob os seus domínios recursos 
naturais, para que de alguma maneira possam extrair algum proveito, seja para a 
extração ou pesquisa dos recursos naturais.

O REDD+, portanto, que teria a função de combater o desmatamento, vem 
servindo agora como ponte, para a apoderação dos recursos naturais existentes 
na Amazônia, como no caso ocorrido entre os Índios Mundurukus e a empresa 
irlandesa Celestial Green Ventures, fato este, que gerou grande polêmica, e que 
repercutiu nacionalmente, devido as cláusulas abusivas existentes no contrato, 
e a falta de comunicação entre os grupos indígenas e os seus representantes 
nos seus mais diversos níveis, onde, por meio de denúncias, o caso veio a tona. 
Revelando assim uma fragilidade no sistema agroambiental brasileiro, no que 
concerne a sua estruturação. 

Fatores como estes, citados anteriormente, fazem com que surjam 
tentativas de contrato cujo objeto envolve a venda ilegal de créditos de carbono. 
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A ilicitude do contrato em tela se constata devido: a sua não fundamentação 
legal, ao desrespeito dos direitos e garantias fundamentais dispostos no texto 
constitucional, pela falta de esclarecimento detalhado acerca do objeto do 
contrato e a forma com a qual o eventual projeto iria se desenvolver, além de 
não ter ocorrido um acompanhamento e/ou assistência devida dos órgãos e 
representantes públicos das comunidades indígenas tradicionais; revelando 
assim, um contrato ilegal, infundável e violador de prerrogativas constitucionais. 

O contrato em questão, portanto, excedeu seu caráter mercadológico, e 
passou a violar direitos que comprometem o bem-estar das populações indígenas 
tradicionais. Não ficou claro a função social do contrato, mas sim, o interesse por 
parte da empresa estrangeira em atender somente seus objetivos, violando o 
princípio do desenvolvimento sustentável. 

Verifica-se ainda no contrato a condição de que qualquer intervenção 
ou atividade na área pelos índios deva ser autorizada pela empresa por escrito 
através de plano de pormenorizado da intervenção pretendida, condição esta 
impositiva que viola além do direito de usufruto a interferência no modo de vida 
indígena e de sua relação para com a natureza, são se pode impor costumes 
diversos dos praticados por determinadas comunidade.

Sobre este tema Villares541 afirma que a forma de relação entre povos 
indígenas e meio ambiente é completamente diferente do relacionamento da 
sociedade moderna. Portanto o Estado deve exercer seu papel de polícia em 
relação as atividades ilegais que comprometem a própria comunidade indígena, 
em todos os seus aspectos, fazendo com que haja uma cooperação mutua 
de assistência entre Ministério Público Federal, Fundação Nacional do Índio e 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e 
demais órgãos envolvidos com a problemática.

Seguindo esta linha de raciocínio, consta-se que contratos como estes 
de REDD+, necessitam de acompanhamento e participação do Estado; de modo 
a evitar fraudes, e atingir o objetivo pleno no REDD+, sempre respeitando a 
cultura e o direito dos povos indígenas.

No caso em análise, verifica-se portanto que o contrato  restringe 
totalmente o direito de usufruto exclusivo dos indígenas sobre suas terras por 
um período de 30 (trinta) anos, ainda mais em um território cuja extensão é 
exorbitante, onde só pra se ter uma ideia da dimensão do território negociado, o 
mesmo equivale a dezesseis vezes o tamanho da cidade de São Paulo, revelando 
assim um poder abusivo da empresa proponente sobre a área, o contrato ainda 
mostra-se ainda incerto quanto ao referido pagamento, por se tratar de um período 
extenso (futuro), no qual depende de uma série de fatos econômicos, políticos 
e jurídicos externos ao Contrato e à autonomia das partes, o que caracteriza a 
evidente desproporcionalidade do acordo.

Ainda a respeito deste contrato, verifica-se que mesmo não preenche 

541  VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas. Curitiba: Juruá, 2009, p. 214.
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todos os requisitos necessários, para se perfazer um acordo ou melhor estabelecer 
um negócio uma vez que um contrato deve ser claro, completo e inequívoco, 
representando a vontade inquestionável do proponente.

De acordo com os autos do processo, o contrato foi assinado entre 
a empresa Celestial Green Ventures PLC e a Associação Indígena Pussuru, 
onde afirmam serem os representantes dos Mundurukus. O MPF e PRF após 
tomarem conhecimento acerca da venda de créditos de carbono na Terra Indígena 
Munduruku, solicitaram esclarecimentos acerca do contrato. Onde, segundo 
Martinho Borum Munduruku, Coordenador Geral da Associação Pussuru afirmou 
que assinou o contrato objetivando ajudar os índios Mundurukus a terem uma 
melhor qualidade de vida. 

Anteriormente, os índios Mundurukus numa reunião com o represente 
da empresa irlandesa e com os representantes da Associação Pussuru já haviam 
se manifestado contra a venda de créditos de carbono em seus territórios, pois, 
ao analisarem o contrato constataram que o mesmo iria violar seus direitos, 
não aceitando nenhum acordo. No entanto a Associação Pussuru mesmo sem 
a autorização e conhecimento dos Mundukus assinaram o contrato. Sendo que 
após uma denúncia, os órgãos e entidades públicas começaram a investigar o 
fato.

No entanto, após o início das investigações são informados do 
cancelamento do contrato pela Associação Pussuru e pela empresa Celestial 
Green, constatando que não haveria elementos suficientes que justificassem 
o prosseguimento do feito, submetendo o processo para a apreciação da 6ª 
Câmara de Coordenação e Revisão/PRF, afirmando que com o cancelamento do 
contrato de créditos de carbono, o objeto foi perdido, não havendo razão para sua 
continuação, fazendo com que o processo em questão fosse arquivado.

5.  A VIABILIZAÇÃO JURÍDICA DOS CONTRATOS DE REDD+ E A 
TITULARIDADE INDÍGENA

O contrato de REDD+, como já bem observado anteriormente, trata-
se da compra de crédito de carbono, na qual entende-se como a a compra de 
um direito de emissões em troca de redução física imputada, ou como débito 
de meta, formalizando assim o conceito de débito e crédito. Portanto o crédito 
de carbono será comercializado através de RCEs (Reduções Certificadas de 
Emissões), no qual gera uma transação comercial que é realizada a partir da 
contrato de compra e venda, portanto trata-se de um negócio jurídico entre Partes 
que de comum acordo deliberarão a respeito da compra e venda de RCEs. Por 
meio desta compra e venda de créditos de carbono estabelece-se uma relação 
jurídica, de um lado o interessado em adquirir RCEs e do outro o interessado em 
transferir ao primeiro de adquirir propriedade sobre elas. 

Ainda a respeito de tais contratos, os mesmos deverão contemplar 
os requisitos e procedimentos previstos na CQNU sobre Mudança do Clima, 
no Protocolo de Quioto; e ser formulado de acordo com às regras do direito 
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internacional e com às normas internas dos países contratantes, cumprindo os 
princípios gerais do direito. Devendo ser equitativo, praticável, justo, razoável e 
transparente, objetivando sua efetivação no âmbito jurídico.542

Projetos como o REDD+, no que concerne, a sua regulamentação 
jurídica, ainda é bastante discutida no âmbito nacional e internacional, com o 
intuito definir juridicamente a natureza das RCEs. Buscando assim diminuir a 
insegurança jurídica das entidades públicas e privadas, de forma que possibilite 
assim uma regulamentação e homogeneização do mercado permitindo assim 
que haja uma maior clareza para a regulação do mercado e tratamento contábil 
e tributário. 

Em relação a concessão do usufruto indígena, deve a União zelar pela 
preservação da cultura de forma que se estabeleça laços harmônicos com a 
terra, mantendo e respeitando seus usos e costumes. Logo a União não poderá 
dispor sobre as terras indígenas ou sobre os recursos naturais, salvo com acordo 
e/ou autorização dos povos indígenas, estas exceções encontram se previstas 
no art.231, §3º da CF.

Os títulos de carbono gerados dentro de Terras Indígenas, será 
exclusivamente dos próprios povos indígenas, uma vez observado que eles 
possuem o direito de escolha para o desenvolvimento ou não de projetos florestais 
como o REDD+, além também do direito de se organizarem quanto a distribuição 
das atividades e dos benefícios decorrentes do REDD+. Contudo, deverá haver 
uma colaboração e parceria com a FUNAI, além também da participação de 
outros Órgãos do Estado e instituições privadas, de acordo com as decisões dos 
grupos indígenas envolvidos para evitar que direitos indígenas sejam violados, 
além é claro de ajudarem a definir critérios para a divisão dos benefícios, fazendo 
assim com que ocorra uma maior transparência, aceitabilidade e confiança dos 
projetos de REDD+, garantindo sua eficácia e equidade. 

6. CONCLUSÃO

6.1 As mudanças climáticas ocorridas nos últimos tempos decorrem de atividades 
antrópicas, que potencializam o fenômeno do efeito estufa trazendo consigo 
consequências negativas tanto no âmbito econômico, social e ambiental. 

6.2 O REDD+ trata-se de um PSA, que visa promover e incentivar a adoção de 
condutas ambientalmente desejáveis, mudando o modo de uso da terra pela 
sociedade, uma vez que a preservação dos recursos naturais valeria muito mais 
do que a sua exploração. 

6.3 O REDD+ é um forte mecanismo de combate às mudanças climáticas, e uma 
ferramenta capaz de inibir os avanços do desmatamento na Amazônia Legal, 
decorrentes da agricultura e da pecuária. 

542  CASARA, Ana Cristina. Direito ambiental do clima e créditos de carbono. Curitiba: Juruá, 
2011, p. 130-131.
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6.4 Os Índios são os titulares dos créditos de carbono, pois possuem capacidade 
civil e usufruto exclusivo em relação aos recursos naturais em seus territórios. 
Os projetos de REDD+, não alienam os recursos naturais, mas garantem a sua 
conservação. O que seria negociado seriam somente os estoques de carbono 
não emitidos ou absorvidos. 

6.5 Para a efetivação dos projetos de REDD+ em Terras Indígenas, é necessário 
haver uma fiscalização do Estado, evitando o surgimento de contratos que violem 
o ordenamento constitucional e que comprometam o bem estar e a cultura dos 
povos indígenas, objetivando o tão almejado desenvolvimento sustentável. 
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16. EXCLUSÃO URBANÍSTICA E DIREITO AO MEIO 
AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO: DESAFIOS 
PARA UMA SUSTENTABILIDADE NAS CIDADES

MARIANA RODRIGUES VIANA
Graduanda do Curso de Direito da UFMA

ANA KARINE MARTINS PINHEIRO FRÓZ
Graduanda do Curso de Direito da UFMA

1. INTRODUÇÃO

A conjuntura caótica do espaço urbano brasileiro evidencia uma segregação 
urbano-espacial crescente. Esta segregação pode ser observada na execução 
de planos diretores afastados da realidade de profunda desigualdade social, na 
ilegalidade predominante na organização espacial das cidades, na existência 
de serviços públicos deficitários em áreas marginalizadas, na periferização das 
cidades.

A cidade mostra-se incapaz de abarcar a demanda habitacional existente, 
culminando na busca de efetivação do direito à moradia por vias consideradas 
ilegais, como a ocupação de terrenos e imóveis urbanos, já que há uma falta 
crônica de alternativa legal de moradia nos espaços urbanos atuais.

Nesse contexto, observa-se que as áreas ambientalmente frágeis 
constituem, com grande incidência, objeto de ocupação informal, em consequência 
da posição do Estado de resguardá-las do processo de parcelamento urbano.

O presente artigo tem como primeiro objetivo geral analisar as 
circunstâncias que ocasionam o processo de exclusão urbanística no Brasil e 
as consequências deste na ineficácia do direito ao meio ambiente saudável nas 
cidades. E como segundo objetivo geral a propositura de uma nova interpretação 
constitucional ambiental aos casos de ocupações em áreas ambientalmente 
frágeis, na qual de incluem as áreas de preservação permanente urbanas.

Como objetivos específicos têm-se: demonstrar como o padrão 
homogêneo de cidade adotado inseriu as problemáticas do déficit habitacional e 
da segregação nas cidades; expor como o recente modelo neodesenvolvimentista 
acentuou o problema habitacional e porconsequência o ambiental no espaço 
urbano brasileiro; analisar como a busca da concretização do direito à moradia 
enseja a ocorrência de ocupações informais em áreas ambientalmente frágeis, na 
qual se incluem as áreas de preservação permanente; evidenciar a necessidade 
de uma nova interpretação em relação aos direitos constitucionais ao meio 
ambiente saudável e à moradia, tendo em vista que é insustentável na realidade 
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de ilegalidade latente que estes sejam vistos como direitos contrapostos, 
devendo-se abandonar o discurso de proteção ao meio ambiente “a qualquer 
custo”, posto que este discurso é utilizado para desconsiderar os direitos das 
populações que ocupam tais áreas.

Para efeitos de se proceder a uma análise mais clarividente da temática, 
apresenta-se o caso da comunidade “Prainha”, em São Luís/MA, que se trata de 
uma ocupação em área de preservação permanente que existe há 38 anos, a 
qual se encontra em risco de deslocamento forçado.

2. OS MODELOS DE CIDADE E DESENVOLVIMENTO ADOTADOS NO BRASIL 

2.1 A cidade do capital

O espaço urbano brasileiro é caracterizado por desigualdades, observadas 
na divisão da cidade em áreas ricas e pobres, áreas residenciais e comerciais, 
bem equipadas por serviços públicos e carentes destes, ou seja, há uma latente 
segregação espacial.

A cidade do capital é justamente este padrão homogêneo de cidade, 
surgido a partir do desenvolvimento da ocupação capitalista da terra e da família 
burguesa, marcado pela segregação. A formação deste modelo de cidade se deu 
com a disseminação do trabalho assalariado, tendo sido iniciado esse molde de 
espaço urbano no Brasil com a abolição da escravatura, conforme atesta Rolnik543:

“Este movimento de segregação vai ser tremendamente 
impulsionado pela disseminação do trabalho assalariado. Se 
na relação mestre/aprendiz ou senhor/escravo a convivência é 
um elemento essencial, na relação patrão/empregado esta é 
definida pelo salário. Com ele, o trabalhador paga o seu sustento 
– o seu teto, sua comida. Esta é a condição para que seu espaço 
se separe fisicamente do território do patrão. Isto se dá porque 
se rompe um vínculo e porque cada qual comprará o mercado 
imobiliário a localização que for possível com a quantidade de 
moeda que possuir.”

Além da abolição da escravatura, outro marco histórico fundamental para 
a consolidação desse padrão de cidade foi a promulgação da Lei de Terras (Lei n° 
601/1850), que, conforme atesta Maricato544, formalizou o latifúndio e suas raízes 
patrimonialistas influenciaram a urbanização na sociedade brasileira, sendo a 
terra um nó também nas cidades.

543 ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 2004. p. 48.
544 MARICATO, Ermínia. As idéias fora do lugar e o lugar fora das idéias. In.: ARANTES, 
Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia.A Cidade do Pensamento Único: Desmanchando 
consensos. 8 ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2013. P. 150.
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Rolnik545 elucida que a Lei de Terras monetarizou e tornou absoluta a 
propriedade, posto que a partir de sua promulgação “a única forma legal de posse 
da terra passou a ser a compra devidamente registrada”. Conclui a autora que o 
acesso à terra se desvinculou da condição de ocupação, tendo a terra ganhado o 
status de mercadoria.

Observa-se que com a exclusão da população que não detinha condições 
de adquirir o terreno urbano de forma legal, o acesso à terra se tornou um problema 
estrutural no espaço urbano brasileiro. Sobre isto discorre Fernandes546:

“A proliferação de formas de ilegalidade nas cidades, especialmente 
no contexto cada vez mais significativo da economia informal, é 
uma das maiores consequências do processo de exclusão social 
e segregação espacial que tem caracterizado o crescimento 
urbano intensivo nos países em desenvolvimento. Tal fenômeno 
se torna ainda mais importante no que se refere aos processos 
socioeconômicos e culturais de acesso ao solo e produção da 
moradia: um número cada vez maior de pessoas tem tido de 
descumprir a lei para ter um lugar nas cidades, vivendo sem 
segurança jurídica da posse em condições precárias ou mesmo 
insalubres e perigosas, geralmente em áreas periféricas ou em 
áreas centrais desprovidas de infra-estrutura urbana adequada.”

Esta problemática da ocupação de terras urbanas só vem sendo acentuada 
no Brasil, tendo em vista o aumento do fenômeno da especulação imobiliária.

Importante trazer à baila o papel do Estado de grande interventor, no 
sentido de privilegiar certas áreas, o que ocasiona a elevação do preço de venda 
dos imóveis nas áreas privilegiadas, em geral áreas centrais da cidade, assim 
esclarece Rolnik547:

“Desde o início da formação do modelo de morar burguês, o 
Estado tem sido um grande interventor, no sentido de privilegiar 
certas áreas, e impor a desvalorização de outras, o que causa o 
aumento do preço de venda dos imóveis nas áreas privilegiadas, 
em geral áreas centrais da cidade.”

Santos548esclarece como ocorre o processo de especulação imobiliária:

“A especulação imobiliária deriva, em última análise, da conjugação 
de dois movimentos convergentes: a superposição de um sítio 

545 ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: Legislação, política urbana e territórios na cidade de 
São Paulo. São Paulo. Studio Nobel: Fapesp, 1997. p. 23.
546 FERNANDES, Edésio. Do Código Civil ao Estatuto da Cidade: algumas notas sobre a 
trajetória do Direito Urbanístico no Brasil. In: VALENÇA, Márcio Moraes (org.). Cidade (I)legal. Rio 
de Janeiro: Mauad, 2008. p. 53.
547 ROLNIK. Op. Cit. p. 52.
548 SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 5. ed. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 2013. p. 106-107.
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social ao sítio natural; e a disputa entre atividades ou pessoas 
por dada localização. A especulação se alimenta dessa dinâmica, 
que inclui expectativas. Criam-se sítios sociais, uma vez que o 
funcionamento da sociedade urbana transforma seletivamente 
os lugares, afeiçoando-os às suas exigências funcionais. É assim 
que certos pontos se tornam mais acessíveis, certas artérias 
mais atrativas e, também, uns e outras, mais valorizados.”

É salutar que se compreenda que a especulação imobiliária majora a 
exclusão da população do mercado imobiliário legal, o que faz com que ocorra 
a busca da efetivação do direito à moradia por vias consideradas ilegais, tais 
como as ocupações urbanas de terrenos e imóveis. Assim, ocorre o processo 
de periferização da cidade, com a exclusão urbanística, na qual apenas parte da 
população usufrui da cidade.

No século XXI a exclusão urbanística tem crescido por diversas causas, 
entre elas um modelo de desenvolvimento adotado que não enfrenta as questões 
estruturais da sociedade, conforme se passará a analisar.

2.2 O neodesenvolvimentismo

Há uma clara tensão entre o modelo de desenvolvimento adotado no 
Brasil e direitos humanos individuais e coletivos, como o direito ao meio ambiente 
saudável, o direito à moradia, o direito à terra, o direito à cidade, entre outros.

Boaventura de Sousa Santos549 explica que após o colapso do bloco 
soviético, foram neutralizadas as possibilidades alternativas de desenvolvimento 
que não se pautassem pelas normas do Consenso de Washington, tendo 
sido o desenvolvimento capitalista imposto. Neste viés, o autor atesta que “o 
desenvolvimento passou a ser mais antissocial, mais vinculado do que nunca 
ao crescimento, mais dominado pela especulação financeira, mais predador do 
meio ambiente”.

O autor em comento analisa a mudança desse padrão de desenvolvimento 
no século XXI, afirmando que houve uma alteração profunda na economia com 
a queda do muro de Berlim e com a emergência dos BRICS (Brasil, Rússia, 
China e África do Sul), analisando ainda que “os fatores de crises estão cada vez 
mais articulados e são afinal manifestações da mesma crise, a qual, pelas suas 
dimensões, se apresenta como crise civilizatória”550.

Especificamente sobre o contexto latino-americano, Boaventura de Sousa 
Santos analisa que vários governos progressistas chegaram ao poder no início da 
década de 2000 e que estes governos “partilham algumas características que 

549 SOUSA SANTOS, Boaventura.Direitos humanos, democracia e desenvolvimento, 
In: SOUSA SANTOS, Boaventura de; CHAUÍ, Marilena. Direitos humanos, democracia e 
desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2013.p. 88.
550 SOUSA SANTOS. Op. Cit. p. 88-89.
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imprimem ao modelo de desenvolvimento neoliberal um perfil próprio”551.

O autor está se referindo ao modelo neodesenvolvimentista, afirmando 
que as características desse modelo se concentram em políticas de redistribuição 
de renda, na recuperação da centralidade estatal e “ampla liberdade às forças do 
mercado tanto nacionais como multinacionais”552.

Boito Junior esclarece as características do neodesenvolvimentismo 
adotado no Brasil com a ascensão do Governo Lula, estabelecendo três diferenças 
em relação ao modelo de desenvolvimento do período de 1930-1980. A primeira “é 
que o novo desenvolvimentismo produz índices mais modestos de crescimento 
econômico”, a segunda característica é que o “novo desenvolvimentismo 
concentra-se nos setores de processamento de produtos agrícolas, pecuários ou 
de recursos naturais”; a terceira característica é que o neodesenvolvimentismo 
é muito mais voltado para o mercado externo553.

Esclarece Boito Junior que para sustentar a manutenção da política 
econômica o Governo Lula precisou realizar algumas concessões como programas 
de transferências de renda; pequena recuperação do salário mínimo; políticas 
públicas voltadas à setores dos movimentos sociais, como o programa “Minha 
casa, minha vida”; entre outras554.

Importa ao presente artigo a relação entre o modelo neodesenvolvimentista 
e o aumento dos conflitos no espaço urbano no que diz respeito à habitação, 
periferização das cidades e impactos ambientais decorrentes deste contexto.

O que se observa é que o déficit habitacional foi acentuado nos últimos 
anos com a implementação da política neodesenvolvimentista. Ainda que tenha 
sido iniciado o Plano de Habitação “Minha casa, minha vida” em 2009, a parcela 
populacional, que recebe de 0 a 3 salários mínimos e representa mais de 90% 
do déficit habitacional total, não pôde usufruir da política de financiamento555.
Ademais, esclarece Hirata e Oliveira556:

“Como previsto, o programa não tem conseguido avançar 
na diminuição do déficit para a população que o compõe 
majoritariamente, ao mesmo tempo em que aprofunda o 
problema do valor dos imóveis nas regiões de concentração 
deste déficit.
Isto porque o plano de 2009 previa, por exemplo, priorizar a 

551 SOUSA SANTOS. Op. Cit. p. 90-91.
552 SOUSA SANTOS. Op. Cit. p. 90-93.
553 BOITO JR., Armando. Governos Lula: a nova burguesia nacional no poder. In: GALVÃO, 
Andréia; BOITO JR., Armando (orgs.). Política e classes sociais no Brasil dos anos 2000. São 
Paulo: Alameda, 2012. p. 69-70.
554 BOITO JR.. Op. Cit. p. 73.
555 HIRATA, Francini; OLIVEIRA, Nathália C.. Os movimentos dos sem-teto de São Paulo no 
contexto neoliberal. In: GALVÃO, Andréia; BOITO JR., Armando (orgs.). Política e classes sociais 
no Brasil dos anos 2000. São Paulo: Alameda, 2012.p. 371.
556 HIRATA; OLIVEIRA. Op. Cit. p. 372.
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população de baixa renda, mas a previsão não se complementava 
com a criação de mecanismos para tornar isso possível.
[...]
Para a população onde se concentra o déficit, isto é, na faixa 
de renda de até 3 salários mínimos, a política de financiamento 
sozinha não viabiliza o acesso à moradia, já que se trata de uma 
população que não apresenta garantia de emprego e renda, ou 
seja, é insuficiente pensar política habitacional descolada de 
políticas de emprego, regularização fundiária, reforma agrária 
etc.”

Maricato557analisa o aumento do valor dos terrenos com a implementação 
das políticas pelo Governo Lula e posteriormente pelo Governo Dilma Roussef, 
como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o programa Minha 
Casa Minha Vida. Segundo a referida autora, estes programas causaram um 
crescimento na construção civil e um boom imobiliário nas cidades brasileiras, e 
“com exceção da oferta de emprego na indústria da construção, para a maioria 
sobrou o pior dos mundos”. Conclui que a terra urbana sofreu uma valorização 
considerável e “os pobres foram expulsos para a periferia da periferia”.

A exclusão habitacional resultante deste processo culmina na ocupação 
de áreas ambientalmente frágeis (que não são interessantes para o mercado 
imobiliário), causando degradação ambiental (com poluição de rios e mananciais, 
epidemias, enchentes, etc.). Esta realidade faz com que a população pobre seja 
vista como causadora da degeneração do meio ambiente, e diversas vezes 
enfrente processos judiciais para que seja despejada da localidade.

Sobre o assunto discorre Maricato558:

“As áreas ambientalmente frágeis – beira de córregos, rios e 
reservatórios, encostas íngremes, mangues, áreas alagáveis, 
fundos de vale – que, por essa condição, merecem legislação 
específica e não interessam ao mercado legal, são as que 
“sobram” para a moradia de grande parte da população. As 
consequências são muitas: poluição dos recursos hídricos e 
dos mananciais, banalização de mortes por desmoronamentos, 
enchentes, epidemias, etc.”

De todo o exposto, vê-se que o padrão de cidade adotado, somado ao 
fenômeno de valorização dos terrenos urbanos,ocorrido nos últimos anos em razão 
de programas ligados à política neodesenvolvimentista, ocasionou um aumento 
da problemática da habitação do espaço urbano brasileiro, o que culminou na 
acentuação dos problemas ambientais urbanos, sendo uma dinâmica cada vez 
mais insustentável.

557 MARICATO, Ermínia. É a questão urbana, estúpido!. In: MARICATO, Ermínia [et al]. 
Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: 
Boitempo: Carta Maior, 2013.p. 23-24.
558  MARICATO. Op. Cit. p. 163
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3. AS IMPLICAÇÕES DA EXCLUSÃO URBANÍSTICA NA CONCRETIZAÇÃO 
DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO NO 
ESPAÇO URBANO BRASILEIRO

Na Conferência das Nações Unidas, ocorrida em Estocolmo, em 1972, o 
direito ao meio ambiente foi elevado à categoria de direito fundamental, conforme 
evidencia o Princípio 1 da Declaração do Meio Ambiente559: 

“O homem tem o direito fundamental à liberdade, à 
igualdade e ao desfrute de condições de vida adequada em 
um meio, cuja qualidade lhe permita levar uma vida digna e 
gozar de bem-estar, e tem a solene obrigação de proteger e 
melhorar esse meio para as gerações presentes e futuras”.

Sob influência dos ideais ambientalistas da Carta de Estocolmo que a 
Constituição Federal em seu artigo 225560 determina que:

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- 
lo para as presentes e futuras gerações”.

Embora não tenha sido previsto no capítulo dos direitos e deveres 
individuais e coletivos, não há como negar seu caráter de direito fundamental 
do homem, se inserindo “ao lado do direito à vida, à igualdade, à liberdade, 
caracterizando-se pelo cunho social amplo e não meramente individual”561.

Os problemas ambientais têm ganhado cada vez mais destaque no 
contexto no espaço urbano brasileiro, especialmente em razão das consequências 
advindas na qualidade de vida/saúde da população urbana e consequentemente 
na sustentabilidade das cidades562.

Conforme já exposto, a problemática do déficit habitacional no espaço 
urbano tem implicações diretas na lesão ao meio ambiente saudável, posto que 
a exclusão urbanística leva à ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis pela 
população que não possui condições de adquirir moradia pelo mercado imobiliário 
legal. Neste sentido analisam Andreola e Cenci563:

559 ONU. Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. 
Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/estocolmo1972.pdf> Acesso em: 18 
de abr. de 2014.
560 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 18 de abr. de 2014.
561 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano Ambiental: do individual ao 
coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 
87.
562 ANDREOLA, Patrícia; CENCI, Daniel Rubens.  O direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e os conflitos socioambientais urbanos: desafios para a sustentabilidade nas cidades. 
Disponível em:<www.esdm.com.br> Acesso em: 18 de abr. de 2014.p. 3.
563 ANDREOLA; CENCI.  Op. Cit. p. 3.

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/estocolmo1972.pdf
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“Um forte obstáculo enfrentado na luta por cidades sustentáveis 
gira em torno do problema da habitação, já que o intenso afluxo de 
pessoas nos centros urbanos, grande parcela com baixa renda, dificulta 
sobremaneira o assentamento adequado dessa população. Em razão 
deste e de problemas de planejamento e de especulação imobiliária, 
por vezes, restam às camadas sociais mais desfavorecidas, ocupar, 
irregularmente, as áreas ambientalmente vulneráveis e de risco ou 
outras formas de habitação irregulares para instalarem suas moradias, 
construindo os cenários preocupantes que se encontra na maioria das 
grandes cidades.”

O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) busca realizar uma conexão 
entre meio ambiente e anseios sociais, propondo justamente o desafio das 
cidades sustentáveis, conforme se depreende do seu art. 2º, I, que dispõe que a 
política urbana com vistas a alcançar a função social da cidade e da propriedade 
urbana segue a diretriz de “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido 
como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, à infra-estrutura urbana, 
ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações”564.

Assim, a cidade sustentável seria possível com uma gestão urbana capaz 
de promover o crescimento e desenvolvimento com proteção ambiental, o que se 
mostra um tanto utópico em uma realidade de ilegalidade latente de ocupações 
urbanas, como é o caso das ocupações em áreas de preservação ambiental, tal 
qual o caso analisado no presente artigo.

Bezerra e Chaer565 explicam que o grande crescimento das cidades 
no Brasil foi posterior à legislação que estabeleceu as Áreas de Preservação 
Permanente “de forma que repensar, hoje, o papel de áreas de preservação 
dentro do contexto urbano implica a reflexão sobre o conceito de gestão ambiental 
urbana”.

As autoras esclarecem ainda que o sistema de proteção das APPs é 
bastante rígido, o que significa que as áreas de proteção devem ser mantidas 
intactas, exceto os casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 
ambiental, conforme dispõe a Resolução nº 369 do CONAMA, além da Lei Federal 
nº 11.977/2009566.

Vê-se que aparentemente as ocupações ilegais em áreas de fragilidade 
ambiental fazem contrapor dois direitos – o direito à moradia e o direito ao meio 
ambiente saudável. Em oposição a este pensamento se posiciona Fernandes567:

564 BRASIL. Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm> Acesso em: 18 de abr. de 2014.
565 BEZERRA, Maria do Carmo de Lima; CHAER, Tatiana Mamede Salum. Regularização 
fundiária e os conflitos com as normas do código florestal para APP urbana. In: Revista Eletrônica 
de estudos urbanos e regionais. Rio de Janeiro, 2012.p. 27.
566 BEZERRA; CHAER.Op. Cit. p. 27-28.
567 FERNANDES, Edésio. Preservação Ambiental ou Moradia? Um falso conflito. Disponível 
em < www.cidades. gov.br >. Acesso em 18 de abr. de 2014.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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“Mas, haveria mesmo um conflito entre preservação ambiental e 
moradia?
Trata-se de uma falsa questão: os dois são valores e direitos sociais 
constitucionalmente protegidos, tendo a mesma raiz conceitual, 
qual seja, o principio da função sócio-ambiental da propriedade. O 
desafio, então, é compatibilizar esses dois valores e direitos, o que 
somente pode ser feito por meio da construção não de cenários ideais, 
certamente não de cenários inadmissíveis, mas de cenários possíveis.
A grande novidade da ordem jurídica brasileira, mas que ainda não foi 
totalmente compreendida, é que onde valores constitucionais forem 
incompatíveis e um tiver que prevalecer sobre o outro, medidas 
concretas têm que ser tomadas para mitigar ou compensar o valor 
afetado. É esse o espírito da mencionada MP n. 2.220/20001: se o 
direito de moradia dos ocupantes de assentamentos informais em 
terras públicas não puder ser exercido no mesmo local, devido a razoes 
ambientais, o direito de moradia continua prevalecendo, devendo ser 
exercido em outro lugar adequado.”

Assim, defende-se na presente análise a ideia de que tais direitos não 
são contrapostos. Em verdade, para o alcance da sustentabilidade das cidades 
é necessário tanto a observância do direito à moradia, quanto do direito ao meio 
ambiente saudável para as presentes e futuras gerações. 

Neste viés é importante que seja feita uma interpretação constitucional 
que leve em conta não apenas um ou outro direito, pois o intuito da Carta Magna 
é o de uma gestão urbana que possibilite que ambos sejam garantidos, o que 
fez com que o Estatuto da Cidade fosse criado justamente para regulamentar o 
capítulo da política urbana constante no texto constitucional.

Desta feita, visando alcançar a real intenção do texto constitucional, 
propõe-se que cada caso de ocupação em APP seja analisado individualmente, 
com vistas a concluir pela possibilidade ou não de permanência do assentamento 
na localidade, de acordo com estudos ambientais previamente realizados, não 
devendo ser a solução para todo e qualquer caso de ocupação informal urbana o 
deslocamento da comunidade que nela está inserida.

Para melhor reflexão acerca da temática apresenta-se o caso concreto 
da comunidade Prainha – São Luís/MA, que se trata de ocupação em área de 
preservação permanente.

4. O CASO DA COMUNIDADE PRAINHA - SÃO LUÍS/MA

O caso da comunidade Prainha, em São Luís/MA, exemplifica a relação 
entre direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e direito à moradia, 
haja vista que traz à baila a discussão acerca da regularização fundiária em área 
de preservação permanente (APP). Tal possibilidade está prevista no artigo 54, § 
1º, da Lei n° 11.977/2009, buscando compatibilizar as problemáticas ambientais e 
habitacionais. Nesse sentido, prossegue-se à análise do caso concreto.

Em janeiro de 2010 a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
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(SEMOSP) apresentou o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do Projeto de 
Prolongamento da Avenida Litorânea, em 1,14 km, e Duplicação e Prolongamento 
da Rua das Cegonhas até a Litorânea, em aproximadamente 0,74 km568.

O RIMA569 detalhou a necessidade de deslocamento e indenização dos 
moradores da Avenida Vale Pimenta Parque Atlântico, a chamada “Prainha”, 
em São Luís/MA, que possuíssem construções (casas e bares) localizadas nas 
imediações do empreendimento. Quanto às outras cerca de vinte famílias que não 
estivessem circunscritas nas proximidades das obras, as mesmas teriam suas 
situações devidamente regularizadas, já que a comunidade havia se estabelecido 
na localidade de maneira informal, não possuindo qualquer documentação.

Após a conclusão do empreendimento muitos dos antigos moradores 
que já haviam sido indenizados pelo Poder Municipal acabaram retornando, pois 
não encontraram condições satisfatórias de moradia e comércio (ressalta-se que 
a maioria subsiste do comércio local, principalmente através de bares) fora da 
comunidade, juntando-se aos que lá haviam permanecido e que continuavam em 
situação irregular, já que a previsão feita pelo poder público de regularização da 
área não se concretizou570.

Em janeiro de 2013, a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) 
notificou os moradores da comunidade, determinando sua retirada em cinco dias, 
informando que a área em questão tratava-se de patrimônio da União, tendo sido 
apenas doada para o Município para realização do prolongamento da avenida571. 

A Comissão de Direitos Humanos da OAB passou a mediar o caso junto 
à Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (SEMURH) e a Defensoria 
Pública da União no Maranhão (DPU/MA) instaurou o Processo de Assistência 
Jurídica – PAJ – n° 2013/012/1060 para auxiliar a comunidade em seu processo 
de regularização.

Ressalta-se que, apesar de constatado que a comunidade reside na 
localidade há 38 anos, a área em questão constitui, conforme já mencionado, 
área de preservação permanente, sendo, portanto, terra da União, sem qualquer 
direito à usucapião da área.

Inconteste, no entanto, é a proteção ao direito à moradia da comunidade 
da Prainha, resguardada tanto na Constituição Federal, como na legislação 
infraconstitucional, dando-se ênfase aqui à aplicabilidade do artigo 54, § 1º, da Lei 

568 SEMOSP. Projeto de Prolongamento da Avenida Litorânea e da Duplicação e Prolongamento 
da Rua das Cegonhas até a Litorânea, em São Luís-MA. RIMA – Relatório de Impacto Ambiental. 
In: DPU/MA. Processo de Assistência Judiciária – PAJn° 2013/012-1060. São Luís, 2010.
569 SEMOSP. Projeto de Prolongamento da Avenida Litorânea e da Duplicação e Prolongamento 
da Rua das Cegonhas até a Litorânea, em São Luís-MA. RIMA – Relatório de Impacto Ambiental. 
In: DPU/MA. Processo de Assistência Judiciária – PAJn° 2013/012-1060. São Luís, 2010.
570 DPU/MA. Narrativa do PAJ. In: DPU/MA. Processo de Assistência Judiciária – PAJn° 
2013/012-1060. São Luís, 2013.
571 SPU/MA. Notificação n° 005/2013. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. In: 
DPU/MA. Processo de Assistência Judiciária – PAJn° 2013/012-1060. São Luís, 2013.
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n° 11.977/2009, que prevê a possibilidade de regularização fundiária de interesse 
social em área de preservação permanente.

A regularização fundiária de interesse social aplica-se a assentamentos 
irregulares (sem título de propriedade), assim consideradas as ocupações 
inseridas em parcelamentos informais ou irregulares, localizadas em áreas 
urbanas públicas ou privadas, predominantemente utilizadas para fins de moradia 
e ocupadas por população de baixa renda.

Trata-se, portanto, de instituto jurídico inovador e revolucionário dentro 
do processo de regularização imobiliária no Brasil e desenvolvimento de cidades 
sustentáveis. Porém, em conformidade com o que revela o caso ora vertente, 
ainda carece de instrumentos que possibilitem sua efetiva aplicabilidade prática.

O artigo 53 da Lei 11.977/2009 dispõe que a realização da regularização 
fundiária de interesse social depende de prévia análise e aprovação, pelo Município, 
de projeto de regularização fundiária. Essa aprovação municipal corresponde ao 
licenciamento ambiental e urbanístico, desde que o Município tenha conselho 
de meio ambiente e órgão ambiental capacitado. A Lei n° 11.977/2009 autorizou, 
também, que o Município legisle sobre o procedimento de regularização fundiária 
em seu território, observadas suas próprias disposições e o Estatuto da Cidade 
(art. 49).

Partindo da análise do contexto local, percebe-se que na cidade de São 
Luís/MA nunca houve preocupação com o desenvolvimento de um Plano Diretor 
que levasse em consideração os interesses das classes populares. Nesse 
sentido, aduz LUZ572:

“O Estado planeja a cidade para que as novas atividades 
produtivas – a exemplo do porto do Itaqui, ALUMAR, CVRD 
e o Distrito Industrial – sejam articuladas entre si. A criação 
da SURCAP e do primeiro Plano Diretor de 1977 obedecem 
a essa lógica.
No referido Plano Diretor – PD – já estava configurado o 
processo de segregação urbana que viria a se consolidar 
nos anos vindouros. Os interesses das elites e do capital, 
em contraste com os interesses das classes populares, 
iriam se impor no plano jurídico, no planejamento e nos 
gastos de governo.”

A proposta do Plano Diretor (PD) de 1977 de São Luís consolidou a 
segregação urbano-espacial que persiste até os dias atuais. O PD previa a 
construção de um núcleo residencial destinado para as famílias de melhor poder 
aquisitivo contrapondo-se à criação de zonas para implantação de projetos 
industriais e recuperação de áreas destinadas para as classes populares. Grande 

572 LUZ, Josinaldo Santos da. Lutas por moradia e expansão do espaço urbano na cidade de 
São Luís. 2004. 132p. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas) – Centro de Ciências Sociais, 
Universidade Federal do Maranhão, São Luís. 2004.p.  28.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

263

parte das terras da União disponíveis da cidade foi destinada para a implantação 
de projetos industriais, o que contribuiu para a sua valorização e especulação. 
Portanto, a configuração espacial de São Luís, inserida no PD de 1977, solidificava 
a segregação social entre as classes, através de instrumentos de gestão e 
planejamento urbano573.

O PD de 1992 manteve a segregação urbano-espacial característica 
ao longo da história da cidade de São Luís. Seu objetivo era criar condições e 
instrumentos do espaço urbano que estivessem em sintonia com as exigências 
do capital imobiliário e dos interesses econômicos relacionados à questão da 
implantação dos polos industriais e siderúrgicos no Maranhão (USIMAR). Além 
disso, nesse período, o município de São Luís promoveu um processo de 
reestruturação urbano-espacial que potencializavam a vocação turística da cidade 
e a modernização de certas áreas, principalmente na região das praias, o eixo 
Calhau-Renascença e o Centro Histórico574.

Finalmente, em 2006, a partir do surgimento de novos instrumentos 
jurídicos de regularização fundiária, foi aprovado o Plano Diretor Participativo 
(PDP) de São Luís, o qual foi desenvolvido com a participação de diversos setores 
da sociedade e teve seu fundamento nas diretrizes do Estatuto da Cidade. O 
PDP de 2006 trouxe como objetivo geral o direito à moradia digna, efetivado 
através da regularização fundiária575.

Feitas tais considerações, percebe-se com clareza que a ocupação do 
solo urbano em São Luís é marcada, notadamente, por situações de precariedade 
e irregularidade, o que concorre para o aumento da insegurança jurídica dos 
moradores, principalmente no que diz respeito à posse de seus imóveis, 
dificultando, assim, o acesso aos instrumentos e serviços públicos. 

A vulnerabilidade social de certas populações, acrescida aos altos custos 
impostos pelo mercado imobiliário formal, promove sua exclusão dos centros 
urbanos, levando-as a ocupar as únicas áreas “livres” da cidade, geralmente 
aquelas destinadas à proteção ambiental. Preceituam assim RAMALHO e 
SILVA576: 

“O que era para ser preservado, ao longo dos anos foi se transformando 
em locais de moradia, de uma população excluída socialmente, que 
encontram nesses locais uma facilidade de ocupação, gerando dessa 
forma o conflito entre o direito à moradia e o direito a um ambiente 
saudável.”

573 LUZ. Op Cit. p. 28.
574 LUZ. Op Cit. p.84.
575 BRASIL. Lei 4.669, de 11 de outubro de 2006. São Luís/MA, 2006.
576 RAMALHO, Ana Maria Filgueira; SILVA, Vera Lúcia de Orange Lins da Fonseca e. 
Conflitosfundiáriosurbanos: o dilema do direito à moradia em áreas de preservação ambiental. 
In: SAULE JÚNIOR, Nelson et al. (org). AnaisdoVCongressoBrasileirodeDireitoUrbanístico. Porto 
Alegre: Magister, 2009.
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O caso da comunidade da Prainha se amolda perfeitamente à discussão 
ora proposta. Trata-se de uma parcela da população esquecida pelo poder local 
que, em virtude da política de exclusão urbana, acabou por instalar-se em área 
de preservação permanente, sem, contudo, saber ao menos o significado de 
tal expressão. Salienta-se, novamente, que a comunidade passou a subsistir 
do comércio local, altamente vinculado à proximidade com a Praia do Caolho, 
através principalmente de bares, mas também trabalhando no comércio local, 
formal e informal, existente na praia. Nesse aspecto, explica-se porque muitos 
moradores que, já tendo sido indenizados pela Prefeitura, acabaram retornando.

É de fácil elucidação que, se não tivesse havido a necessidade do 
empreendimento do prolongamento da Avenida Litorânea, a comunidade da 
Prainha permaneceria sem qualquer interferência do poder público, negativa ou 
positiva. Conveniente é aos administradores das cidades interferirem apenas na 
existência de interesses escusos.

Nesse aspecto, através da atuação constante da Defensoria Pública 
da União e da Ordem dos Advogados, mediando os interesses da comunidade 
frente aos órgãos públicos, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação – 
SEMURH finalmente pronunciou-se no sentido da aplicação do artigo 54, § 1°, da 
Lei 11.977/2009 como solução para o caso.

A Secretaria comprometeu-se a, juntamente com a Defensoria Pública 
da União, realizar os estudos técnicos necessários para a regularização da área, 
incluindo o projeto de regularização fundiária de interesse social correspondente, 
conforme previsto na legislação577.

Para viabilizar o que poderá ser o primeiro caso de regularização fundiária 
em área de preservação permanente, já que tal dispositivo nunca foi posto em 
prática, foi lançado Edital do Concurso Público destinado a escolher o melhor 
Projeto de Ecovila para a comunidade da Prainha, iniciativa do Departamento 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA578. 
Tal iniciativa é de significativa importância, haja vista que, se posta em prática, 
poderá proporcionar simultaneamente o direito à moradia digna aos cidadãos 
afetados e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado à sociedade 
em geral.

Por fim, cumpre ressaltar que o Ministério Público Federal no Maranhão 
– MPF/MA propôs ação cautelar (processo n° 128-56.2013.4.01.3700, 8ª Vara 
Federal, desta Seção), em que houve ordem liminar determinando a proibição 
de qualquer nova edificação na área. Em se tratando de ato preparatório a uma 
possível ação principal, a atuação do parquet poderá significar entrave ao direito 
à moradia dos moradores da comunidade, bem como retrocesso no que diz 

577 SEMURH. Ofício n° 142/2014 – GAB/SEC. In: DPU/MA. Processo de Assistência Judiciária 
– PAJn° 2013/012-1060. São Luís, 2014.
578 Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento do Maranhão. Concurso ECOvila da 
Prainha. In: DPU. Processo de Assistência Judiciária – PAJn° 2013/012-1060. São Luís, 2013.
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respeito ao combate à exclusão urbanística que hoje constitui regra nas cidades 
brasileiras.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 O padrão de cidade adotado somado ao fenômeno de valorização 
dos terrenos urbanos (decorrente da recente política neodesenvolvimentista) 
ocasionou o aumento da problemática da habitação no espaço urbano brasileiro.

5.2 A exclusão urbanística culmina na ocupação de áreas ambientalmente 
frágeis, o que acentua os problemas ambientais urbanos. Entre as áreas ocupadas, 
ganha destaque nas cidades a ocupação de áreas de preservação permanente.

5.3 Embora o sistema de proteção das áreas de preservação permanente 
seja bastante rígido, é necessário que cada caso de ocupação de tais áreas seja 
analisado de forma individual, com vistas a averiguar a real possibilidade de 
manutenção da população no local, tendo em vista a existência da Lei Federal n° 
11.977/2009 que prevê a regularização nos casos de utilidade pública, interesse 
social e baixo impacto ambiental.

5.4 Uma interpretação constitucional possibilita averiguar que os direitos 
à moradia e ao meio ambiente saudável não são contrapostos, sendo necessária 
a observância de ambos para o alcance da sustentabilidade nas cidades.

5.5 A comunidade Prainha – São Luís/MA evidencia um dos casos de 
ocupação em APP no qual seria necessária uma interpretação menos rígida da 
proteção ao meio ambiente, posto que o direito à permanência da população 
da localidade não pode ser ignorado, enquadrando-se na hipótese de interesse 
social.
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17. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI DE CRIMES 
AMBIENTAIS NA PERSPECTIVA DA SOCIEDADE DE RISCO

MARINA DEMARIA VENâNCIO
Universidade Federal de Santa Catarina

PRISCILA ROSÁRIO FRANCO
Universidade Federal de Santa Catarina

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Lei de Crimes Ambientais, Nº 9.605/95, surge da necessidade de 
uniformização da tutela penal do meio ambiente e representa um importante 
instrumento na lógica da sociedade marcada pelos reflexos do desenvolvimento 
tecnológico e pela carência de mecanismos de regulamentação adequados a sua 
complexidade. 

Dessa maneira, o presente artigo se propõe a analisar este dispositivo 
legal, abordando seus principais aspectos, e a enquadrá-lo na perspectiva da 
sociedade de risco, elaborando, ao final, breves apontamentos acerca dos crimes 
de perigo abstrato e da política penal ambiental. 

Para isso, apresenta-se a questão em três momentos distintos: 
primeiramente, realiza-se uma contextualização da problemática ambiental à 
luz da teoria da sociedade de risco, de Ulrich Beck, e de importantes princípios 
do Direito Penal Ambiental; após, procura-se abordar os principais aspectos do 
Direito Penal Ambiental, bem como a evolução histórica da tutela jurídica penal 
ambiental no Brasil; por fim, realizam-se breves considerações referentes aos 
aspectos da lei, no âmbito das teoria estudada.

2. SOCIEDADE DE RISCO

Destaca-se que no atual estágio de desenvolvimento da sociedade 
convive-se com uma intricada rede de problemas ambientais complexos 
decorrentes da industrialização, do consumo insustentável de bens ambientais e 
da própria estrutura de organização social. 

É possível inferir assim que, na modernidade, as ameaças ao meio 
ambiente se tornam fundamentalmente complexas579 e é criado um modelo de 

579 FERREIRA, Heline Sivini. Desvendando os organismos transgênicos: as interferências 
da sociedade de risco no estado de direito ambiental brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Forense 
Universitária, 2010. P. 1. 
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desenvolvimento de difícil controle, o qual carece de meios viáveis para disciplinar e 
controlar seus reflexos580. Observa-se, dessa maneira, que a concepção moderna 
de civilização passa a encontrar dificuldades para explicar os desenvolvimentos 
sociais e científicos, vivenciando-se uma verdadeira crise de paradigma581. 

Nessa perspectiva, é possível tratar do conceito sociedade de risco, a 
qual é definida por Beck582 como “uma fase do desenvolvimento da sociedade 
moderna na qual os riscos sociais, políticos, ecológicos e individuais criados 
pela dinâmica da inovação, cada vez mais, fogem do controle das instituições de 
proteção da sociedade industrial”. 

Nesta sociedade de risco “a Ciência começa a ser questionada por 
outros sistemas e por ela própria (cientificação reflexiva), reconhecendo-se as 
incertezas científicas e a falibilidade de atividades, produtos e obras humanas”583. 
Assim, ocorre a difusão subjetiva, temporal e espacial das situações de risco e de 
perigo, tornando-se latente a necessidade de se pensar o meio ambiente de uma 
maneira diversa, que supere o modelo jurídico tradicional584.

Dessa maneira, Ferreira585 destaca três elementos, dentre aqueles que 
configuram a sociedade de risco: (1) as transformações ocorridas nas relações 
entre risco, espaço e tempo; (2) a natureza incerta do risco; e (3) a falência dos 
padrões de segurança.  

A noção de risco, nessa perspectiva, está intrinsecamente relacionada 
à de probabilidade e incerteza586. Ganham destaque duas modalidades de 
riscos ecológicos possíveis: os concretos, que se caracterizam pela visibilidade 
e previsibilidade, e os abstratos, invisíveis e imprevisíveis587, que são próprios 
desse momento vivenciado pela humanidade. 

Pontua-se, assim que 

580 LEITE, Sociedade de Risco..., p. 158.
581 LEITE, José Rubens Morato; BELCHIOR, Germana Parente neiva. Juridicidade do dano 
ambiental sob o enfoque da geração de problemas ambientais: perspectivas do direito brasileiro. 
Boletim da Faculdade de Direito: STVIA IVRIDICA, Coimbra, v. 1, n. 102, p. 367 – 393, 2012. p. 
369-370. 
582 BECK. Risk Society and the Provident State. In: LASH, Scott; SZERSZYNSKI, Bronislaw; 
WYNNE, Brian (coord.. ).  Risk, Environment & Modernit: towards a new ecology. Londres: Sage 
Publications, 1998.
583 CAETANO, Matheus Almeida. A Conservação da Biodiversidade e o Tratamento das 
Mudanças Climáticas pelo Estado de Direito Ambiental Brasileiro: para além do programa de 
decisão da preocaução. In: Repensando o estado de direito ambiental. LEITE, José Rubens 
Morato; FERREIRA, Heline Sivini; CAETANO, Matheus Almeida (org). Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2012, p. 233-234.
584 LEITE, Sociedade de risco..., p. 158.
585 FERREIRA, Desvendando..., p. 21-24.
586 Ibidem, p. 13.
587 LEITE, op. cit., p. 158.
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“Nas sociedades pré-industriais e, em menor escala, nas 
industriais (primeira modernidade ou modernidade simples) não 
se imputavam aos indivíduos responsabilidades pelos riscos, já 
que eram compreendidos como fatalidades, escolhas de Deus 
ou fruto de algo externo, sobre os quais ninguém agiu ou podia 
controlar, vigorando a crença em sua não ocorrência. Quanto 
aos riscos na sociedade complexa ou de risco, a confiança 
desempenha as previsões sobre o futuro/possível dano, sendo 
que as escolhas feitas pelos indivíduos têm consequências 
jurídicas, e, portanto, podem ensejar uma responsabilização 
administrativa, civil e penal”588.

Dessa forma, como muito bem observa Beck589, os riscos, no âmbito de 
seu alcance e entre as pessoas por eles afetadas, produzem de maneira objetiva 
um efeito equalizador que contém a nova força política. Nesta sociedade, então, 
“voltam-se os olhos para uma cultura de antecipação dos riscos ambientais”590. 

Tendo esse panorama em mente, torna-se possível tratar mais 
especificamente da legislação brasileira em matéria ambiental, a qual lida 
constantemente com a questão do risco. 

A Constituição Federal de 1988 “foi o primeiro dos diplomas constitucionais 
brasileiros a versar deliberadamente sobre o meio ambiente, dispensando à 
matéria um tratamento amplo e diferenciado” 591. Enalteceu, dessa forma, o 
valor intrínseco dos outros seres vivos e do equilíbrio ecológico, bem como a 
dimensão intergeracional do ambiente, consolidando os principais dispositivos 
para a proteção ambiental em seu artigo 225592, o qual evidencia a transição para 
um modelo de Estado sensível à necessidade de preservar o meio ambiente 
como um direito e dever de todos, paras as presentes e futuras gerações593. 

A tutela ambiental constitucional se demonstra preocupada em tutelar 
os aspectos globais e transtemporais dos riscos e dos danos ambientais como 
interesses juridicamente tutelados594.

588 CAETANO, op. cit., p. 248. 
589 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma nova modernidade. Trad. Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 43.
590 LEITE, José Rubens Morato; CAETANO, Matheus Almeida. Aproximações à 
sustentabilidade material no Estado de Direito Ambiental Brasileiro. In: Repensando o estado 
de direito ambiental. LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini; CAETANO, Matheus 
Almeida (org). Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012.
591 LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini. Tendências e Perspectivas do 
Estado de Direito Ambiental. In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato; BORATTI, 
Larissa Verri (org). Estado de direito ambiental: tendências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2010. p.16..
592 BENJAMIN, Antônio Herman. O regime brasileiro de unidades de conservação. Revista 
dos Tribunais Online: Revista de Direito Ambiental, v. 21, p. 1 – p. 22, jan. 2001. p. 119 e 155. 
593 LEITE; AYALA, Dano ambiental..., p. 34.
594 Ibidem, p. 279.
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Nessa esfera, cumpre ressaltar que o direito ambiental brasileiro é calcado 
em uma série de princípios, dentre os quais se destacam a precaução, a prevenção 
e o poluidor-pagador, cuja análise se torna indispensável para a constatação da 
inserção da Lei de Crimes ambientais nesse contexto da complexidade ambienta 
e da sociedade de risco.

2.1 Princípios da prevenção, precaução e do poluidor-pagador

O princípio da prevenção atua quando há certeza científica do impacto 
ambiental. Pode ser caracterizado, assim, como princípio orientador do Direito 
Ambiental, cujo intuito é evitar o que o dano se produza, por meio da adoção de 
medidas preventivas 595. 

Assegura, dessa maneira, a eliminação de perigos que possuem 
comprovação científica596, buscando o cumprimento de uma série de deveres 
de conhecimento e organização por parte do Poder Público, para que se possa 
alcançar um modelo que antecipe os danos ambientais.

É possível destacar que a atuação preventiva “é um mecanismo para a 
gestão dos riscos, voltado, especificamente, para inibir os riscos concretos ou 
potenciais, sendo esses visíveis e previsíveis pelo conhecimento humano”597. 

Já o princípio da precaução atua na ausência de certezas científicas. 
É possível afirmar assim, que este “opera no primeiro momento dessa 
função antecipatória, inibitória e cautelar, em face do risco abstrato, que pode 
ser considerado risco de dano, pois muitas vezes é de difícil visualização e 
prevenção”598. 

Em âmbito internacional, é importante enaltecer que o seu grande 
lançamento se deu durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento [Rio 92]599. O documento resultante desse 
encontro, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, elencou 
a observância do princípio da precaução como um dever dos Estados, em seu 
Princípio 15600.

 Conforme este dispositivo, quando “houver ameaça de danos graves 
ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como 
razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a 

595 THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. 2. ed. Salvador: JusPODIVM, 2012. p. 
672.
596 LEITE, J. R. M.; DANTAS, M. B.; PILATTI, L.. Direito Ambiental Simplificado. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010. v. 1. 115 p. op. cit., p. 20. 
597 LEITE, Sociedade de risco..., p. 200. 
598 Ibidem. 
599 ANTUNES, Paulo de Bresa. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 33.
600 [ONU] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento. 1992. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. 
Acesso em: 20 jun. 2013. 
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degradação ambiental” 601.

No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, é possível destacar que o 
princípio da precaução, apesar de não estar expresso na Constituição, encontra-
se incorporado ao sistema normativo602. 

A título exemplificativo, é possível mencionar o §3º art. 54, da Lei Nº 9.605, 
de Crimes Ambientais, o qual trata da poluição. Conforme este artigo, incorrerá 
nas penas aquele que “deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade 
competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave 
ou irreversível”603.

Já no que concerne ao princípio do poluidor-pagador, este pode ser 
entendido como “um instrumento econômico que exige do poluidor, uma vez 
identificado, suportar as despesas de prevenção, reparação e repressão dos 
danos ambientais”604.

Nas palavras de Leite605, “de nada adiantariam ações preventivas e 
precaucionais se eventuais responsáveis por possíveis danos não fossem 
compelidos a executar seus deveres ou responder por suas ações”.

Destaca-se que o caráter do princípio do poluidor-pagador é duplo, 
apresentando um enfoque preventivo, na medida em que procura evitar a 
ocorrência de danos ambientais, e um enfoque repressivo, no qual busca a 
reparação dos danos já ocorridos606. 

Enfim, embasando-se nesses princípios, os quais devem ser norteadores 
da matéria ambiental, é possível discorrer sobre o direito penal ambiental. 

3. DIREITO PENAL AMBIENTAL

Destaca-se que o Estado deve realizar uma profunda reflexão acerca das 
variáveis envolvidas nessa sociedade de risco complexa antes de proporcionar 
qualquer resposta, principalmente na esfera penal, às suas necessidades 
latentes607. 

Assim, a partir do paradigma da sociedade de risco, é possível discutir 
a construção de um Direito Penal Ambiental adequado a essa realidade social. 

601 [ONU] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento. 1992. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. 
Acesso em: 20 jun. 2013. 
602 LEITE, Sociedade de risco..., p. 206.
603 BRASIL. Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 
05 jun. 2013. Grifo nosso. 
604 THOMÉ, Manual de Direito Ambiental, p. 73.
605 LEITE, Sociedade de Risco..., p. 208.
606 FIORILLO, Curso de direito..., p. 82.
607 CAETANO, Os delitos..., p. 203. 
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Para isso, torna-se necessário realizar uma perspectiva da tutela penal ambiental 
anterior à promulgação da Carta Magna, bem como da Lei 9.605/98.

O Direito Penal Ambiental está presente há longa data em distintas leis 
brasileiras. Antes de 1890 já eram previstas algumas restrições quanto à utilização 
de recursos naturais608, mas foi naquele ano, com o promulgação do Código Penal 
no começo da República, que foram tipificados os crimes de incêndio [§1º, art. 
137] e o corte de árvores nas ruas, praças e logradouros públicos [art. 390]609.

O Código Florestal de 1934 ampliou a tipificação das condutas contra a 
natureza, dividindo as infrações penais em crimes e contravenções. Seu art. 83 
tipificava os crimes florestais em sete alíneas, incluindo a proteção à agricultura610. 
No entanto, em 1940, com a Lei de Introdução ao Código Penal, houve significativo 
retrocesso, haja vista que a nova lei, em seu art. 3º, transformou todos os crimes 
previstos no Código Florestal em contravenções611, caso esses não fossem 
tipificados no novo Código Penal.

As próximas mudanças na legislação penal ambiental ocorreram apenas 
em 1965, com a promulgação do antigo Código Florestal, o qual introduziu no 
ordenamento jurídico brasileiro diversas contravenções, previstas em dezesseis 
alíneas no seu art. 26.612 No mesmo sentindo, outros dois diplomas, o chamado 
Código de Pesca e a Lei de Proteção à Fauna613, ampliaram a tutela penal do 
ambiente.

Ressalta-se, contudo, que a tutela mais significativa, na seara penal, foi 
somente conferida pelo legislativo em 1988, com a promulgação da Lei 7.653/88, 
a qual elevou as contravenções previstas na Lei de Proteção à Fauna à categoria 
de crimes inafiançáveis. Tal diploma legal surge diante da indisfarçada degradação 
contra a fauna, em especial à exportação de peles de couro de jacaré da região 
do Pantanal, sendo o país, durante a década de sessenta, o maior exportador de 
peles de jacarés614.

608 No período colonial, o Brasil vigorou com as ordenações jurídicas de sua metrópole, 
Portugal. As Ordenações Filipinas, que entraram em vigor em 1603, previa no item “Pescarias”, 
7,  a proibição de atividades nocivas aos recursos naturais, como, por exemplo, lançar nos rios e 
lagoas cal ou outro material que causasse a morte dos peixes. 
609 BRASIL. Decreto Nº. 847, de 11 de outubro de 1890. Promulga o código penal. Disponível 
em: <http://pt.scribd.com/doc/55636995/Codigo-Penal-de-1890-Completo>. Acesso em: 29 jun. 
2013. 
610 Idem. Decreto Nº. 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Promulga o código florestal. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d23793.htm>. Acesso 
em 29 jun. 2013. 
611 Idem. Decreto Nº.2.848, de 7 de dezembro de 1940. Promulga a Lei de Introdução do 
Código Penal. Disponível em: <http://www.dji.com.br/decretos_leis/1941-003914/003914-1941_.
htm>. Acesso 01 jul. 2013. 
612  Idem. Lei Nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965. Promulga o Código Florestal. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm>. Acesso 03 jul. 2013.
613 FREITAS, Vladimir Passos; FREITAS, Gilberto Passos. Crimes contra a natureza. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.. 
614 MOURÃO, Guilherme de Miranda. Utilização econômica da fauna silvestre no Brasil: 
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Esta lei contribuiu positivamente para a efetivação da proteção da fauna 
silvestre brasileira. Por outro lado, no que tange à proteção do jacaré da região 
do Pantanal, deve-se ressaltar que essa mudança ocorreu de forma retardatária, 
uma vez que já na década de noventa a Venezuela e Colômbia dominavam o 
mercado de exportações de peles de jacarés615. 

Por fim, ainda no que concerne ao desenvolvimento normativo do direito 
penal ambiental brasileiro, destaca-se que a Lei 7.679/88 descriminalizou certas 
condutas já previstas no Código de Pescas, representando mais um retrocesso616. 
Da mesma maneira, a Lei 7.804/89 trata da criminalização de todas as formas de 
poluição. 

No âmbito do histórico-legislativo brasileiro, infere-se que a conscientização 
da necessidade de uma proteção penal ao meio ambiente ocorreu na jurisdição 
brasileira de forma morosa, sem grandes feitos. Os diversos diplomas legais, 
dispersos na legislação, não contribuíram para uma efetiva tutela do meio 
ambiente e se limitaram ao aspecto econômico do meio ambiente, a fim de que 
sua utilização se desse de forma pacífica. 

Diante disso, é possível observar que o Direito Penal Ambiental surge 
na medida em que a tutela criminal passa a ser o único meio capaz de promover 
uma proteção suficiente do bem ambiente.

Nesse sentindo, importa distinguir o conceito que o meio ambiente terá 
como bem jurídico-penal. Ainda, aqui, o ambiente não deve confundir-se com os 
demais bens jurídicos individuais ou supraindividuais tutelados no Direito Penal, 
como a saúde pública, urbanismo, integridade corporal, propriedade, mas deve 
ser protegido como bem jurídico autônomo617. 

Destaca-se o conceito atribuído ao ambiente por Prado618: 

“[...] quadra aqui a reafirmação do ambiente, como bem jurídico de 
natureza transindividual difusa, - digno, capacitado e merecedor 
de tutela penal -, adequado ao livre desenvolvimento da pessoa 
humana, com vistas à proteção e melhora de sua qualidade 
de vida (exercício, gozo de todas as suas potencialidades), de 
conformidade com a diretriz (formal e material) perfilhada ao 
texto maior”. 

Assim, sendo a tutela penal pautada pelos princípios da subsidiariedade 
e da intervenção mínima do direito penal, a incidência da tutela penal se dará 
por dois pressupostos. Como bem coloca Prado, primeiramente, parte-se da 

o exemplo do jacaré-do-pantanal. Disponível em: <http://www.cpap.embrapa.br/publicacoes/
online/ADM005.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2013. 
615  Ibidem. 
616  FREITAS; FREITAS; Crimes contra a natureza, p. 26.
617  PRADO, Luiz Regis. Direto Penal do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
618  Ibidem, p. 133.
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ideia da elevada dignidade do ambiente, cuja preservação é ligada à conservação 
da paz social e dos postulados fundamentais do sistema social. Em segundo 
lugar, remete-se à necessidade de empregar a forma de tutela mais gravosa 
do ordenamento jurídico brasileiro, em matéria ambiental, quando a proteção 
propiciada pelos outros ramos do direito não obtiver êxito. Nesse sentido Roxin619 
ensina que 

“a função do Direito Penal consiste em garantir a seus cidadãos 
uma existência pacífica, livre e socialmente segura, sempre e 
quando essas metas não possam ser alcançadas com outras 
medidas político-sociais que afetem em menor medida a 
liberdade dos cidadãos”. 

Ademais, a dignidade e necessidade de tutela criminal nos bens difusos 
são traçadas constitucionalmente, haja vista que a Carta Magna impõe a 
incriminação de condutas que atentem contra os direitos fundamentais (art. 5º, 
XLI). 

O art. 225, §3º, da CF/88, dispõe 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”620. Estabelece assim, no ordenamento jurídico 
brasileiro, a tríplice responsabilização em matéria ambiental, nas esferas civil, 
administrativa e penal621.

A verdade é que um processo penal acarreta sequelas das quais as 
sanções administrativas ou civis não alcançam, haja vista que a esfera cível limita-
se ao patrimônio da pessoa e a primeira decorre ao histórico déficit estrutural da 
Administração Pública brasileira. 

Por tais motivos e frente à grave crise ambiental as instâncias político-
jurídicas brasileiras buscam respostas também na esfera criminal, em uma 
sociedade que se constrói sobre o paradigma da sociedade de risco.

Destaca-se que antes de 1998, o ordenamento jurídico brasileiro contava 
com uma legislação dispersa, confusa e de péssima técnica jurídica. Constatava-
se, assim, uma grande carência de condenações em ações penais por infrações 
ambientais e inúmeros precedentes de absolvições fundamentadas na (im)
ponderação entre os valores do desenvolvimento econômico, geração de tributos 
e rendas622.

Assim, considerando a perspectiva dada, passa-se a análise da Lei 

619  ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Tradução: 
André Luís Callegari, Nereu Giacomolli. 2. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 16-17.
620  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada 
em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
621  THOMÉ, Manual de..., p. 671.
622  MARCHESAN, Ana Maria Moreira; STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Crimes Ambientais. 
Comentários à Lei 9.605/98. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2013. p. 17.
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de Crimes Ambientais, promulgada em 12 de fevereiro de 1998, sendo essa 
responsável pela maior tutela penal ambiental dentro da jurisdição brasileira. 

3.1 A lei de crimes ambientais

Verificadas as insuficiências das esferas cível e administrativa, 
imprescindível torna-se a tutela penal do meio ambiente, a qual encontra 
embasamento jurídico-formal, na Carta Magna, e material, na própria necessidade 
existencial do homem623.

A atuação do direito penal ambiental escolhido pelo legislador brasileiro, 
embora não sendo o ideal, nasce a partir da necessidade de uma proteção penal 
uniforme, nítida e ordenada, diante dos obstáculos de inseri-la no Código Penal e 
dos ascendentes protestos para um maior cuidado ao meio ambiente624. 

Nesse contexto, tem-se a promulgação da Lei nº 9.605/98, conhecida 
como Lei de Crimes Ambientais, proposta pelo Governo e aprovada em regime de 
urgência pelo Poder Legislativo. Referido diploma traz conteúdos heterogêneos, 
de cunho internacional, administrativo e penal, sendo considerado de natureza 
híbrida625. 

Torna-se oportuno observar, assim, que o Direito Penal Ambiental ainda 
não se encontra compilado em apenas um diploma legal, mas conta-se com 
cerca de 10 diplomas legais referentes aos tipos penais de condutas lesivas 
ao ambiente, dentre eles: Lei 9.605/98, Lei 6.453/77 [atividades nucleares)], 
Lei 6.766/79 [loteamentos], Lei 7.643/87 [Lei de Proteção aos Cetáceos], DL 
3.688/41 [Lei de Contravenções Penais], Lei 11.105/05 [Lei de Biossegurança], 
Lei 11.284/06 [gestão de florestas públicas]626.

Já no que concerne aos aspectos da Lei de Crimes ambientais, é possível 
afirmar que este diploma legal disciplinou a matéria da responsabilização penal 
por dano ao meio ambiente, indo ao encontro das necessidades latentes da pós-
modernidade.

Como bem elucida Thomé627 (2012, p. 673), “as regras previstas na Lei 
9.605/98 são específicas e prevalecem sobre as regras gerais do Código Penal e 
do Código de Processo Penal, por força do consagrado princípio da especialidade”. 
Tendo isso em mente, é possível proceder ao estudo de três aspectos da Lei Nº 
9.605/98.

O primeiro aspecto refere-se à anexação da tutela penal na disciplina 
mais abrangente do direito ambiental, ou seja, os princípios que norteiam o 

623  PRADO, Luiz Regis. Crimes contra o ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2001. p. 
31.
624  PRADO, Direito Penal do Ambiente, p. 176. 
625  Ibidem, p. 176.
626  MARCHESAN; STEIGLEDER, Crimes Ambientais. Comentários à Lei 9.605/98, p. 24.
627  THOMÉ, Manual de..., p.673.
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direito ambiental brasileiro emitem seus efeitos ao Direito Penal Ambiental. 
Diante dessa nova dogmática, os tradicionais preceitos do Direito Penal acabam 
sendo supridos, atenuados ou alterados quando aplicados628.

O princípio da prevenção pode ser encontrado quando na aplicação dos 
crimes de perigo, que, em sua maioria, são considerados de perigo abstrato. 
Ocorre, por exemplo, no art. 56, do mencionado diploma, in verbis:

“Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, 
comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em 
depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva 
à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as 
exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos”629. 

A doutrina admite que na forma dolosa o crime consumar-se-á com a 
prática de qualquer das ações incriminadas no tipo, mesmo quando não gerar 
consequências posteriores. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: 

“Penal. Crimes contra o meio ambiente. Art. 56 da Lei 9.605/1998. 
Materialidade e autoria comprovadas. Substituição da pena 
corporal. Cabimento.
1. Comprovado que o acusado conscientemente realizava a 
descarga e guarda de material tóxico sem prévia autorização 
ambiental, impõe-se manter sua condenação pelo delito do art. 
56 da Lei 9.605/1998”630.

Assim, a genuína conduta que imputa em perigo o bem jurídico tutelado, 
nesse caso a saúde humana e o meio ambiente, configura tipo penal ambiental, 
servindo como prevenção de tais atos reprováveis. 

Congênere ocorre com o princípio do poluidor-pagador, sendo este 
também orientador na tutela penal ambiental. Como exemplo, a Lei 9.605/98 
prevê, em seu art. 27, que somente ocorrerá proposta de aplicação imediata 
de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei 9.099/95, se 
previamente tenha havido a composição do dano ambiental, de que trata o 
art. 74, do supracitado diploma.631 No mesmo sentido, o art. 14, inciso II, da 
Lei de Crimes Ambientais, prevê como atenuante quando ocorrer a espontânea 
reparação do dano. 

628 MARCHESAN; STEIGLEDER, Crimes Ambientais. Comentários à Lei 9.605/98, p. 17.
629 BRASIL, Lei Nº 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998. 
630 Idem. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Crominal Nº 0001163-
23.2002.404.7008/PR. Apelante: Ministério Público Federal. Apelante: João Joaquim Martins. 
Apelado: Ministério Público Federal. Apelado: João Joaquim Martins. Relator: Desembargador  
Néfi Cordeiro. Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2011. Disponível em: <http://www.trf4.gov.br/trf4/
processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=4319496&hash=3b85257
60e1b36e1fdc2a5ee308dc705>. Acesso em: 03 jul. 2013
631 BRASIL, Lei Nº 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998. 
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Um segundo aspecto da Lei é o seu elevado caráter criminalizador uma 
vez que esta alterou grande parte de condutas, que, até então, eram meras 
infrações administrativas ou, quando muito, contravenções penais, à categoria de 
crime632. Tal mudança esbarrou diretamente nos princípios penais da intervenção 
mínima e da insignificância. 

Insta discutir aqui a grande indeterminação das descrições típicas no 
diploma trabalhado. Tem-se, aqui, que o legislador utilizou-se de normas penais 
em branco, isto é, tipos que necessitam de complementação de outra disposição 
normativa para serem aplicados633. 

A complementação de mencionada natureza pode se dar de três maneiras: 
1) por disposição prevista na mesma lei; 2) por disposição contida em outra lei; 
3) por disposição emanada de outro poder, ou seja, de um ato administrativo634.

Como ensinado por Prado, tal critério pode ser justificado pela própria 
natureza da matéria. No mesmo sentido, Carlos Lemes Serranos635 leciona 
que algumas condutas, quando não conseguem ser descritas sem consultar 
mencionada técnica, uma vez que as concepções sobre o meio ambiente 
agregam extrema complexidade. 

É possível destacar, ainda, um terceiro aspecto, o qual constitui uma 
grande inovação desse diploma legal: a possibilidade da responsabilização penal 
da pessoa jurídica. In verbis mencionada previsão: 

“Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 
administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, 
nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu 
representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, 
no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A 
responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas 
físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato”636.

Assim, observa-se que esta previsão quebra com o clássico axioma 
do societas delinquere non potest.  Entende-se do art. 3º, primeiramente, a 
existência de infrações no âmbito penal. Em seguida, tem-se essa praticada por 
decisão do representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, por fim, 
quando no interesse ou benefício da sua entidade637.

Por conseguinte, o legislador, obedecendo ao comando constitucional 
[art. 225, § 3.º, CF/88], especificou a responsabilidade das pessoas jurídicas 

632 PRADO, Direito Penal do Ambiente, p. 177.
633 FREITAS; FREITAS; Crimes contra a natureza, p. 37.
634 Ibidem, p. 37.
635 SERRANOS, Carlos Lemes. Os delitos contra os recursos naturais e o meio ambiente. 
Derecho penal administrativo, p. 340.
636 BRASIL, Lei Nº 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998. 
637 PRADO, Direito Penal do Ambiente, p. 183.
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na esfera criminal. A impossibilitar, assim, questionamento acerca da 
constitucionalidade do supramencionado comando. Entretanto, importa ressaltar 
que a responsabilização da pessoa jurídica não é matéria pacífica na doutrina638 e 
não constitui objeto do presente trabalho. 

Enfim, diante de todo o exposto, torna-se possível elaborar alguns 
apontamentos sobre aspectos específicos da Lei nº9.605/95, na perspectiva da 
sociedade de risco. 

4. ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A LEI Nº 9.605/95 E A SOCIEDADE DE 
RISCO

Embasando-se nas reflexões que permeiam o contexto da sociedade 
de risco, bem como no panorama das normas penais ambientais apresentados, 
viabiliza-se a realização de algumas reflexões sobre a Lei de Crimes Ambientais, 
com ênfase a uma abordagem das questões concernentes à figura da política 
penal ambiental e, como decorrência desta, o crime de perigo abstrato.

Inquestionáveis são as figuras da norma penal em branco e da 
responsabilidade penal da pessoa jurídica. Entretanto, visto que já foram abordados 
em pontos anteriormente, aqui, procurar-se-á demonstrar, na política de defesa 
ambiental, sua função na sociedade de risco, mormente com a recepção dos 
crimes de perigo abstrato. 

Como demonstrado ao longo do trabalho, a sociedade pós-moderna é 
marcada por uma sociedade de massa, ameaça ao futuro das gerações, pela 
degradação do meio ambiente, pelo iminente dano. O padrão civilizatório atual 
exige uma luta direta contra a gestão privada de recursos escassos. Frente ao 
antagonismo entre o modo de produção atual e as necessidades da sociedade 
se recorre ao poder punitivo em busca de uma solução simbólica para a questão 
ambiental. Tal conjuntura se associa ao fracasso do controle administrativo 
público de proteção da natureza e à ineficácia e escassez de políticas públicas de 
educação ambiental. 

A criminalização para a proteção do meio ambiente na sociedade de risco 
se torna o grande diferencial das condenações no âmbito civil e administrativo, 
haja vista que aquela produz o estigma social.

Inequívoco o aspecto marcado pela condenação penal ao gerar uma 
maior angústia e ao tornar-se mais perceptível. Explica-se: a possibilidade da 
aplicação de pena de prisão, aliada ao fato do condenado, frente à comunidade e 

638  Destac-ase que, conforme Christiano Souza Neto, os doutrinadores que reconhecem a 
responsabilidade da pessoa jurídica dentro do ordenamento jurídico, quais são: Antonio Evaristo 
de Moraes Filho, Paulo Affonso Leme Machado, Celso Ribeiro Bastos, Júlio Fabbrini Mirabete, 
Ada Pelegrini Grinover, Ivete Senise Ferreira, Maria Auxiliadora Minahim, Herman Benjamin, 
Vladimir Passos de Freitas, Gilberto Passos de Freitas, Roque de Brito Alvez, Franz Von Lizt, Paulo 
José da Costa Júnior, Edis Milaré, entre outros (SOUZA NETO, Christiano. Breves reflexões sobre 
a responsabilidade penal das pessoas jurídicas nos crimes ambientais. Imputabilidade penal, vol. 
46, p. 90).
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à família, ser obrigado a carregar o estigma de uma condenação penal pelo resto 
da vida, resultando em uma notória dificuldade de reinserção social639, torna a 
criminalização do dano ambiental inevitável na sociedade de risco.

Pondera-se, todavia, que a Política Criminal sobre o meio ambiente, 
sozinha, é inviável para a cobertura defensiva ambiental da sociedade. Não 
há, aqui, tentativa de diminuir ou tornar nulas as medidas preventivas do tipo 
administrativo e civil.

É preciso, por sua vez, reconhecer a necessidade de um Estado dotado 
de mecanismos cognitivos de proteção e, em especial, de prevenção, a fim de 
controlar as atividades dos processos econômicos, as quais, embora lícitas, são 
perigosas. 

Nesse sentindo, conforme Pierpaolo Cruz Bottini640:

“[...] surgem regulamentos direcionados ao controle e à 
segurança destes contextos de risco, não com o objetivo de 
proibir a utilização dos insumos tecnológicos disponíveis, 
mas para organizar seu emprego de maneira racional, 
evitando possíveis instabilidades decorrentes da ausência 
de regras específicas que solidifiquem expectativas de 
interação. A materialização deste objetivo se faz, muitas 
vezes, através do direito penal, que buscará incidir como 
medida de reforço e de inibição do descumprimento das 
medidas de organização destes ambientes de interação 
massificada. A pena, nestes âmbitos, não surge como 
ameaça a comportamentos que atacam diretamente bens 
jurídicos, mas como mecanismo de controle de vigência 
das regras de organização. [...] A prescindibilidade do dano 
ou do perigo concreto adequa-se ao escopo do gestor de 
riscos em utilizar a ameaça de repressão criminal para 
garantir a ordem institucional destes ambientes de contatos 
e riscos generalizados”.

Por conseguinte, o Direito Penal adquire outra característica, qual seja de 
um meio de controle social de máxima intervenção a serviço do gerenciamento 
do status quo.

Outrossim, embora inexista consenso sobre a efetividade do direito 
penal, dúvida transportada igualmente à tutela criminal ambiental, no caso 
específico do ordenamento jurídico brasileiro, incontroverso o fato da proteção 

639  PISA, Adriana. Direito penal ambiental x sociedade de risco de Ulrich Beck: uma 
abordagem crítica. Revista dos Tribunais Online: Revista de Direito Ambiental, v. 54, p. 1 – p. 36, 
abr. 2009.
640  BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Princípio da precaução, direito penal e sociedade de risco. 
RBCCrim 61/44
(DTR\2006\843). São Paulo: Ed. RT, jul.-ago. 2006, p. 69.
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desempenhada pelos outros ramos do direito não obterem êxito na proteção 
ambiental em diversos casos. De tal maneira, a criminalização das condutas 
nocivas ao meio ambiente traduz um sistema como ultima ratio, a não merecer, 
assim, o estigma de banalização e de perda de legitimidade das normas penais.

A fim de instrumentalizar a Política Penal Ambiental, a legislação 
reconheceu a limitação existente nos crimes ambientais anteriormente apontadas 
no histórico da legislação penal de defesa ambiental, os quais, em geral, eram 
incluídos na espécie de crimes de dano, nos quais o tipo penal só se consuma 
com a efetiva lesão do bem jurídico.

De tal modo, a Política Penal Ambiental, consubstanciada principalmente 
na Lei 9.605/98, consagrou a modalidade do crime de perigo abstrato, o qual 
se consuma com a simples possibilidade do dano. Demonstra-se, assim, mais 
adaptada à proteção ambiental641. 

Ressalta-se que, como bem assevera Paulo José da Costa Júnior642, 

“Se verifica o crime de perigo sempre que a lei transfira 
o momento consumativo do crime da ‘lesão’ para aquele 
da ‘ameaça’, aperfeiçoando-se o crime no instante em 
que o bem tutelado encontra-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, portanto, recurso aos crimes 
de perigo permite realizar conjuntamente finalidades de 
repressão e prevenção”.

Nesse sentido, Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz643 defende que a 
criminalização do perigo é a melhor e mais eficiente forma de proteção jurídica 
penal do meio ambiente, pois, juntamente, atua na prevenção dos danos e 
na precaução dos riscos, enraizando na tutela penal preventiva os princípios 
informadores do Direito Ambiental.

Portanto, o crime de perigo vem a proteger o bem antes de sua efetiva 
lesão, em sede de ameaça do dano, conformando os princípios constitucionais 
da prevenção e da precaução.

É preciso enaltecer também que os delitos de acumulação, os quais se 
assemelham aos crimes de perigo abstrato, são resultados da sociedade de risco 
que merecem importante destaque. 

641  FREITAS; FREITAS; Crimes contra a natureza, p. 40.
642  COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal ecológico. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1996, p. 74.
643  CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. Crimes de perigo e riscos ao ambiente. RDA 
42/6. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2006.
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Deve-se realizar uma distinção entre esses dois institutos. Os crimes de 
perigo, de titularidade individual, caracterizam-se pela análise da ação delituosa 
em si. Já no caso dos delitos de acumulação, de titularidade coletiva, uma ação 
somente será considerada danosa em seu contexto global, uma vez que o 
dano significativo é configurado pelo efeito somatório das condutas individuais, 
executadas sem o prévio ajustamento entre os autores644.

Como bem elucida Caetano645, a “ineficácia da tutela do meio ambiente 
(seja na esfera administrativa, civil ou penal) na sociedade de risco provocou uma 
confluência de demandas por mais proteção àquele bem jurídico que desaguou 
nesta proposta criminal cumulativa”.

Assim, é possível compreender esses delitos, no âmbito do Direito Penal 
Ambiental, como consequências das dificuldades complexas da sociedade de risco 
e das “limitações das categorias jurídico-penais para responder aos problemas 
ambientais”646. Demonstram-se, dessa forma, como uma manifestação do 
princípio da precaução nesse ramo do direito, uma vez que se coadunam à 
ideia de “mecanismo de resposta aos problemas decorrentes da modernidade 
reflexiva” 647.

Destaca-se, contudo, que há alguns pesquisadores, tais como Kuhlen, 
que entendem que esta modalidade de criminalização entra em atrito com 
os postulados e garantias do Estado de Direito, uma vez que não respeita os 
princípios constitucionais penais da culpabilidade, ofensividade, responsabilidade 
subjetiva, proporcionalidade e individualização das penas. Todavia, é possível 
pensar em uma construção de mecanismos, voltados à esfera administrativa e 
civil, pautados sobre a racionalidade cumulativa. Torna-se, assim, indispensável o 
estudo dessa categoria de delito no âmbito do Direito Penal Ambiental648.

Como se vê, a partir do exposto, bem como pela ideia da elevada 
dignidade do ambiente, a Política Penal Ambiental promovida pelo ordenamento 
jurídico brasileiro é pertinente ao que se propõe ao direito penal na seara do direito 
ambiental, a demonstrar sua eficiência na recepção de crimes em abstratos, 
e, por fim, afirma-se como um sistema imprescindível para a concretização da 
tutela do meio ambiente na Sociedade de Risco.   

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

No presente trabalho se buscou ponderar importantes aspectos da Lei 
de Crimes Ambientais, sobretudo acerca de sua função dentro do paradigma da 
sociedade de risco. Como bem sustentado, o atual modelo econômico e social, 
inquestionavelmente, demonstra-se incompatível com o meio ambiente.

644  CEATANO, Os delitos..., p. 195.
645  CAETANO, Os delitos..., p. 200. 
646  CAETANO, op. cit..., p. 201.
647  Ibidem, p. 201. 
648  CAETANO, op. cit., p. 220 e 221.
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5.1 A introdução de um sistema criminalizador dos atentados contra 
o meio ambiente pauta-se na incidência da elevada dignidade do ambiente e, 
dentro do ordenamento jurídico brasileiro, em razão da proteção propiciada pelos 
outros ramos do direito, em matéria ambiental, não obtiver êxito.

5.2 Por conseguinte, os princípios do Direito Ambiental, dentre os quais se 
destacam o da precaução, da prevenção e do poluidor-pagador, devem permear a 
tutela e a reflexão sobre todos os aspectos da sociedade civil, com ênfase à seara 
penal e à hermenêutica adotada quando trabalhado a Lei de Crimes Ambientais. 

5.3 Infere-se que a Lei n. 9.605/98 figura notável reflexão em prol da 
tutela ambiental, em especial, pelos seguintes aspectos: os princípios que guiam 
o Direito Ambiental emitem seus efeitos à área Penal Ambiental, suprimindo 
clássicos preceitos do Direito Penal; pelo seu elevado caráter criminalizador; e, 
por fim, pelo uso de normas penais em branco.

5.4 A criminalização do perigo e os delitos de acumulação, na seara 
ambiental, tornam-se os meios mais eficientes de proteção jurídica penal do 
meio ambiente, a atuarem na prevenção dos danos e na precaução dos riscos.

5.5 Finalmente, com base em todas as reflexões é possível constatar o 
marco que a Lei de Crimes Ambientais representou para o ordenamento jurídico 
brasileiro. Demonstrando-se consoante aos princípios do Direito Ambiental e as 
necessidade latentes da sociedade de risco.
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18. TUTELA AMBIENTAL INTERNACIONAL: 
APONTAMENTOS SOBRE O CASO AUSTRÁLIA VS. JAPÃO 
(WHALING IN THEANTARTIC) NO ÂMBITO DA CORTE 
INTERNACIONAL DE JUSTIÇA

MARINA DEMARIA VENâNCIO
Universidade Federal de Santa Catarina

RODRIGO TISSOT DE SOUZA
Universidade Federal de Santa Catarina

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No ano de 2010, a Austrália instituiu um processo perante a Corte 
Internacional de Justiça[CIJ]buscando questionar a legalidade da atividade 
baleeira de larga escala desenvolvida pelo Japão, na região da Antártica. Tal 
controvérsia suscitou uma série de debates relacionados aodireitointernacional 
público na região. 

Dessa maneira, o presente artigo se propõe a analisar brevemente 
o caso Whaling in theAntartic, enaltecendo os principais pontos da disputa e 
buscando elaborar algumas considerações sobre a controvérsia e a decisão da 
CIJ, na perspectiva ambiental internacional. 

Para isso, apresenta-se a questão em três momentos. Primeiramente, 
procura-se contextualizar a problemática no âmbito do direito ambiental 
internacional, destacando-se algumas importantes conferências internacionais, 
tratados e organizações internacionais, que contribuíram [e contribuem] para 
o desenvolvimento da questão ambiental. Em um segundo momento, busca-
se elucidar aspectos da questão baleeira na Antártica, destacando-se tratados 
relacionados à matéria, e analisar o procedimento aberto junto à CIJ.Por fim, 
pretende-se elaborar breves apontamentos sobre o caso Austrália Vs. Japão, 
na perspectiva dos tratados e conceitos trabalhados, além de, sinteticamente, 
expor a decisão da Corte Internacional no caso.

2. DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL

Como bem elucida Milaré649 a questão ambiental se destaca por sua 
característica global uma vez que “os efeitos provocados pela degradação do 

649  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina. 7. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1506. 
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meio ambiente extravasam os limites territoriais de um único país, alcançando 
dimensões regionais, internacionais ou até mesmo planetárias”.

O Direito Ambiental Internacional busca assim, na visão de Figueiredo650, 
compatibilizar os interesses das diversas nações em temas como a exploração 
dos recursos naturais e a preservação dos ecossistemas. 

Com o pós-guerra mundial, o advento da revolução industrial e o 
desenvolvimento tecnológico, o debate relacionado às questões fundamentais 
ambientais passou a integrar a pauta dos debates na esfera internacional. O meio 
ambiente ganhadestaque, bem como a necessidade de compatibilização entre a 
consecução dos ideais de proteção ambiental e a política externa e interna dos 
países. 

Destacam-se, assim, algumas conferências internacionais que marcaram 
a consolidação desse ramo do direito internacional. 

Assim, com o propósito de discutir os principais problemas ambientais 
que alcançavam dimensões globais651foi realizada em Estocolmo, no ano de 
1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. 

Essaconferênciaabordou temas emblemáticos ao contexto histórico da 
época, tais como a poluição da água e do solo. De acordo com Sirvinskas652, este 
evento merece destaque uma vez que foi a partir dele que surgiram os demais 
instrumentos internacionais ambientais.

Como resultado dos debates, foi assinada a Declaração sobre o Meio 
Ambiente Humano, a qual instituiu a “cooperação internacional para a proteção 
do meio ambiente como princípio geral de Direito Internacional”653.

De acordo com o seu Princípio 20, 

“Devem-se fomentar em todos os países, especialmente 
nos países em desenvolvimento, a pesquisa e o 
desenvolvimento científicos referentes aos problemas 
ambientais, tanto nacionais como multinacionais. Neste 
caso, o livre intercâmbio de informação científica atualizada 
e de experiência sobre a transferência deve ser objeto 
de apoio e de assistência, a fim de facilitar a solução dos 
problemas ambientais. As tecnologias ambientais devem 
ser postas à disposição dos países em desenvolvimento de 
forma a favorecer sua ampla difusão, sem que constituam 
uma carga econômica para esses países”654.

650 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin. Curso de direito ambiental. 5. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p. 93.
651 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina. 7. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1510. 
652 SIRVINSKAS. Manual de direito ambiental. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 811.
653 MILARÉ, op. cit., p. 1511.
654 ONU. Declaração da Conferência das Naçaões Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. 
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Dez anos depois, no mesmo sentido, foi realizada no Rio de Janeiro a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
que teve como pauta os debates relacionados à adoção de um modelo de 
desenvolvimento sustentável e equitativo, oriundos das contradições geradas 
pelas novas tecnologias, da globalização e das várias faces dos riscos e 
danosambientais.

A reunião foi convocada pela Resolução nº 44/228 da Assembleia Geral, 
a qual “sublinhou o caráter global dos problemas ambientais”655.  Como frutos 
dessa conferência, foram assinados a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, a Agenda 21656 e a Convenção sobre a Diversidade Biológica.

Da mesma maneira, em 2012, foi realizada novamente no Rio de Janeiro 
a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a qual 
ficou conhecida como Rio +20. 

Como resultado dos debates, foi redigida a Declaração Final da 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, por meio 
da qual se reafirmou a necessidade de promover uma gestão integrada do meio 
ambiente e de proteger a biodiversidade e o meio ambiente marinho657.

No que concerne aos tratados internacionais sobre o meio ambiente, 
destaca-se que até 1945 o Direito Internacional se ocupava com a regulamentação 
da terra, do mar e do espaço aéreo. Após esse período, em virtude da evolução 
da ciência e da tecnologia, assuntos relacionados aoespaço ultraterrestre, à 
Antártida, e aos fundos marinhos e seu subsolo entraram na pauta de debates658. 

Igualmente, surgiram inúmeros tratados voltados à proteção do meio 
ambiente em todas as suas formas, acompanhando as mudanças geradas pelas 
inovações tecnológicas e pelas novas relações desenvolvidas entre os países, tais 
como a Convenção internacional para a Regulação da Atividade Baleeira (1946), 
a Convenção sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 
Perigosos e seu Depósito (1989), a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima(1992), a Convenção Sobre Diversidade Biológica (1992) e 
a Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável (2012). 

1972. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/estocolmo1972.pdf>. Acesso 
em: 03 jul. 2013.
655 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012, p. 561.
656 Este documento representa os esforços da comunidade das Nações Unidas para 
traçar metas para as próximas décadas, identificando os problemas ambientais prioritários e 
meios para enfrentá-los. Cf. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Agenda 21. Brasília: Câmara dos 
Deputados, Coordenação de Publicações, 1995, p. 7. Disponível em: <http://www.onu.org.br/
rio20/img/2012/01/agenda21.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2013. 
657 ONU. Declaração final da conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento 
sustentável (Rio +20). 2012. 
658 ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Manual de direito 
internacional público. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, P. 62.
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Assevera Milaré659 que “a gestão adequada e integrada dos recursos 
naturais exige regramento com abrangência suficiente que apenas os tratados 
e acordos internacionais são capazes de proporcionar”. Constituem, assim, 
instrumentos de cooperação que permitem a promoção da conservação 
ambiental, bem como da melhoria da qualidade de vida e das condições sociais 
e econômicas das populações. 

Assim, no que tange às fontes do direito internacional na esfera ambiental, 
deve-se destacar que os tratados constituem “as principais fontes que regulam a 
criação de direitos e obrigações internacionais”660. Da mesma maneira, integram 
o quadro das fontes os princípios gerais do direito, as decisões judiciais e a 
doutrina661. Salienta Amaral Júnior662 que

“[...] a regulação internacional do meio ambiente expande-
se sem cessar para responder a situações cada vez 
mais complexas. Os pontos de contato entre comércio, 
desenvolvimento e proteção ambiental, que sobressaem 
nos vários foros internacionais, interligam aspectos que 
antes só eram vistos de forma isolada. É preciso salientar 
no plano das fontes do direito internacional o uso recorrente 
das chamadas convenções-quadro, bem como a integração 
entre as fontes formais e os instrumentos de soft law a 
compor um quadro regulatório aberto, flexível e dinâmico”.

Ainda no âmbito do Direito Ambiental Internacional, é preciso ressaltarque 
as organizações internacionaisdesempenham uma importante atuação política. 
Destaca-se, assim a União Internacional para a Conservação da Natureza [UICN]. 

A UICN, fundada em 1948, possui como missão central a conservação 
da biodiversidade. É composta por organizações governamentais e não 
governamentais e é responsável por uma série de projetos no âmbito das mudanças 
climáticas, energia, pesca, proteção de espécies ameaçadas de extinção, entre 
outros663. Possui um programa intitulado Global Marine and Polar Programme, 
o qual é responsável por fornecer subsídios para a valoração e conservação da 
biodiversidade, governança e equidade nos recursos marinhos664. 

Destaca-se que no ano de 2012, adotou o IUCN Programme 2013-2016 

659 MILARÉ, 2011, p. 1510.
660 AMARAL JÚNIOR, 2012, p. 574.
661 ONU. Corte Internacional de Justiça. Statute of the International Court of Justice.1945. 
Disponível em: <http://www.icj-cij.org/documents/?p1=4&p2=2&p3=0>. Acesso em: 10 jul. 
2013.
662 AMARAL JÚNIOR, op. cit., p. 570.
663 UICN. About IUCN. Disponível em: <http://www.iucn.org/about/>. Acesso em: 10 jul. 
2013.
664 UICN. The IUCN Programme 2013-2016. Gland, 2012. Relatório, p. 20. Disponível em: 
<http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/WCC-5th-003.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2013.
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durante o Congresso Mundial de Conservação, o qual enaltece a importância da 
preservação da biodiversidade nos ecossistemas marinhos665.

Embasando-se, assim, em tais aspectos do Direito Ambiental Internacional, 
torna-se possível analisar a questão da atividade baleeira desenvolvida na região 
da Antártica e a postura do Japão que levou à abertura do caso Whaling in 
theAntartic na CIJ, bem como a decisão da Corte acerca do referido caso. 

3. A CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA

Primeiramente, é interessante destacar que a Corte Internacional de 
Justiça, principal órgão judicial das Organizações das Nações Unidas [ONU], foi 
instituída pelo artigo 92666 da Carta da ONU e encontra-se situada na cidade de 
Haia, na Holanda. Sua criação em conjunto com a ONU (1945), no período após 
a Segunda Guerra Mundial, possuía como intuito auxiliar na manutenção da paz.

Pontua-se que um dos grandes objetivos da mudança na forma de 
jurisdição internacional, é a consistência, refletida em segurança, que esta nova 
disposição de juízo poderia dar aos povos667. 

A Corte é formada por quinze juízes, os quais são eleitos pela Assembleia 
Geral da ONU e pelo Conselho de Segurança. Seus mandatos são de nove anos, 
sendo facultada a reeleição por duas vezes668. Enaltece-se que há a possibilidade 
da corte atuar com até 17 juízes, somando-se os juízes Ad Hoc, os quais são 
nomeados pelos Estados litigantes669. 

A Corte atua somente julgando litígios entre os Estados membros da 
ONU. Portanto, somente os Estados possuem legitimidade para propor uma 
ação junto à CIJ. Não há assim a atuação da Corte sobre problemas internos dos 
Estados, uma vez que tal atitude configuraria a invasão desuas soberanias670. 

No que tange mais especificamente à matéria ambiental, é interessante 
destacar que em junho 1993 a CIJ constituiu uma Câmara Especial, com 

665 Ibidem, p. 26.
666 “Artigo 92. A Corte Internacional de Justiça será o principal órgão judiciário das Nações 
Unidas. Funcionará de acordo com o Estatuto anexo, que é baseado no Estatuto da Corte 
Permanente de Justiça Internacional e faz parte integrante da presente Carta”. Cf. BRASIL. 
Decreto nº 19.841, DE 22 de outubro de 1945. Promulga a Carta das Nações Unidas, da qual faz 
parte integrante o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em São Francisco, 
a 26 de junho de 1945, por ocasião da Conferência de Organização Internacional das Nações 
Unidas. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm>. 
Acesso em: 15 Ago. 2012.
667 [ICJ] INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. History. Disponível em: <http://www.icj-cij.
org/court/index.php?p1=1&p2=1>. Acessoem: 02 Mai. 2014.
668 [ICJ] INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. How the Court works.Disponível em: http://
www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=6>. Acessoem: 02 Mai. 2014.
669 [ICJ] INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Judges ad hoc.Disponível em: <http://www.
icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=5>. Acessoem: 02 Mai. 2014.
670 [ICJ] INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. How the Court works.Disponível em: 
<http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=6>. Acesso em: 05 Mai. 2014.
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competência para a matéria de meio ambiente671, a qual foi reconstituída até 
2006 e deixou de existir por nunca haver sido demandada672. 

Na perspectiva de Viera e Brandt673, este 

“fato não demonstra sua fragilidade, mas, sim, a visão de 
que o direito ambiental deveria ser compreendido como 
parte integral do direito internacional, sendo que os Estados 
continuaram a demandar a atuação da Corte em questões 
conexas ao tema, mas por via externa à Câmara”. 

Destaca-se, assim, que no começo da década de 90 alguns processos 
de caráter ambiental foram submetidos ao tribunal plenário da Corte, tanto no 
contencioso quanto no consultivo, tais como o Gabčíkovo-Nagymaros Project 
(Hungria Vs. Eslováquia, 1993, contencioso) e do Legality of the Threat or Use of 
Nuclear Weapons (1995, consultivo)674. No âmbito destes dois casos, de acordo 
com Dinh, Daillier e Pellet675, a Corte no que concerne à questão ambiental 
“enunciou princípios muito gerais e fundamentou as suas soluções, no essencial, 
em outros motivos”, demonstrando, dessa forma, uma necessidade de evolução 
do direito internacional do ambiente.

Assevera-se ainda assim quea CIJ, com o passar dos anos e com o 
aumento de casos submetidos à sua apreciação em matéria ambiental, passou 
a contribuirde maneira significativa ao desenvolvimento deste ramo do direito 
internacional676, consoante às preocupações estampadas nos tratados relativos a 
meio ambiente assinados nas últimas décadas. 

Passa-se a discorrer, dessa maneira, sobre a atividade baleeira na 
Antártica, que embasou o caso denominado Whaling in the Antartic, interposto 
pela Austrália contra o Japão, a fim de se elaborar algumas considerações sobre 
a decisão, no âmbito do direito internacional ambiental. 

4. A QUESTÃO DA ATIVIDADE BALEEIRA NA ANTÁRTICA

No que tange mais especificamente à questão da atividade baleeira 
na Antártica, é preciso enaltecer que, no período compreendido entre o fim 
do século XVIII e a metade do século XIX, a exploração da região Antártica se 
orientou por interesses comerciais, com ênfase à caça de mamíferos marinhos, 
sendo provável que o maior número de descobertas na área tenha decorrido das 

671 DAILLIER, Patrick; DINH, NguyenQuoc; PELLET, Alain; tadução COELHO, Vítor Marques. 
Direito Internacional Público. 2 ed. Lisboa: Fundação CalousteGulbenkian, 2003, p. 1320.
672 VIEIRA, Daniela Rodrigues; BRANDT, Leonardo Nemer Caldeira. A Corte Internacional de 
Justiça: papel e perspectivas atuais. Cadernos Adenauer IX, v., n.3, p.141-158, 2008, p. 153
673 Ibidem, loc. cit..
674 DAILLIER; DINH; PELLET, 2003, p. 1320.
675 Ibidem, loc. cit..
676 VIEIRA; BRANDT, op. cit., p. 153
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viagens realizadas por caçadores de cetáceos677. 

Em âmbito mundial, desde o final do século XIX, grande parte das 
populações de baleias passou a integrar o grupo das espécies ameaçadas de 
extinção, em decorrência da caça comercial678. 

No que concerne à Antártica, é possível inferir que na década de 1960 as 
baleias na região se encontravam quase extintas679. 

Assim, no ano de 1986 a Comissão Baleeira Internacional [CBI], 
responsável pela atividade baleeira comercial, estipulou uma pausa na pesca 
comercial de baleias, a qual ficou conhecida como whalingmoratorium680, que 
persiste até hoje681.

É preciso ressaltar ainda que, em 1994 foi criado, pela Comissão o 
Santuário de Baleias do Oceano Antártico. Ademais, de acordo com dados do 
Greenpeace682, planeja-se fundar outros santuários, com capacidade para ampliar 
a área de proteção a fim de incluir as rotas de reprodução e migração desses 
mamíferos marinhos.

Destaca-se, que alguns países se demonstram contrários a essas 
barreiras protetivas implementadas nos últimos anos, perspectiva na qual se 
encontra o Japão. Assim, para melhor compreender o contexto dos debates 
suscitados pelo caso judicial em análise, torna-se necessário elucidar aspectos 
relacionados aimportantes Convenções internacionais, com ênfase à Convenção 
Internacional para a Regulação da Atividade Baleeira, à Convenção sobre o 
Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de 
Extinção, àConvenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e àConvenção 
sobre a Diversidade Biológica. 

4.1 Convenções Internacionais

4.1.1 Convenção Internacional para a Regulação da Atividade Baleeira [ICRW] 

 Convenção Internacional para a Regulação da Atividade Baleeira 
[ICRW, em inglês], assinada em Washington em 1946, constitui um importante 

677 FERREIRA, Felipe Rodrigues Gomes. O sistema do tratado da Antártica: evolução do 
regime e seu impacto na política externa brasileira. Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 2009, 
p. 26.
678 GREENPEACE. Caça no santuário – ilegal. Disponível em: <http://www.greenpeace.org.
br/oceanos/antartica/porillegal.html>. Acessoem: 12 jul. 2013
679 FERREIRA, op. cit., p. 70.
680 O parágrafo do Planejamentoqueprevê a moratóriaestipula: “Notwithstanding the 
other provisions of paragraph 10 there shall be a moratorium on the taking, killing or treating of 
whales, except minke whales, by factory ships or whale catchers attached to factory ships. This 
moratorium applies to sperm whales, killer whales and baleen whales, except minke whales”. 
681 [CBI] COMISSÃO BALEEIRA INTERNACIONAL. Comercial Whaling. Disponível em: 
<http://iwc.int/commercial>. Acesso em: 12 jul. 2013.
682 GREENPEACE. Caça no santuário – ilegal. Disponível em: <http://www.greenpeace.org.
br/oceanos/antartica/porillegal.html>. Acessoem: 12 jul. 2013
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documento internacional para a regulamentação da atividade baleeira. 

Seu preâmbulo deixa claro que um dos seus grandes propósitos é o 
estabelecimento de um sistema de regulamentação internacional para a 
pesca desses animais marinhos, a fim de possibilitar uma adequada e efetiva 
conservação e desenvolvimento dos estoques naturais desses cetáceos683.

Ressalta-se, que seu Artigo VIII autoriza as Partes a conceder uma 
Licença Especial para abater, capturar ou utilizar baleias para fins de investigação 
científica (ONU, 1946). Tal dispositivo é motivo de controvérsia, e será mais bem 
abordado adiante. 

É preciso destacar ainda que a Convenção criou, por meio do seu artigo 
terceiro, a Comissão Internacional Baleeira [CIB], a qual possui a faculdade de 
encorajar, recomendar e organizar estudos e pesquisas relacionados a esses 
mamíferos marinhos e sua pesca; coletar e analisar informações estatísticas 
relacionadas à atividade baleeira e aos estoques naturais desses animais; 
disseminar informações referentes a métodos de manutenção e aumento 
dos estoques [art. IV]; retificar as cláusulas do Planejamento anexado à 
Convenção684[art. V]; e realizar recomendações aos Países Membros acerca 
desses mamíferos marinhos e sua pesca [art. VI]685.

4.1.2 Convenção sobre o comércio internacional das espécies da flora e fauna 
selvagens em perigo de extinção [CITES]

Já a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e 
Fauna Selvagens em Perigo de Extinção [CITES]foi assinada em Washington em 
03 de março de 1973, em decorrência de uma resolução adotada dez anos antes 
em uma reunião dos membros da UICN686. Este documento objetiva controlar e 
fiscalizar o comércio internacional de fauna e flora silvestres, com destaque às 
espécies ameaçadas, baseando-se em um sistema de licenças e certificados687.

Destaca-se que os esforços para regulamentar o comércio de animais 

683 BIRNIE, Patricia. Legal measures for the prevention of pirate whaling.Gland: IUCN, 1982. 
178 p. Disponível em: <http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/EPLP-019.pdf>. Acesso em: 10 jul. 
2013. 
684 Poderá fixar assim, entre outras medidas, as espécies que carecem proteção; as datas 
das temporadas de caça;  a reservas naturais, métodos e intensidade da pesca da baleia. Para 
maisinformações, Cf. [ICRW] INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATING OF 
WHALING.International convention for the regulating of whaling.1946. Disponível em: <http://
iwc.int/cache/downloads/1r2jdhu5xtuswws0ocw04wgcw/convention.pdf >. Acessoem: 09 jul. 
2013. 
685 [ICRW] INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATING OF WHALING, 1946.
686 CITES. Whatis CITES? Disponível em: <http://www.cites.org/eng/disc/what.php >. 
Acesso em: 11 jul. 2013b. 
687 [MMA] MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Convenção sobre o Comércio Internacional 
das Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES). Disponível em: <http://
www.mma.gov.br/assuntos-internacionais/temas-multilaterais/item/886>. Acesso em: 10 jul. 
2013a. 
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selvagens e plantas, os quais ultrapassam as fronteiras dos países, requerem 
uma cooperação internacional para proteger algumas espécies dos efeitos 
nocivos da exploração em massa688.

A Convenção prevê a divisão das espécies afetadas pelo comércio 
internacional em três Anexos [I, II e III], de acordo com a sua categoria de ameaça 
de extinção. SeuAnexo I compreende as espécies ameaçadas de extinção, as 
quais carecem de um nível mais elevado de proteção, eabarca diversas espécies 
de cetáceos689.

Além disso, esse documento estipula,no que diz respeito aos seus 
princípios fundamentais, que o comércio de todas as espécies ameaçadas de 
extinçãosomente será autorizado em circunstâncias excepcionais e “deverá estar 
submetido a uma regulamentação particularmente rigorosa a fim de que não seja 
ameaçada ainda  mais a sua sobrevivência”. A importação desses espécimes só 
poderá ser feita se não for destinada a fins comerciais690.

4.1.3 Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar [UNCLOS]

No âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, é 
preciso enaltecer que esta representou um “marco fundamental para os aspectos 
de soberania, jurisdição, direitos e obrigações dos Estados em relação aos 
oceanos e aos recursos marinhos, além de ser considerada um dos instrumentos 
mais completos do Direito Internacional do Ambiente”691. 

A Convenção dispõe sobre o espaço oceânicoe as suas modalidades de 
utilização692, aplicando-se à conservação e à gestão dos mamíferos marinhos em 
alto mar693. 

Nesse sentido, ressalta-se que seu artigo 65 estipula que os “[...] 
Estados devem cooperar com vista a assegurar a conservação dos mamíferos 
marinhos e, no caso dos cetáceos, devem trabalhar em particular, por intermédio 
de organizações internacionais apropriadas, para a sua conservação, gestão e 

688 CITES. Whatis CITES? Disponível em: <http://www.cites.org/eng/disc/what.php >. 
Acesso em: 11 jul. 2013b. 
689 Dentre as quais constam as espécies balaenopteraacutorostrata e balaenopteraphysalus), 
que se encontram entre as espécies apreendidas anualmente pelo Japão.  Pra mais informações, 
Cf. [CITES] CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO INTERNAICONAL DAS ESPÉCIES DA FLORA 
E DA FAUNA SELVAGENS EM PERIGO DE EXTINÇÃO. Appendices I, II and III. Disponível em: 
<http://www.cites.org/eng/app/appendices.php>. Acesso em: 09 jul. 2013a.
690 CITES. Convenção sobre o comércio internacional das espécies da flora e da fauna 
selvagens em perigo de extinção. 1973. Disponível em: <http://www.florestascertificadas.org.br/
sites/default/files/Cites.PDF>. Acesso em: 08 jul. 2013.
691 MILARÉ, 2011, p. 1516.
692 Ibidem., p. 1510.
693 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar. 1982. Disponível 
em: <http://www.mpes.gov.br/anexos/centros_apoio/arquivos/10_21021533221762009_
Conven%C3%A7%C3%A3o%20das%20Na%C3%A7oes%20Unidas%20Sobre%20o%20
Direito%20do%20Mar.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2013.
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estudo”694.

4.1.4 Convenção sobre a diversidade biológica [CDB]

Finalmente, no que diz respeito àConvenção sobre Diversidade Biológica 
[CDB], adotada na Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
infere-se que esta reconhece a conservação da diversidade biológica como uma 
parte integrante do desenvolvimento sustentável e se concentra na conservação 
da diversidade das espécies, no uso sustentável de seus componentes e na divisão 
igualitária dos benefícios proporcionados pelo uso de recursos genéticos695.

Busca, dessa maneira, “criar um mecanismo de proteção da diversidade 
ecológica e realizar a divisão dos seus benefícios de maneira justa e equitativa e 
estabelecer regras para o seu acesso e a transferência de tecnologia”696.

Vale apena ressaltar que esse documento define diversidade biológica 
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; compreendendo ainda 
a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 
ecossistemas”697. 

Assevera-se assim que a temática dos ecossistemas marinhos e 
aquáticos foi recepcionada por esta Convenção. Salienta-se da mesma forma 
que seu artigo 22 prevê que as Partes devem implementá-la em conformidade 
com os direitos e obrigações decorrentes do Direito do Mar698. 

Em suma, observa-se que com base nos princípios e articulações desses 
documentos é possível analisar a questão da atividade baleeira do Japão sob o 
viés do Direito Internacional Ambiental. 

4.2 O Japão

Estima-se que o Japão caça, aproximadamente, 1000 baleias por ano, 

694 ONU. Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, 1982.
695 GREENPEACE. O que é a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)?. 27 Jul. 
2005. Disponível em: <http://www.greenpeace.org.br/tour2005_br163/noticias.php?conteudo_
id=2171>. Acesso em: 08 jul. 2013. 
696 SIRVINSKAS, 2012, p. 815.
697 [MMA] MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. A convenção sobre diversidade biológica 
- CDB. 1992. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/
cdbport_72.pdf>. Acesso: 12 jul. 2013b. 
698 Ibidem, p. 19. 
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predominantemente das espécie minke699 e fin700701.

O país desenvolveu, nas últimas décadas, programas de pesquisas 
denominados JARPA I [1987-2005]e JARPA II [vigente até a decisão da ICJ], nos 
quais se utilizava do abatimento de baleias para o desenvolvimento de trabalhos 
científicos.

Conforme os dados fornecidos pela Austrália, aproximadamente 6800 
baleias-minke antárticas foram mortas durante a implementação do JARPA I702.

Deve-se destacar que nos últimos anosdecaiu o número de animais 
apreendidos pelas redes de pesca, principalmente em decorrência das técnicas 
empregadas por ativistas703.

Salienta-se, ainda, que a CBI recorrentemente aprovava resoluções 
solicitando a interrupção do programa científico japonês, que eram ignoradas704.

5. AUSTRÁLIA VS. JAPÃO: WHALING IN THE ANTARTIC

Tendo em mente essa problemática, no dia 31 de maio de 2010, a 
Austrália abriu procedimento contra o Japão perante a Corte Internacional de 
Justiça [CIJ]. O caso ficou conhecido como Whaling in theAntartic, e ganhou 
grande repercussão em virtude do polêmico tema da atividade baleeira.

Em sua petição, a qual instituiu a abertura do procedimento, a 
Austrália alega que o Japão continua a conduzir um programa de pesca 
de baleias de larga escala, na Segunda Fase do seu projeto intitulado 
JapaneseWhaleResearchProgramunderSpecialPermit in theAntartic [JARPA 
II], quebrando as obrigações assumidas pelo país na ICRW, bem como outras 
obrigações internacionais para a preservação dos mamíferos e do meio ambiente 
marinho705.

699  Há duas espécies de baleia-mink, pertencentes à família balaenopteridae, as quais 
integram a categoria das baleias mais caçadas do mundo. Para mais informações, Cf. BBC. 
Greatwhales. 23 jul. 2010. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/news/10340277>. Acesso em: 
05 jul. 2013.  
700  A baleia-fin, também da família balaenopteridae, é a segunda maior espécie de baleia do 
mundo, depois da azul. Encontra-se, atualmente, em perigo de extinção. Para mais informações, 
Cf. BBC. Greatwhales. 23 jul. 2010. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/news/10340277>. 
Acessoem: 05 jul. 2013. 
701  BBC. Australia-Japan whaling case in international court.26 jun. 2013. Disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-23045457>. Acesso em: 05 jul. 2013.
702  [CIJ] CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Application Instituting Proceedings: whaling 
in the antarctic. Haia, 2010, p. 8. Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/148/15951.
pdf>. Acessoem: 02 jul. 2013.
703  BBC. Australia-Japan whaling case in international court.26 jun. 2013. Disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-23045457>. Acesso em: 05 jul. 2013.
704  GREENPEACE. Caça no santuário – ilegal. Disponível em: <http://www.greenpeace.org.
br/oceanos/antartica/porillegal.html>. Acessoem: 12 jul. 2013
705  [CIJ] CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2010, p. 4. 
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A Austrália sustentaque o programa JARPA II não pode ser justificado 
sob o artigo VIII706 da ICRW, uma vez que a grande escala do programa e os seus 
riscosàs espécies ameaçadas de extinção, bem como a ausência de relevância 
demonstrada do projeto, não se demonstram compatíveis com esse dispositivo707. 

Salienta, ainda, a recusa do Japão em aceitar as recomendações da 
Comissão Internacional Baleeira; e o caráter econômico-predatório dos programas 
desenvolvidos pelo Japão. 

Ademais, infere que o país descumpre as predisposições da Convenção 
sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens 
Ameaçadas de Extinção e da Convenção sobre Diversidade Biológica, no que 
concerne aos seus deveres de proteção ambiental. 

Dessa maneira, solicita em sua petição que a CIJ declare que o Japão, ao 
implementar o programa JARPA II no oceano antártico, quebra suas obrigações 
internacionais. Igualmente, demanda que o Governo do Japão (a) interrompa 
a execução do projeto; (b) revogue as autorizações e licenças que permitam a 
realização das atividades predatórias, que são objeto do caso; e (c) garanta e 
prometa que não irá mais agir sob o programa JARPA II, ou similar, até que este 
entre em conformidade com as obrigações assumidas pelo país no âmbito do 
direito internacional708.

Já em 20 de novembro de 2012, a Nova Zelândia submeteu uma 
Declaração de Intervenção, baseada no artigo 63 do Estatuto da Corte, aceita 
pelo Tribunal em 06 de fevereiro de 2013709. 

Esse artigo prescreve que o Secretário deverá notificar todos os Estados 
interessados, nos casos de interpretação de uma convenção na qual tenham 
interesse jurídico, da possibilidade de intervenção. Tais Estados, ao assumir o 
papel de interventores, terão direito a intervir no processo e a sentença lhe será 
vinculante710.

A Corte, no documento de admissão, ressaltou que na modalidade 
intervenção prevista por este artigo o Estado Interventor não se torna parte 
dos procedimentos e se encontra limitado à submissão de observações para a 
construção do acordo, constituindo uma forma de intervenção que não é capaz 

706 Dispõe, in verbis, o artigo VIII, parágrafo um que: “Notwithstanding anything contained 
in this Convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special 
permit authorizing that national to kill, take and treat whales for purposes of scientific research 
subject to such restrictions as to number and subject to such other conditions as the Contracting 
Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the 
provisions of this Article shall be exempt from the operation of this Convention. Each Contracting 
Government may at any time revoke any such special permit which it has granted” (ONU, 1946). 
707  [CIJ] CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2010, p. 16.
708  [CIJ] CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2010, p. 18.
709  [CIJ] CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Whaling in the Antartic (Australia v. Japan): 
the court authorizes New Zealand to intervene in the proceedings.13 fev. 2013, p. 1. Disponível 
em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/148/17266.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2013.
710  ONU. Corte Internacional de Justiça, 1945.
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de afetar a igualdade das partes em disputa (c, p. 2).

Destaca-se que a Nova Zelândia, por meio da Declaração, expõe sua 
interpretação do artigo VIII da ICRW. De acordo com o país, este dispositivo 
integra o sistema de regulação coletiva estabelecida por esta Convenção711. 

Infere, assim, que a atividade baleeira autorizada mediante uma Permissão 
Especial só poderá ser concedida em conformidade com o artigo VIII, o qual 
permite o abate de baleias somente se [I] restar demonstrado no programa que o 
abate é apenas para propósitos de pesquisa científica; [II] o abate for necessário e 
proporcional aos objetivos da pesquisa, não ocasionando nenhum efeito adverso 
na conservação dos estoques; e [III] o Governo responsável pela Licença Especial 
notificar o Comitê Científico e a CIB712. 

Assim, conclui que a atividade depesca de baleias realizada por meio 
de uma Permissão que não cumpra esses requisitos e que não é permita por 
nenhum outro dispositivo da Convenção, é proibida713.

Nessa perspectiva, em 26 de junho de 2013 a Corte deu início a uma 
série de audiências públicas que se estenderam até o dia 16 de julho, e em 31 
de março de 2014 proferiu seu acórdão referente ao caso, de caráter definitivo e 
obrigatório. 

5.1 A decisão da Corte 

Destaca-se assim que, no referido acórdão datado de 31 de março de 
2014, a Corte decidiu: (1) por doze votos a quatro, que as licenças especiais 
expedidas ao Japão, para realização do JARPA II, não se enquadram no disposto 
do artigo VIII, parágrafo 1o, da Convenção Internacional para a Regulação da 
Atividade Baleeira; (2) também por doze votos a quatro, que o Japão não agiu 
em conformidade com as suas obrigações enquanto “pesquisador”, nos termos 
da Agenda da ICRW, em seu parágrafo 10 (e)714; (3) por doze votos a quatro, que 
o Japão não agiu de acordo com suas obrigações ditas no parágrafo 10 (d)715 da 
Agenda da ICRW, que trata da morte e da manutenção dos estoques destes 
cetáceos; (4) por doze votos a quatro, quea prática de usar de métodos letais no 

711 [CIJ] CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 2013, p. 9.
712 Ibidem, p. 9-10.
713 Ibidem, loc. cit.
714 Parágrafo 10 (e) da Agenda da ICRW: “Notwithstanding the other provisions of paragraph 
10, catch limits for the killing for comercial purposes of whales from all stocks for the 1986 
coastal and the 1985/86 pelagic seasons and thereafter shall be zero. This provision will be kept 
under review, based upon the best scientific advice, and by 1990 at the latest the Commission 
will undertake a comprehensive assessment of the effects of this decision on whale stocks and 
consider modification of this provision and the establishment of other catch limits”.
715 Parágrafo 10 (d) da Agenda da ICRW: “Notwithstanding the other provisions of paragraph 
10 there shall be a moratorium on the taking, killing or treating of whales, except minke whales, 
by factory ships or whale catchers attached to factory ships. This moratorium applies to sperm 
whales, killer whales and baleen whales, except minke whales”.
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Santuário Baleeiro Austral está em desacordo716; (5) por doze votos a quatro, que 
o Japão deve suspender todas as licenças e autorizações em relação ao JARPA II 
e abster-se de conceder novas licenças para este programa;e (6) por treze votos 
a três, que o Japão cumpriu suas obrigações em relação ao parágrafo 30717 da 
Agenda da ICRW, no que diz respeito ao JARPA II718.

Pontua-se, assim, que no cerne da controvérsia se encontra na 
interpretação do Artigo VIII da Convenção Internacional de Regulação da Atividade 
Baleeira719, o qual prevê a aludida possibilidade de concessão de Licença Especial 
para a realização da atividade baleeira com propósitos científicos, nos seguintes 
termos: 

“Não obstante o estabelecido nesta Convenção, qualquer 
dos Governos Contratantes poderá conceder a qualquer 
dos seus cidadãos uma licença especial autorizando esse 
cidadão a matar, capturar ou tratar baleias para fins de 
investigação científica, sujeita a restrições como a de número 
e a outras condições que o Governo Contratante considere 
apropriadas, e a morte, captura e tratamento de baleias 
de acordo com as condições deste artigo estarão isentas 
do estipulado nesta Convenção. Cada um dos Governos 
Contratantes comunicará, de imediato à Comissão todas 
as licenças concedidas. Cada Governo Contratante poderá, 
em qualquer momento, revogar qualquer das licenças 
especiais concedidas [...]”. 

O Japão defendeu a intepretação deste artigo em prol de sua atividade,720 

716 [WDC]. WHALE AND DOLPHIN CONSERVATION.Notification of amendments to 
Schedule (ICRW).Jul. 2012, p. 5. Disponível em: <http://us.whales.org/sites/default/files/work/
schedule-august-2012.pdfAcessoem: 04 mai. 2014
717 Nostermos do parágrafo 30 da Agenda da ICRW: “A Contracting Government shall provide 
the Secretary to the International Whaling Commission with proposed scientific permits before 
they are issued and in suficiente time to allow the Scientific Committee to review and comment 
on them. The proposed permits should specify: a) objectives of the research; b) number, sex, size 
and stock of the animals to be taken; c) opportunities for participation in the research by scientists 
of other nations; and d) possible effect on conservation of stock. Proposed permits shall be 
reviwed and commented on by the Scientific Committee at Annual Meetings when possible. 
When permits would be granted prior to the next Annual Meeting, the Secretary shall send the 
proposed permits to members of the Scientific Committe by mail for their comment and review. 
Preliminary results of any research resulting from the permits should bemade available at the 
next Annual Meeting of the Scientific Committee”. 
718 [CIJ] CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Summary of the Judgment of 31 March 2014. 
31 mar. 2014. Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18160.pdf >. Acessoem: 03 
mai. 2014.
719 [ICRW] INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATING OF WHALING, 1946.
720 [CIJ] CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Counter-memorial of Japan. 2012a. 1757 p. 
Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/148/17384.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2013. 
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bem como elencou em sua defesa o fato de o projeto JARPA II ter cumprido os 
requisitos exigidos nos termos do parágrafo 30 da Agenda da ICRW, quais sejam 
a) especificar os objetivos da pesquisa; b) numerar e caracterizar os exemplares 
a serem usados na pesquisa; c) oportunizar a participação de cientistas de outras 
nações; e d) manutenção dos estoques naturais das espécies a serem afetadas. 
Resta claro, que, para o Japão, sua atividade científica, com elevado grau de 
letalidade não era nocivo ao meio ambiente. 

A Austrália, por sua vez, após a apresentação de vasta documentação, 
conseguiu evidenciar que as práticas japonesas eram, no mínimo, 
desproporcionais721. 

Entende-se, assim que é necessário, ao menos, cogitar-se uma maneira 
alternativa de realização da pesquisa científica japonesa, em vista do grande 
número de mortes decorrentes desta atividade. Há também que se questionar 
sobre a efetividade dos resultados das pesquisas e o custo ambiental da perda 
de diversos exemplares de espécies animais essenciais à manutenção de todo 
um ecossistema, tutelados pelos tratados já elucidados. 

Enaltece-se que as demandas Austrália foram acatadas pela Corte, a 
qual decidiu pela paralização imediata das atividades do projeto JARPA II, em 
decorrência da interpretação dada à ICRW e, especialmente, seu artigo VIII. 

Torna-se necessário ressaltar, contudo, que a Corte entendeu que o projeto 
JARPA II foi instituído de acordo com as normas estabelecidas pelo parágrafo 30 
da Agenda da ICRW, baseada na alegação de que o projeto inicial cumpria os 
requisitos objetivos exigidos pelo parágrafo acima referenciado. São questionáveis 
os critérios no sentido de, tratando-se de uma licença excepcional, garantir a 
efetiva proteção dos cetáceos presentes na lide, uma vez que aberta a exceção, 
os danos subsequentes podem ser gravosos à estabilidade do ecossistema.

Deve-se destacar assim que, embora o projeto seja considerado legal, há 
margem para uma discussão quanto à sua adequação em relação a outros tratados, 
como o CITES, já que havia nitidamente um caráter econômico-predatório na 
prática japonesa, muito bem evidenciado no Memorial de Acusação da Austrália. 
É possível citar também o UNCLOS e a CDB, que versam, respectivamente, 
sobre a conservação, gestão de mamíferos em alto mar e a manutenção da 
diversidade biológica.

A desproporcionalidade quanto à pretensa investigação científica, 
completamente incompatível com o elevado uso de meios letais para a pesquisa 
foi preponderante para a interpretação da egrégia Corte no sentido de suspender 
as licenças deste projeto. A decisão deixa claro que as fontes de Direito 
Ambiental Internacional recepcionam, sim, o uso de métodos letais em pesquisas 
científicas, muito embora, neste caso específico, o que tornou insustentável o 
projeto japonês foi a escala e a questionável indiferença com que estes métodos 

721  [CIJ] CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Memorial ofAustralia. 2011. 1251 p. 
Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/148/17382.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2013. 
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letais eram usados e suas consequências.

No que tange aos votos dos juízes dissidentes, cumpre elucidar que 
votaram em favor do Japão os seguintes magistrados: HisashiOwada (Japão), 
Ronny Abraham (França), Mohamed Bennouna (Marrocos) e Abdulqawi Ahmed 
Yusuf (Somália). Depreende-se de alguns dos apontamentos destes juízes quea 
discussão não deveria apenas residir nos fins da pesquisa (já que fora questionado 
o fim científico) e sim na alegação de que o projeto estava de acordo com o 
estabelecido pelos órgãos de tutela. Owada, por exemplo, defende que JARPA 
II, mesmo com alguns“defeitos”, é um projeto que deve ser reconhecido por sua 
excelência, não tornando suas atividades comerciais722. 

Enfim, acredita-se-se que a decisão da Corte abre um importante canal de 
diálogo e crítica sobre as funções do Direito Internacional, de suas fontes e da 
Corte Internacional de Justiça na tutela do bem ambiental, e, principalmente, no 
avanço na matéria jurisprudencial ambiental no âmbito internacional.

5.2 Apontamentos sobre o caso Whaling in the Antartic na perspectiva do 
direito ambiental internacional 

Como foi possível observar, os debates relacionados às questões 
ambientais vêm ganhando espaço, nas últimas décadas, no cenário internacional. 
Foram constituídos inúmeros espaços de discussão, bilaterais e multilaterais, a 
fim de se (re)pensar uma política ambiental adequada às novas necessidades da 
sociedade e da economia. 

Os tratados internacionais de matéria ambiental consolidaram importantes 
diretrizes para a proteção do meio ambiente. Evidenciam, assim, um enfoque 
direcionado à utilização razoável dos recursos naturais, à sustentabilidade e à 
proteção da fauna, coerente com a complexidade da problemática ambiental. 

A globalidade dos problemas alerta para necessidade de uma visão 
holística e integrativa das fontes do direito internacional na resolução das 
controvérsias, a fim de se proporcionar uma tutela mais efetiva do bem ambiental. 
Destacando-se, dessa forma, o viés sistemático defendido pela Nova Zelândia. 

Dito isso, evidencia-se a nocividade das atividades levadas pelo Japão. 
Seus programas, caracterizados pelo elevado número de abatimentos de animais, 
entram em dissintonia com os princípios e diretrizes extraídos dos tratados e 
negociações relacionados à matéria. 

Assevera-se assim que não é razoável admitir que atividade baleeira, do 
jeito que é realizada, se justifica para os fins de pesquisa científica. Ainda mais 
quando não há resultados significativos desses estudos que comprovem sua 
contribuição aos interesses das diversas nações.

722  [CIJ] CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. SummaryoftheJudgmentof 31 March 2014. 
31 mar. 2014. Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18160.pdf >. Acesso em: 05 
mai. 2014.
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Como anteriormente foi evidenciado, o meio ambiente em todas as 
suas formas, bem como a questão dos cetáceos marinhos, tratam-se interesses 
difusos. Dessa maneira, é essencial que sejam levados em conta, no momento 
da análise de casos no âmbito destas temáticas, diversos outros tratados e 
convenções que versam sobre o tema da diversidade biológica, da manutenção 
das espécies ameaçadas em alto mar e sobre a responsabilidade dos países para 
com o bem ambiental. A corte, seguindo a linha de argumentação da Austrália, 
determinou que não se tratava de pesquisa científica, em uma linha interpretativa 
que teve como foco principal apenas a Convenção Internacional de Regulação da 
Atividade Baleeira, em detrimento de uma visão mais integrada dos tratados. 

É importante destacar assima opinião separada do magistrado brasileiro 
Cançado Trindade. Este crê que a utilização de meios regulatórios é fundamental 
para a tutela do bem ambiental, mas que, quando aparado por órgãos de 
fiscalização tornam-se mais efetivos, protegendo para além das cláusulas dos 
tratados (como na lide, um projeto que fora aprovado, mas que se encontrava em 
desacordo com a função teleológica do tratado)723. 

Para Trindade724é imperativo notar que o objetivo do tratado é preservar 
os estoques dos cetáceos protegidos. A garantia fornecida por uma regulação 
sistêmica e integrada é positiva e não problemática, mas que deve ser bem 
guarnecida por órgãos que atentem sobre os possíveis desvios que alguns 
Estados possam utilizar para descumprirem algumas normas, apegando-se a 
normas excepcionais (como no caso do Artigo VIII da ICRW)725. 

Ainda de acordo com o magistrado, este olhar sistêmico para as normas 
de tutela ambiental é extremamente importante para que, como já observado 
em alguns casos, haja uma evolução interpretativa com vistas à maior proteção 
ambiental. Além da evolução jurisprudencial elencada, Trindade também destaca 
uma evolução acerca do costume internacional, influenciado, a seu ver, pelos 
tratados e convenções protetivas ao bem ambiental, que prestam um serviço de 
informação, conscientização e, principalmente, de tutela726. 

Destaca-se dessa forma que se esperava um pouco mais desta decisão, 
por tratar-se de um tema ainda incipiente que, a partir do seu julgamento, ganharia 
novos contornos. Ao discutir-se uma decisão da Corte Internacional de Justiça, 
discute-se diretamente sobre as fontes do direito ambiental internacional.

Pontua-se, dessa maneira, que a jurisprudência internacional é 
determinante nas potenciais ações subsequentes sobre o tema. Tal decisão da 
Corte, portanto, criou uma expectativa que foi apenas parcialmente preenchida.

723 [CIJ] CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. SummaryoftheJudgmentof 31 March 2014. 
31 mar. 2014. Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18160.pdf >. Acesso em: 05 
mai. 2014.
724 Ibidem.
725 Ibidem.
726 [CIJ] CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Summary of the Judgment of 31 March 
2014. 31 mar. 2014.
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Por derradeiro, deve-se reconhecer o avanço da Jurisprudência 
internacional ao tratar da temática, em decisão pró-ambiente. No entanto, 
como anteriormente dito, esperava-se uma abordagem mais sistêmica, que 
levasse em conta as fontes de direito internacional como um todo, em prol do 
desenvolvimento do direito internacional ambiental. 

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 A CIJ se encontrava diante de um caso emblemático em matéria 
ambiental, no que diz respeito ao caso Whaling in theAntartic. Enaltece-se, 
assim a necessidade de uma interpretação sistemática das fontes, que leve em 
consideração as articulações na esfera internacional em prol da consecução dos 
ideais de proteção do meio ambiente. 

6.2 Pontua-se que a Corte coerentemente defendeu o bem ambiental, 
ainda que de maneira incipiente. Há uma dificuldade, tanto por parte de alguns 
magistrados da Corte, bem como por parte dos Estados de observar o direito 
internacional ambiental de maneira sistêmica e protetiva. 

6.3 Observa-se uma constante evolução na interpretação da Corte em 
matéria ambiental, que cada vez mais tem contribuído para o desenvolvimento 
do direito ambiental internacional, mostrando grande capacidade de relacionar os 
dispositivos controversos com as finalidades do direito ambiental e os tratados 
que versam sobre o tema. 

6.4 Decisões como esta reforçam uma mudança no opinio juris 
communis, no sentido de adequar as ações dos Estados, em suas diversas 
esferas, consoante à sistematização dos tratados e convenções internacionais. 
O uso destes instrumentos de tutela tornam a matéria mais conhecida e objeto 
de políticas internas dos Estados.
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1. DA DISTRIBUIÇÃO DO ôNUS DA PROVA

No direito brasileiro, o tema da distribuição do ônus de prova tem como 
primeiro marco de definição uma regra geral, aplicável à ampla gama de relações 
jurídico-processuais. Segundo essa regra, cabe ao autor o ônus de provar o fato 
constitutivo do seu direito; o réu, por sua vez, fica incumbido de provar a existência 
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que o autor postula em 
juízo.727 Essa regra de distribuição do ônus de provar baseia-se na premissa de 
que não seria conforme à ideia de igualdade atribuir a responsabilidade pela 
produção da prova a apenas uma das partes.728 Já nesse primeiro momento, 
portanto, a divisão de funções quanto à produção da prova encontra sentido e 
sustentação lógica no princípio da isonomia. Tal regra, entretanto, não é adequada 
para situações nas quais o direito material em questão exige uma distribuição 
diferenciada, garantindo a própria isonomia, como é o caso do direito ambiental.

Em termos técnicos, para a construção dessa regra geral, o legislador 
brasileiro, então influenciado por uma concepção idealista e individualista do 
Direito, serviu-se de dois critérios, abstratamente considerados: (1) a tipologia 
dos fatos jurídicos quanto à sua eficácia (constitutivos, impeditivos, modificativos 
ou extintivos de direitos); (2) a posição relativa de cada uma das partes litigantes.

Todavia, por diferentes razões, tem-se progressivamente vindo a 
reconhecer, nos âmbitos doutrinário e experiencial do Direito, que tal regra é 
insuficiente nalgumas situações específicas para conferir tratamento equitativo às 

727  Código de Processo Civil (CPC), art. 333.
728  AZÁRIO, Márcia Pereira. Dinamicização da distribuição do ônus da prova no processo 
civil brasileiro. 200p. Dissertação de Mestrado—Faculdade de Direito, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, 2006, p. 80.
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partes. Várias objeções à aplicação irrestrita da regra-base vêm sendo levantadas.

De uma perspectiva atenta ao caráter sistêmico do Direito e aos seus 
fins sociais, tem-se percebido que a aplicação da regra geral em comento pode 
obstar as condições de efetivação, no domínio processual, de preceitos nucleares 
do ordenamento jurídico, dentre eles o próprio princípio da igualdade. Com efeito, 
nalguns casos específicos, nomeadamente quando uma das partes se apresenta, 
relativamente à outra, numa condição real de preeminência (social, econômica, 
de acesso à informação, etc.)729 — caracterizando uma desigualdade que 
antecede a formação da relação processual como tal —, aplicar a regra geral de 
distribuição do ônus de prova significaria, em termos práticos, negar a efetividade 
a tal princípio. Essa desigualdade entre as partes, como um dado da realidade, é 
particularmente perceptível no campo das relações de consumo. Como observa 
Ada Pellegrini Grinover:

“A sociedade de consumo, ao contrário do que se imagina, 
não trouxe apenas benefícios para os seus atores. Muito 
ao revés, em certos casos, a posição de consumidor, 
dentro desse modelo, piorou em vez de melhorar. Se 
antes fornecedor e consumidor encontravam-se em uma 
situação de relativo equilíbrio de poder de barganha (até 
porque se conheciam), agora é o fornecedor (fabricante, 
produtor, construtor, importador ou comerciante) que, 
inegavelmente, assume a posição de força na relação de 
consumo e que, por isso mesmo, ‘dita as regras’. E o direito 
não pode ficar alheio a tal fenômeno”.730

Por outra via, as noções da adequada proteção dos direitos e do efetivo 
acesso à justiça também contribuíram para uma revisão das condições de 
aplicabilidade da regra geral atinente à distribuição do ônus de prova.731 Percebeu-
se que aplicá-la de maneira indistinta e descontextualizada equivaleria, em certas 
situações, a negar o direito subjetivo (material) da parte que, comparativamente 
à outra, apresenta-se em condições precárias para produzir provas. Desse modo, 
estar-se-ia tratando o preceito processual como um fim em si mesmo, em 
desacordo com a doutrina contemporânea, que atribui ao processo um caráter 
instrumental. Nos dizeres de Érico de Pina Cabral:

“[…] o processo tem um caráter público instrumental de 
satisfação da adequada tutela do direito material. Para se 
atingir a plena satisfação desse escopo, sua utilização deve 
estar voltada a proporcionar o melhor resultado possível, 

729  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Imposição e inversão do ônus da prova. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004, p. 254.
730  GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado 
pelos autores do anteprojeto. 5. ed. São Paulo: Forense Universitária, 1997, p. 6.
731  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Op. cit., p. 218.
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atendendo, com efetividade, a pretensão formulada pelas 
partes”.732

Reconhece-se, portanto, o caráter instrumental do processo e, como 
corolário, o fato de que o seu foco deve ser, sempre, a efetivação do direito 
substancial (ou principal), i.e., a concretização desse direito no plano dos fatos. Na 
linha do constitucionalismo contemporâneo, por oposição à linha de pensamento 
liberal-individualista e idealista733, procura-se conferir a máxima efetividade 
possível aos direitos e garantias fundamentais.734

Nesse contexto, passou-se a questionar a rigidez da premissa, subjacente 
à regra geral de distribuição do ônus da prova, segundo a qual a prova dos 
fatos constitutivos deve sempre ficar a cargo do autor, ao mesmo tempo em 
que, do ponto de vista da teoria do Direito, passou-se a perceber a dificuldade 
de estabelecer uma diferenciação técnica a priori entre fatos constitutivos, 
impeditivos, modificativos ou extintivos de direitos.735 Chegou-se à compreensão, 
enfim, de que os critérios que devem informar a distribuição do ônus da prova não 
podem se circunscrever ao domínio do direito processual. Deve-se assumir uma 
perspectiva sistêmica — não fragmentária, portanto — do sistema de normas, 
passando-se a reconhecer a interação entre os preceitos de direito processual e 
os de direito material.736

2. A INVERSÃO DO ôNUS DA PROVA NA PROTEÇÃO DE DIREITOS 
METAINDIVIDUAIS

Com o escopo de garantir as condições de realizabilidade da isonomia e 
do acesso à justiça nos casos concretos levados à apreciação do Poder Judiciário, 
desenvolveram-se, originariamente no âmbito do direito do consumidor, regras 
e instrumentos de facilitação do acesso à justiça, dentre eles a inversão do ônus 

732 CABRAL, Érico de Pina. Op. cit., p. 332.
733 Para José Rubens Morato Leite e Patrick de Araújo Ayala, os processos de atribuição 
e proteção de direitos, no modelo liberal-individualista, “caracterizavam-se pela acentuada 
formalidade e limitada capacidade de realização e efetividade de suas promessas, que se 
acumulavam em torno da prolixa tendência de reconhecimento de direitos no interior da 
beleza arquitetônica de declarações universais, e, alem disso, confiavam sua organização ao 
poder messiânico e retórico das grandes codificações e dos discursos jurídicos de natureza 
restritivamente privada. Estes não eram capazes de relacionar os interesses e as pretensões 
intersubjetivas dos diversos sujeitos uti singulis em torno de uma dimensão comunitária de 
proteção de direitos, necessidades e pretensões, agora sociais e coletivas, que deveriam se 
desenvolver em um espaço público, e, muito menos, de reconhecê-las”. Cf. LEITE, José Rubens 
Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Direito Ambiental na sociedade de risco. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2002, p. 83.
734  BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de 
uma dogmática constitucional transformadora. 5. ed., rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 246-247.
735 AZÁRIO, Márcia Pereira. Op. cit., passim.
736 RANGEL, Rui Manoel de Freitas. O ónus da prova no processo civil. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 2002, p. 182.
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da prova.

Espécie do gênero redistribuição do ônus da prova737, a inversão do ônus 
de prova é vista como uma “densificação”, no campo do direito processual, do 
princípio da isonomia.738 Por meio da referida inversão, procura-se assegurar, 
nesse campo, as condições para uma igualdade concreta entre as partes, 
tratando-se desigualmente aqueles que, no plano factual, apresentam-se em 
condições desiguais. Para tanto, pondera-se que, nessas situações, a observância 
da regra geral e abstrata sobre distribuição do encargo probatório obstaria, na 
prática, o reconhecimento do direito material discutido perante o juízo, devido 
às dificuldades que a parte interessada enfrentaria para comprová-lo.739 Dito de 
outro modo, a pressuposição da igualdade formal entre as partes — tomada 
como um dado a priori, de maneira descontextualizada e indiferente aos aspectos 
específicos de cada situação levada à análise do Poder Judiciário — acabaria 
inviabilizando as condições de realizabilidade da justiça no caso concreto.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova consiste na alteração da 
responsabilidade pela produção da prova, a qual deixa de ficar a cargo da parte 
que, em princípio (i.e., segundo a regra geral do processo civil), seria onerada 
com a prova da alegação, passando a ficar sob a responsabilidade da outra. Como 
refere Rui Manoel de Freitas Rangel, a inversão do ônus da prova ocorre: 

“[...] quando não recai sobre a parte tradicionalmente 
onerada com a prova do facto o ónus de demonstrar, mas 
sobre a contraparte a quem incumbe o ónus de provar o 
facto contrário”.740

Embora prevista originariamente na legislação brasileira de proteção 
ao consumidor, compreende-se que a inversão do ônus da prova é aplicável às 
demais situações que envolvem a tutela de direitos metaindividuais.741

Se a regra geral da distribuição da carga probatória assenta-se na ideia 
de interesse, segundo a qual cada parte é responsável pelas provas que lhe são 
favoráveis, a inversão do ônus da prova, uma exceção à aplicabilidade de tal regra 
geral, baseia-se na ideia de oportunidade. Vale dizer: compreende-se que a prova 
deve ficar a cargo daquele que detém as melhores condições para constituí-la e 
apresentá-la. Do ponto de vista da técnica processual, a ideia-cerne subjacente 
à inversão do ônus da prova consiste, pois, em atribuir maior responsabilidade 

737 AZÁRIO, Márcia Pereira. Op. cit., p. 87.
738 No caso do direito brasileiro, leva-se em consideração o princípio da igualdade processual 
(CPC, art. 125, inc. I), entendido como uma decorrência do princípio constitucional da igualdade 
(CRFB, art. 5º, caput).
739 CABRAL, Érico de Pina. Inversão do ônus da prova: no processo civil do consumidor. São 
Paulo: Método, 2008, p. 331.
740 RANGEL, Rui Manoel de Freitas. Op. cit., p. 182.
741 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 344.
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probatória à parte que detém melhores condições factuais de cumpri-la.742 Na 
análise de Rodrigo Xavier Leonardo:

“Ao réu, nesses casos, é imputado, simultaneamente, o 
ônus extraordinário de comprovar a não ocorrência dos 
fatos constitutivos do direito do autor e, cumulativamente, 
o ônus ordinário de comprovar a ocorrência de algum fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” 
[...] o thema probandum que normalmente seria imputado 
à parte autora passa a ser de incumbência da parte ré. Na 
hipótese de inexistência de provas, por consequência, a 
parte ré deverá sucumbir, mesmo que o autor não tenha 
trazido nenhuma prova ao processo, contrariando (rectius, 
invertendo) a [regra da] distribuição da carga probatória”.743

Em um novo contexto histórico, retoma-se o sentido da proposição de 
Jeremias Bentham, segundo a qual: “O ônus da prova deve ser imposto, em cada 
caso concreto, à parte que puder desempenhá-lo com menos inconvenientes, 
isto é, com menos demora, assédios e custos”.744

Para Rodrigo Xavier Leonardo, a inversão do ônus da prova insere-se 
num movimento do direito processual que tem como sentido a efetivação do 
princípio constitucional da redução das desigualdades sociais. Princípio esse que, 
no esquema da divisão funcional das funções do Estado, vincula não apenas 
o Poder Executivo e o Legislativo, mas também o Poder Judiciário. Procura-se 
considerar toda a envergadura semântica do princípio constitucional da igualdade, 
cujos efeitos se estendem, inclusive, ao processo. Mantém-se o continuum 
epistemológico e jurídico entre o princípio constitucional da igualdade e o princípio 
da igualdade entre as partes na relação processual. Reconhece-se, pois, uma 
interatividade entre o direito processual e o direito material, num movimento 
dialético do segundo em relação ao primeiro, tendo como escopos o acesso à 
justiça em termos formais e materiais.745 O movimento dialético se processa, por 
outro ângulo, do direito processual em relação ao direito material.746

No caso do sistema jurídico brasileiro, a Constituição da República/1988, 

742  CABRAL, Érico de Pina. Op. cit., p. 332.
743  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Op. cit., p. 217-218.
744  CABRAL, Érico de Pina. Op. cit., p. 333. Traduzido do original: “La carga de la prueba 
debe ser impuesta, en cada caso concreto, a aquella de las partes que la pueda aportar con 
menos inconvenientes, es decir, con menos dilaciones, vejámenes e gastos”.
745  Do ponto de vista epistemológico, essa interatividade tem como móvel cognitivo uma 
percepção sistêmica, e não fragmentária, do conjunto de normas.
746  Tratando-se particularmente do direito do consumidor, esse movimento pode ser 
assim descrito: (1) a percepção da desigualdade na relação de direito material legitima, à luz do 
princípio da isonomia, (2) a inversão do ônus da prova; essa inversão, por sua vez, (3) incentiva 
agentes fornecedores a adotarem condutas regulares e comprováveis no processo, o que 
acaba contribuindo, em última análise, para o aumento da transparência e para a diminuição da 
desigualdade nas relações de consumo.
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ao tomar como objetivo reduzir as desigualdades sociais (art. 3º, inc. III), 
implicitamente reconhece a existência de uma desigualdade material entre os 
cidadãos brasileiros, desigualdade essa que deve servir de critério quando da 
distribuição do ônus de prova. Nos dizeres do mencionado jurista:

“Também ao Poder Judiciário cabe buscar 
a diminuição dessa desigualdade material, 
ao menos pelo tratamento igualitário 
que deve ser dado às partes. Tratamento 
igualitário, vale dizer, que não se limita ao 
reconhecimento das posições processuais 
de autor e réu, mas que deve ser ressaltado 
em todas as fases do processo, de modo 
a garantir, eqüitativamente, um efetivo 
direito de ação e de defesa”.747

Com efeito, a produção de provas assume papel essencial para o resultado 
do processo e, consequentemente, na concretização do direito fundamental do 
acesso à justiça, pois é meio de convencimento do juiz da necessidade da tutela 
do bem jurídico lesado ou ameaçado de lesão. Assim, se a distribuição do ônus 
da prova se der de forma que seja impossível ao interessado dele se desincumbir, 
em ultima análise estará sendo negado o direito a acesso a justiça.

Adicionalmente, a inversão do ônus da prova passa a ocorrer num 
cenário de resgate da ideia de verdade substancial como finalidade do processo. 
À luz da idée-force da utopia, no melhor sentido dessa expressão748, reforça-se 
o papel do processo como via de acesso à verdade como tal, partindo-se da 
premissa de que a decisão judicial não pode ser assente numa inverdade. É 
nesse contexto que a dicotomia verdade substancial versus verdade formal vem 
perdendo utilidade prática. Denuncia-se que a noção de verdade formal constitui 
“mero argumento retórico”, a sustentar, não raramente, “[...] a posição de inércia 
do juiz na reconstrução dos fatos e a frequente dissonância do produto obtido no 
processo com a realidade fática”.749

Em linhas gerais, no direito brasileiro, a inversão do ônus da prova 
tem como pressupostos: (1) a verossimilhança da alegação; (2) a condição de 
hipossuficiência (desigualdade material) da parte que postula o direito em juízo. 
Uma vez presentes, não caberá ao juiz decidir pela conveniência da inversão. 

747  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Imposição e inversão do ônus da prova. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004, p. 250.
748  De acordo com Boaventura de Sousa Santos, uma utopia é como uma metáfora de 
carências ou anseios do presente. Dessa perspectiva, diz o autor: “O que é importante nela 
não é o que diz sobre o futuro, mas a arqueologia virtual do presente que a torna possível. 
Paradoxalmente, o que é importante nela é o que não é utópico”. Nesse sentido, a utopia tem 
um caráter eminentemente crítico e direcional. Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de 
Alice: o social e o político na pós-modernidade. 7. ed. São Paulo: Cortez, 1997.
749  MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit.,  p. 33.
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Trata-se de um direito subjetivo da parte processual, tendo como correlativo um 
poder-dever do órgão jurisdicional.

A construção do conceito e do instituto jurídico da inversão do ônus da 
prova ainda não chegou, contudo, ao seu termo final. Na contemporaneidade, 
novos argumentos vêm sendo apresentados para sustentar e ampliar a gama 
de hipóteses de inversão. No que concerne à tutela dos direitos coletivos, a 
inversão do ônus da prova pode ter como fundamento o dever de colaboração 
que as partes processuais têm ante o Estado-juiz e, em última análise, ante os 
interesses da coletividade. Considera-se, para tanto, que:

“[…] se o Estado deve solucionar o conflito 
de interesses com a finalidade de aplicar o 
direito — sendo esse, também, o objetivo 
último da sociedade na instituição do 
Estado-jurisdição —, a coletividade deve 
ministrar meios (de forma mais completa 
possível) para que a decisão jurisdicional 
seja a mais adequada. Daí resulta que 
o dever de colaboração é inerente ao 
monopólio da jurisdição. Demais disso, 
não há como esquecer que esse dever 
decorre do dever geral de sujeição ao 
poder do Estado. Afinal, se todos estão 
submetidos ao poder estatal, igualmente 
estão subjugados pela jurisdição, de forma 
a estarem constrangidos a colaborar com o 
Estado para a ‘descoberta da verdade’”.750

Nesse caminhar, o direito processual se insere num movimento de 
superação do conteúdo ético — idealista, de culto aos interesses e pretensões 
privados — que estruturou grande parte da proposta ideológica dos sistemas 
jurídicos ocidentais. Ganha relevância, progressivamente, a necessidade 
de atribuir juridicidade aos valores éticos da alteridade, da solidariedade e da 
comunidade. Nesse novo modelo teórico que se propõe, os direitos e relações 
só podem ser reconhecidos e compreendidos numa dimensão de significado 
transindividual.751

3. A INVERSÃO DO ôNUS DA PROVA NO DIREITO AMBIENTAL

A regra probatória diferenciada, introduzida pelo CDC e já explanada, 
evidencia que o ônus da prova deve ser tratado de acordo com as características 
do direito material. O direito ambiental possui uma série de características 

750  MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Op. cit., p. 150-151.
751  WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no 
Direito. São Paulo: Alfa-Ômega, 1994, p. 233 e ss.
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particulares que justificam a diferenciação na produção da prova. 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de toda a 
coletividade, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida de cada indivíduo, conforme expresso no texto do art. 225 da Constituição 
Brasileira/1988. Pertencendo à coletividade, por ser difuso, e não sendo possível 
identificar exaustivamente todos aqueles que podem ser atingidos pelo dano 
ambiental, o meio ambiente consiste num bem de natureza transindividual. 
Assim, a sua proteção deve prevalecer sobre interesses meramente privados.

Em matéria ambiental, a responsabilização civil se dá de maneira 
objetiva752, independentemente de culpa, necessitando apenas da demonstração 
do dano, da autoria e do nexo de causalidade entre a atividade e o dano. A 
responsabilização objetiva funda-se no risco da atividade753. Segundo Milaré, a 
responsabilidade civil por danos ambientais obedeceria à teoria do risco integral, 
segundo a qual o dever de indenizar não se exclui nos casos de culpa exclusiva 
da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.754 Como consequências 
da responsabilização objetiva, destaca-se a prescindibilidade de investigação 
de culpa, já que não há apreciação da contribuição do agente para a ocorrência 
do dano, tampouco da conformidade legal da atividade (mesmo formalmente 
amparada em lei, se houver dano, haverá o dever de o reparar). Tais inovações, 
que muito se diferenciam da responsabilidade civil comum, entretanto, não 
geram necessariamente maior facilidade de prova dos fatos.

Inexiste na Lei de Ação Civil Pública e na Lei de Ação Popular previsão 
expressa sobre a distribuição do ônus probatório, que permanece regulada, 
em termos gerais, pelo CPC. A regra do art. 333, explanada supra, remete a 
situações individuais, nas quais as partes litigam por direitos próprios, havendo 
clara preocupação com a isonomia formal. Tais parâmetros, fundados em 
igualdade meramente formal e despreocupados com as especificidades do 
bem ambiental, não devem ser aplicados em se tratando de situações de 
direito material diferenciado. As consequências de uma aplicação irrefletida da 
distribuição do ônus da prova podem trazer resultados negativos para a proteção 
do meio ambiente ecologicamente equilibrado (CRFB, art. 225, caput), uma vez 
que a prova pode não ser produzida por diversas razões (muitas vezes alheias à 
vontade do litigante), como expõe Abelha:

“[...] pode-se argumentar que a não-
produção de uma prova pela parte tanto 
pode ser resultado de uma situação de 
disposição de vontade do litigante (que 
optou por não fazê-la) como também por 
causa de obstáculos dos mais variados 

752  Art. 14, §1º, Lei 6938/81.
753  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 6. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
754  MILARÉ, Edis. Op. cit., s.d.t.
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tipos (econômicos, técnicos, científicos, 
sociais, jurídicos), que acabam por impedir, 
ou quiçá, obstaculizar a produção da prova 
tal como era requerida ou como poderia ter 
sido”.755

A possibilidade de proposição de ação ambiental na qual, por carências 
de toda sorte, a autoria não consegue diligentemente demonstrar a procedência 
da demanda é inaceitável. São exemplos a dificuldade de acesso a documentos, 
a indisponibilidade de recursos para custear perícia técnica, a indisponibilidade de 
dados científicos, etc. Cumpre lembrar que o direito ao meio ambiente pertence 
a toda coletividade, e não só à pessoa que propõe a ação. Desse modo, a ação 
frustrada prejudica não só a autoria, mas todos aqueles que são afetados pelo 
dano ambiental. Assim, compreende-se que a demanda processual-ambiental 
deve subordinar-se a regras especificas, que venham a convergir para a mais 
ampla realizabilidade do direito fundamental ao “meio ambiente ecologicamente 
equilibrado” (CRFB, art. 225, caput).

É clara, desse modo, a inadequação da regra geral do CPC à Ação Civil 
Pública e à Ação Popular ambientais, porquanto desconsidera a situação especial 
dos autores de litigantes por toda a sociedade, bem como a complexidade do 
bem jurídico ambiental. Segue-se à garantia constitucional da tutela de um direito 
fundamental a possibilidade de sua efetiva apreciação pelo Poder Judiciário756, 
para que haja o acesso útil à justiça, permitindo a participação. Não permitir a 
inversão do ônus da prova, quando necessário, nesses casos, é o mesmo que 
negar a devida jurisdição ambiental, i.e., o acesso à justiça ambiental.

Nesse sentido, é interessante observar que tanto a Lei de Ação Civil 
Pública quanto a Lei de Ação Popular limitam a coisa julgada, que não operará 
quando a sentença de improcedência tiver por base insuficiência de provas.757 
Esta previsão restringe os prejuízos que podem advir da incapacidade probatória. 
Não havendo coisa julgada material, a mesma ação pode ser proposta novamente, 
pela mesma parte, quando houver novas provas. Percebe-se a intenção legislativa 
de proteger o bem difuso, devendo as ações ambientais servir de instrumento 
para a proteção do meio ambiente de modo eficaz.

A Lei de Ação Civil Pública, em seu artigo 21, determina que sejam 
aplicados, no que forem cabíveis, os dispositivos do Título III do CDC (“Da Defesa 
do Consumidor em Juízo”). Inicialmente, seria possível pensar que não fosse 
permitida a utilização do art. 6º do CDC, por encontrar-se no Título I. A intenção 
do legislador, porém, era de que fossem aplicadas as disposições processuais 
do CDC, podendo-se considerar, portanto, a regra da inversão do ônus da prova 

755  ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2004, p. 198.
756  GODINHO, Robson Renault. A distribuição do ônus da prova na perspectiva dos direitos 
fundamentais. Unijus, Uberaba, v. 11, n. 15, nov. 2008.
757  Lei 4.717/1965, art. 18; Lei 7.347/1985, art. 16.
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como materialmente integrante do Título III, pois trata-se de regra processual, 
sendo perfeitamente aplicável à ação civil pública. 

Há fundamentos principiológicos do direito material para a inversão do 
ônus da prova em direito ambiental. O princípio do poluidor-pagador758 determina 
que é da responsabilidade do causador do dano ambiental arcar com todos os 
custos econômicos decorrentes do dano causado (inclusive os relativos à perícia 
técnica, normalmente suportados, no final das contas, pelo Estado). Objetiva-
se imputar ao próprio poluidor o custo econômico da poluição por ele gerada, 
assim internalizando os custos externos de sua produção.759 O prejuízo gerado 
pela atividade deve atingir apenas aquele que a exerce, pois o meio ambiente é 
pertencente à coletividade.760 Sendo assim, o poluidor, ainda que potencial, deve 
prevenir, ressarcir e reprimir danos do empreendimento. Este dever implicaria, 
portanto, produzir prova da internalização dos custos. Como exemplo de sua 
aplicação para danos futuros, a elaboração do EIA/Rima (CRFB, art. 225, §1º, 
IV), tem todos seus ônus voltados para o empreendedor, embora a atividade 
seja apenas potencial e não comprovadamente poluidora. O mesmo raciocínio 
vem sendo utilizado para inversão do ônus da prova com base no princípio do 
poluidor-pagador. Transfere-se ao empreendedor, à partida, o dever de provar a 
incolumidade da atividade por ele exercida.

Já o princípio da precaução determina que quando determinada atividade 
possa gerar ameaça de danos ao meio ambiente, medidas de cautela devem ser 
tomadas, mesmo que não haja certeza cientifica a priori sobre as possibilidades 
de efetivação do dano. O princípio da precaução, expressamente declarado no 
âmbito da Conferência do Meio Ambiente de 1992, realizada no Rio de Janeiro, 
determina que:

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

No direito brasileiro, tal princípio encontra-se implicitamente reconhecido 
pela CRFB, devido à exigência de estudo prévio de impacto ambiental para 

758 Lei 6.938/1981, art. 4º: “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”.
759 MILARÉ, Edis. Op. cit., s.d.t.
760 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 20. ed., rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Malheiros, 2012.
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instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente (art. 225, §1º, IV). Estabelece-se desse modo uma 
presunção em favor do meio ambiente. A incerteza não pode ser óbice para a 
proteção ambiental, e há situações em que é necessário o deslocamento da 
produção de provas cientificas, impondo aos possíveis causadores do dano o ônus 
de demonstrar ausência do nexo de causalidade. A aplicação da inversão do ônus 
da prova não deve ocorrer em todos os casos, mas designadamente naqueles 
em que tal medida prefigurar-se como um fator crucial para a elucidação de fatos 
e responsabilidades no processo. Exemplos disso são situações em que houver 
indícios significativos da ocorrência de um dano ambiental (p.ex.: rompimento 
de uma barragem de rejeitos) e for notado, a priori, um notório desequilíbrio 
econômico, técnico e informacional na relação jurídica-base, a relação de direito 
material. São casos que, em linhas gerais, envolvem grandes grupos ou forças 
econômicas, que apresentam, evidentemente, condições de contribuir com o 
Estado, técnica e economicamente, na produção de provas.

Nesse sentido, o princípio da informação deve também ser lembrado. 
O cidadão tem o direito de informar, de se informar e de ser informado, no 
sábio ensinamento de Canotilho.761 A CRFB garante o acesso à informação, 
resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional 
(art. 5º, XIV). Em matéria ambiental, a sociedade deve receber não apenas 
informações sobre catástrofes ou acidentes ambientais, mas toda e qualquer 
informação disponibilizada aos órgãos públicos, exceto aquelas que envolvam 
segredo industrial ou de Estado. A troca de informações deve ser constante 
entre os atores da sociedade, sendo essencial para a transparência, publicidade 
e prevenção dos danos futuros. A informação dá chance à pessoa informada de 
se posicionar ou pronunciar-se sobre o assunto em pauta, devendo por isso ser 
transmitida de forma a possibilitar tempo suficiente para que os interessados 
analisem a matéria e se posicionem perante a Administração Pública e o Poder 
Judiciário.762 A propósito, cabe lembrar que entre os objetivos da Política Nacional 
do Meio Ambiente (PNMA, Lei 6.938/1981), encontra-se a divulgação de dados e 
informações ambientais (art. 4º, V). Entre os instrumentos da PNMA, destaca-se 
a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-
se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes (art. 9º, XI).

O direito à informação pressupõe, à obviedade, um direito de acesso à 
informação, que deve ser transmitida quando requerida pelo interessado. Dessa 
perspectiva, pode-se compreender que a prova técnica ambiental, como peça de 
informação que é, deve ser produzida e disponibilizada pela parte que, à partida 
(a priori), a detiver. No processo coletivo ambiental, tanto a coletividade quanto 
o autor, polos ativos das demandas ambientais, têm o direito à informação, que 
pode estar disponível apenas para a parte ré. 

O dever de colaboração dos atores processuais, partes e juiz, para a redução 

761  CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa 
anotada. 3. ed., rev. Coimbra: Coimbra Ed., 1993, p. 225-226.
762  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Op. cit.
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das dificuldades existentes no curso processual, mostra-se como consequência 
do próprio contraditório. O processo deve pautar-se no esclarecimento e na 
participação das partes, no maior nível possível. Dessa forma, o resultado a ser 
encontrado pelo processo, exarado na sentença, irá se aproximar cada vez mais 
da “verdade material” e para a proteção do direito material (ao “meio ambiente 
ecologicamente equilibrado”). Calha referir que o conteúdo desse direito vincula 
a atividade do juiz, que deverá conduzir o procedimento de modo a possibilitar 
a realizabilidade da prerrogativa fundamental em questão. Assim, deve haver 
uma maior interação entre as partes processuais, ao contrário do propalado pela 
concepção de neutralidade estática da relação jurídica processual.

Gradativamente, os tribunais brasileiros vêm aplicando a inversão do 
ônus da prova em demandas ambientais, ajustadas às peculiaridades de cada 
caso, como é próprio do Poder Judiciário. As bases deste posicionamento, que é 
principalmente construído no Superior Tribunal de Justiça (STJ), são o principio da 
precaução, a responsabilidade civil ambiental por risco integral, a indisponibilidade 
do bem jurídico ambiental, bem como sua natureza difusa. Como exemplos de 
decisões nesse sentido, transcrevem-se os seguintes extratos:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL 
CIVIL. DANO AMBIENTAL. 
LUCROS CESSANTES AMBIENTAL. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
INTEGRAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 
CABIMENTO.
1. A legislação de regência e os princípios 
jurídicos que devem nortear o raciocínio 
jurídico do julgador para a solução da lide 
encontram-se insculpidos não no códice 
civilista brasileiro, mas sim no art. 225, § 3º, 
da CF e na Lei 6.938/81, art. 14, § 1º, que 
adotou a teoria do risco integral, impondo 
ao poluidor ambiental responsabilidade 
objetiva integral. Isso implica o dever de 
reparar independentemente de a poluição 
causada ter-se dado em decorrência de ato 
ilícito ou não, não incidindo, nessa situação, 
nenhuma excludente de responsabilidade. 
Precedentes.
2. Demandas ambientais, tendo em 
vista respeitarem bem público de 
titularidade difusa, cujo direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado é 
de natureza indisponível, com incidência 
de responsabilidade civil integral objetiva, 
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implicam uma atuação jurisdicional de 
extrema complexidade.
3. O Tribunal local, em face da complexidade 
probatória que envolve demanda ambiental, 
como é o caso, e diante da hipossuficiência 
técnica e financeira do autor, entendeu pela 
inversão do ônus da prova. Cabimento.
4. A agravante, em seu arrazoado, não 
deduz argumentação jurídica nova alguma 
capaz de modificar a decisão ora agravada, 
que se mantém, na íntegra, por seus 
próprios fundamentos.
5. Agravo regimental não provido”;763

“[...] Em ação ambiental, impõe-se a 
inversão do ônus da prova, cabendo ao 
empreendedor, no caso concreto o próprio 
Estado, responder pelo potencial perigo 
que causa ao meio ambiente, em respeito 
ao princípio da precaução. Precedentes. 
[...];764

“[...] O princípio da precaução, aplicável 
à hipótese, pressupõe a inversão do 
ônus probatório, transferindo para a 
concessionária o encargo de provar que 
sua conduta não ensejou riscos para o 
meio ambiente e, por consequência, aos 
pescadores da região. [...].765

As reiteradas decisões dos tribunais neste sentido confirmam o 
entendimento construído na doutrina. A possibilidade de inversão do ônus da 
prova nas demandas ambientais é essencial à tutela do bem jurídico em questão, 
que deve ser facilitada, para permitir maior acesso à justiça e a resolução efetiva 
de conflitos envolvendo o meio ambiente.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1. De uma perspectiva atenta aos fins sociais do Direito, há situações 
em que a aplicação da regra geral do ônus da prova pode obstar as condições de 
efetivação da justiça ambiental, seja no domínio processual (igualdade entre as 

763  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1412664/SP, Rel. Min. Raul Araújo. 
Julg. 11 fev. 2014. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 15 abr. 2014.
764  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1237893/SP, Rel. Min. Eliana Calmon. Julg. 
24 set. 2013. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 25 abr. 2014.
765  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 206.748/SP, Rel. Min. Ricardo Villas 
Bôas Cueva. Julg. 21 fev. 2013. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 25 abr. 2014.
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partes no processo), seja no plano factual (justiça material; fruição real do direito 
fundamental ao meio ambiente).

4.2. Embora prevista originariamente na legislação sobre relações de 
consumo, a inversão do ônus da prova, um contrapeso a desequilíbrios que 
antecedem a relação processual, se aplica a outras situações que envolvem a 
proteção de direitos metaindividuais, nomeadamente as atinentes a um ambiente 
equilibrado, salutar e dignificante.

4.3. A inversão do ônus da prova é justificável para a proteção do direito 
fundamental ao meio ambiente, considerando-se os princípios da precaução, do 
poluidor-pagador, a responsabilidade civil por risco integral, a indisponibilidade do 
bem jurídico ambiental e, destacadamente, o princípio da informação e o dever 
processual de colaboração das partes.

4.4. Desdobrado processualmente, o princípio da informação, associado 
a um dever de colaboração das partes (fundado numa ética de solidariedade 
socioambiental), indica que a prova técnica ambiental, como peça de informação, 
deve ser produzida e disponibilizada pela parte que a detiver a priori ou que 
possuir, à partida, condições mais favoráveis de produzi-la.
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1. INTRODUÇÃO

Inicialmente, o presente artigo tratará da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) inserida na problemática nacional do lixo, ou melhor, do 
resíduo sólido, à luz dos princípios ambientais norteadores dispostos na Lei 
nº 12.305/2010766. Observem que alguns conceitos dessa Política, como o 
gerenciamento de resíduos sólidos e a destinação final ambientalmente 
adequada serão trabalhados, para introduzir a opção por Aterros Sanitários no 
cenário carioca, até alcançarmos o nosso caso concreto - o Aterro Sanitário de 
Seropédica está em sintonia com esta Política.

A partir dessa construção teórica, vamos trabalhar os pontos conflitantes 
da instalação do Aterro de Seropédica, apresentando os movimentos de 
resistências relevantes para a correção do primeiro EIA, referente ao Licenciamento 

766  Esta Lei instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, alterando a Lei no 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como 
sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, a incluir 
os resíduos perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e os instrumentos 
econômicos aplicáveis. 
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Ambiental deste. Nessa perspectiva, analisaremos os argumentos prós e contra 
acerca da instalação do Aterro Sanitário no Município de Seropédica, a partir da 
visão da população mais diretamente afetada pelo empreendimento, bem como 
dos representantes do órgão ambiental estadual competente (INEA- Instituto 
Estadual do Ambiente)767 e da Procuradoria do Município de Seropédica.

A metodologia utilizada consistiu em revisão bibliográfica, levantamento 
documental, notícias oriundas de periódicos e sites de pesquisa, visando construir 
um referencial teórico e informativo para a compreensão da problemática da 
instalação do Aterro Sanitário em Seropédica. Ademais – especialmente quando 
abordaremos os principais pontos conflitantes acerca da instalação do Aterro de 
Seropédica no tópico 8 – a pesquisa se realizou de maneira empírica, com ida a 
campo, com realização de entrevistas livres, usando ferramentas que ainda são 
singulares no ramo do Direito.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O volume de resíduos sólidos produzido está intimamente relacionado 
ao gradativo crescimento do consumo de bens não duráveis e ao processo de 
urbanização acelerado768. Além disso, com a crescente inovação tecnológica, os 
eletrônicos passam a ser facilmente descartáveis769, contribuindo para esculpir 
os resíduos sólidos como a grande problemática do meio ambiente e das cidades 
atualmente.

 Vale dizer que, uma vez constatados o elevado nível de crescimento 
demográfico e a migração para os centros urbanos, a temática dos resíduos 
sólidos passou a fazer parte da agenda governamental brasileira a partir do séc. 
XX770. A concentração urbana ocorria principalmente nas capitais dos estados, 
estendendo-se rapidamente para os Municípios próximos, como no caso do 
Rio e Janeiro, onde a malha urbana foi se expandindo no sentido da Baixada 
Fluminense, alcançando os Municípios de Itaguaí e Seropédica. Assim, torna-
se nítida a existência de espaços urbanos desiguais, caracterizados por fatores 
socioeconômicos e ambientais interdependentes771.

Em 2008, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente772 e da 

767 O INEA foi órgão ambiental competente para o Licenciamento do Aterro Sanitário de 
Seropédica, nosso caso, em comento.
768 NETO, Paulo Nascimento. Resíduos Sólidos Urbanos: Perspectivas de Gestão 
Intermunicipal em Regiões Metropolitanas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013.
769 PEREIRA, T. C. G. . Política Nacional de Resíduos Sólidos e a definição de para onde vai o 
lixo: um caso de Justiça Ambiental. In: XX Encontro Nacional do CONPEDI, 2011, Belo Horizonte. 
Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI, 2011.
770 NETO, Paulo Nascimento. Resíduos Sólidos Urbanos: Perspectivas de Gestão 
Intermunicipal em Regiões Metropolitanas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013.
771 NETO, Paulo Nascimento. Resíduos Sólidos Urbanos: Perspectivas de Gestão 
Intermunicipal em Regiões Metropolitanas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013.
772 Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir1529/PNRS_
consultaspublicas.pdf . Acessado em: 20 de janeiro de 2014.

http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir1529/PNRS_consultaspublicas.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir1529/PNRS_consultaspublicas.pdf
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Abrelpe773, no Brasil, eram coletados mais de 180 mil toneladas de resíduos 
sólidos por dia, sem mensurar os resíduos depositados de maneira irregular em 
terrenos baldios, rios e lagoas. Ocorre que identificaram que o maior problema do 
nosso país não era a quantidade exagerada produzida, que está em sintonia com 
a lógica do consumo do mundo capitalista, mas sim a destinação final desses 
resíduos. 

Nesse contexto caótico de superprodução de resíduos sólidos, a nível 
nacional, ainda não tínhamos uma lei geral que uniformizasse a destinação final 
ambientalmente adequada desses, na medida em que muitos resíduos ainda eram 
dispostos em “lixões”. Embora existissem leis a nível estadual que disciplinavam 
o tema774, era nítida a necessidade da edição de uma Lei Federal, que só foi 
promulgada em 2010, após uma longa tramitação no Congresso Nacional.775

Antes de aprofundar nosso estudo na Lei Federal nº 12.305/2010, que 
disciplinou a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é importante tecermos 
breves considerações em relação à terminologia empregada: resíduo sólido, lixo 
ou rejeito? O conceito do primeiro não se confunde com o conceito de lixo ou 
rejeito, principalmente, após a edição da PNRS.

O resíduo sólido é a sobra (ou o resto) do processo produtivo ou de 
consumo que ainda possui valor, na medida em que são passíveis de serem 
reciclados ou reutilizados. A palavra lixo é sinônima de rejeito, ambos são 
considerados como o resto da atividade humana, quando já foram esgotadas 
todas as possibilidades de reaproveitamento, reciclagem ou reutilização do 
material776. 

Observem que a norma brasileira da ABNT (NBR 10.004/2004) e a 
Resolução CONAMA nº 05 de 1993, em seu art. 1º, inciso I, já conceituavam 
resíduos sólidos. Todavia, o conceito mais atual, como já apontado, está presente 
na lei que instituiu a PNRS, como:

“(...) material, substância, objeto ou bem descartado resultante 
de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 
estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

773 A Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) 
é uma associação fundação em 1976 que visa colaborar com os setores público e privado no que 
se refere a gestão dos resíduos sólidos no Brasil. Para tanto, busca promover a permanente troca 
de informações e estudos, tal como o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil que tem como 
um de seus objetivos fornecer subsídios e experiências para a tomada de decisões no setor.
774 Podemos citar aqui algumas Leis Estaduais que já definiam princípios e diretrizes para a 
destinação final adequada dos resíduos, quais sejam: a Lei Estadual nº 4.191/2003; a Lei Estadual 
nº 12.300/2006 de São Paulo; e a Lei Estadual nº 18.031/2009.
775 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
776 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
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lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 
exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível.”777

Essa mesma lei define rejeitos como “resíduos sólidos que, depois de 
esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 
possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada”778.

Nesse diapasão, como os rejeitos (ou lixo) são inservíveis e não podem 
mais ser submetidos a técnicas de tratamento e regressar a cadeia produtiva, 
na forma de um novo produto ou matéria-prima, então, em âmbito de Aterro 
Sanitário, o ideal é que nele fossem depositados apenas estes, embora saibamos 
que essa ainda não é a realidade brasileira.779

Sob essa mesma perspectiva, Lemos (2011) é contundente ao afirmar 
que resíduos e rejeitos são conceitos diversos, assim, vejamos sua análise acerca 
dos dispositivos ora citados:

“(...) não há dúvida de que resíduos e rejeitos merecem tratamento 
diverso, restringindo a disposição final ambientalmente adequada 
somente para os rejeitos. Entretanto, o dispositivo é claro no 
sentido de que o tratamento e recuperação dos resíduos deverá 
ocorrer quando for economicamente viável, utilizando as bases 
da ideia da sustentabilidade: aspectos ambiental, econômico e 
social.”780

Observem que esta respeitada autora, também destaca as bases da 
PNRS, qual seja, a do discurso do desenvolvimento sustentável, dessa maneira, 
conforme veremos mais a frente, a destinação final ambientalmente escolhida 
pela lei não escolheu para substituir os “lixões” necessariamente a melhor 
tecnologia do mercado, mas sim aquela mais economicamente viável, a levar 
em consideração os aspectos ora expostos no trecho acima781.

Para que, finalmente, os Aterros Sanitários recebam apenas rejeitos (ou 
lixo), o Programa de Gestão Ambiental do Ministério Público Federal782 propõe 
algumas formas de se valorizar os resíduos sólidos, como o investimento em 

777 Art.1º, inciso I, da Lei nº 12.305/2010
778 Art.3º, inciso XV, da Lei nº 12.305/2010
779 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
780 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós consumo. 2 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.100.
781 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós consumo. 2 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.100.
782 Disponível em: http://pga.pgr.mpf.mp.br/pga/residuos Acessado em 10 de janeiro de 
2014.

http://pga.pgr.mpf.mp.br/pga/residuos
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políticas públicas eficientes que promovam a realização de coleta seletiva783. Esse 
programa destaca que, para transformarmos resíduos sólidos em rejeitos (ou 
lixo), é preciso também uma mudança na forma como as pessoas se relacionam 
com o que sobrou do processo de consumo, propondo uma política784, que 
promova uma transformação no processo educativo institucional e comunitário.

Em sentido contrário, é importante frisar que Fiorillo (2013)785, num 
primeiro momento, confunde o significado de resíduo e lixo ao afirmar que 
tendem possuir o mesmo significado, quando considerados de forma genérica.  
Nessa perspectiva, esse prestigiado autor informa que estes:

“(...) constituem toda substância resultante da não interação 
entre o meio e aqueles que o habitam, ou somente entre 
estes, não incorporada a esse meio, isto é, que determina um 
descontrole entre os fluxos de certos elementos em um dado 
sistema ecológico. Em outras palavras, é o “resto”, a “sobra” não 
reaproveitada pelo próprio sistema, oriunda de uma desarmonia 
ecológica.”786

 Percebam que Fiorillo (2013)787, inicialmente, não diferencia esses dois 
conceitos, sendo enfático ao dizer que o tratamento jurídico para ambos é o 
mesmo, à luz do art. 3º da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)788. Fiorillo 
(2013)789 segue afirmando que resíduo seria gênero do qual lixo seria espécie, 
ademais, do ponto de vista econômico, considera ainda que o primeiro seria 
“resto”790, enquanto o segundo seria “resto sem valor”791, aproximando-se neste 
momento à distinção de Guerra (2012)792, já mencionada acima.

783 Coleta seletiva é um processo de separação e recolhimento dos resíduos descartados 
por empresas e pessoas, destinando-os a reciclagem ou a outro fim como a descontaminação e 
o descarte adequado.
784 Essa política deve prever o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos sólidos, bem 
como reduzir a geração desses sempre que possível, repensando práticas de consumo e  recusar 
aqueles produtos cujos resíduos gerem impactos ambientais negativos.
785 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013.
786 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p.390.
787 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013.
788 Fiorillo (2013) explica que, na PNMA, tanto o lixo, como o resíduo, são tratados como 
“poluentes”, razão pela qual entende que o tratamento jurídico dado a ambos é o mesmo.
789 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013.
790 Expressão utilizada por Fiorillo (2013, p.390).
791 Expressão utilizada por Fiorillo (2013, p.390).
792 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
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Apesar dessa confusão conceitual trazida por Fiorillo (2013)793, fato é que o 
termo técnico usado na PNRS é resíduo sólido, por isso, entendemos que não há 
que se confundir resíduo sólido com lixo (ou rejeito da PNRS), ressaltando que, 
tendo em vista a definição de Guerra (2012)794, deve-se pensar em programas e 
políticas públicas eficazes para que, num futuro próximo e emergente, somente 
os rejeitos sejam realmente depositados em Aterros Sanitários.

3. A PNRS SOB O PRISMA PRINCIPIOLÓGICO

Antes de aprofundarmos na compreensão da PNRS à luz dos seus 
princípios, devemos expor brevemente que a esta é, antes de tudo, uma política 
pública, reunindo não só seus princípios norteadores, como também objetivos, 
instrumentos, diretrizes, metas e ações – a serem efetivadas pelo Governo 
Federal, Estados, Distrito Federal, Municípios e particulares – com o intuito 
de concretizar uma gestão integrada e um gerenciamento ambientalmente 
adequado dos resíduos sólidos. 795

Observem que a PNRS deve ser percebida em associação com outras 
políticas, quais sejam: a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional 
de Educação Ambiental796 e a Política Federal de Saneamento Básico797.798 Nesse 
diapasão, não se pode deixar de considerar a influência da Lei Federal nº 11.107 
de 2005 – que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos 
– em relação à nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos.799

Passados esses esclarecimentos, explanaremos os princípios norteadores 
da PNRS, a fim de estabelecer os critérios para sua aplicação e interpretação – 
na medida em que o seu texto não se apresente suficientemente claro – mas 
não sem antes definir o que é princípio. Estes são elementos diretores do 
sistema jurídico normativo que possuem elevado grau de abstração, por isso, 
sua interpretação tem vistas à concretização de direito800. 

É possível conceituar os princípios ainda como mandamentos de 
natureza normogenética a nortear todo ordenamento jurídico, uma vez que “são 
fundamentos de regras, isto é, são normas que estão na base ou constituem a 

793 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013.
794 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
795 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
796 Ressalte-se que a Política Nacional de Educação Ambiental está prevista na Lei Federal 
nº 9.795 de 1999.
797 Ressalte-se que a Política Federal de Saneamento Básico está prevista na Lei Federal nº 
11.445 de 2007.
798 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
799 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
800 COSTA NETO, Nicolau Dino de Castro. Proteção Jurídica do Meio Ambiente. 1 ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003.



320 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

ratio801 de regras jurídicas”.802 Por fim, vale acrescentar também que existe uma 
discussão se os princípios seriam normas jurídicas ou não, razão pela qual cumpre 
ressaltar que – segundo o Min. Eros Grau803 – aqueles devem ser tratados como 
normas jurídicas de um determinado direito, no caso, do direito brasileiro.

Entre os princípios que norteiam a PNRS, temos: os princípios da 
prevenção e da precaução; do poluidor-pagador e do protetor-recebedor; da visão 
sistêmica; do desenvolvimento sustentável; da ecoeficiência; da cooperação 
entre os diferentes setores; da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos; do reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como 
um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor da 
cidadania; do respeito às diversidades locais e regionais; do direito da sociedade 
à informação e ao controle social; da razoabilidade e da proporcionalidade, todos 
dispostos no art.6º da Lei Federal nº 12.305/2010.

No que tange aos princípios da prevenção, da precaução, do poluidor 
pagador e do desenvolvimento sustentável, ressalte-se que estes não são 
privativos da PNRS, mas sim são axiomas orientadores da Disciplina de Direito 
Ambiental como um todo.804 Temos que ressaltar ainda que os três primeiros 
princípios foram introduzidos pela PNMA em 1981.805 Ademais, apesar dos dois 
primeiros estarem arrolados juntos na PNRS, estes se diferem, razão pela qual 
se faz necessário expor:

Conforme bem assinala Neto (2003)806, por muito tempo, muitos autores 
não distinguiam o primeiro do segundo princípio apresentado acima, ressalte-se 
que Antunes (2011)807 era um deles, todavia, hoje, no seu livro atualizado, esse 
prestigiado autor já diferencia este daquele. 

É, por isso, que devemos considerar que, enquanto o princípio da 
precaução se inspira em “argumentos de prudência, ante as consequências 
incertas de um evento pretendido” 808, o princípio da prevenção se pauta em 
“critérios de antecipação diante de um resultado certo, mas não querido”809. 

801 Expressão em latim que significa razão.
802 CANOTILHO. J.J.Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3 ed. Coimbra: 
Almedina, 1999 Apud COSTA NETO, Nicolau Dino de Castro. Proteção Jurídica do Meio Ambiente. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.33.
803 Vide STF, ADI nº 246, Rel. Min. Eros Grau, julgado em 16-12-2004, Plenário,  publicado 
em DJ de 29-4-2005.
804 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
805 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
806 NETO, Paulo Nascimento. Resíduos Sólidos Urbanos: Perspectivas de Gestão 
Intermunicipal em Regiões Metropolitanas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013.
807 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
808 NETO, Paulo Nascimento. Resíduos Sólidos Urbanos: Perspectivas de Gestão 
Intermunicipal em Regiões Metropolitanas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.72.
809 NETO, Paulo Nascimento. Resíduos Sólidos Urbanos: Perspectivas de Gestão 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=246&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2189
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Nesse mesmo diapasão, temos a abordagem de outro respeitado 
doutrinador acerca das diferenças entre esses dois princípios, a partir de suas 
etimologias, assim, vejam que a:

“Prevenção é substantivo do verbo prevenir (do latim prae = 
antes e venir = vir, chegar), e significa ato ou efeito de antecipar-
se, chegar antes; induz uma conotação de generalidade, simples 
antecipação no tempo, é verdade, mas com intuito conhecido. 
Precaução é substantivo do verbo precaver-se (do latim prae = 
antes e cavere = tomar cuidado). E sugere cuidados antecipados 
com o desconhecido, cautela para que uma atitude ou ação não 
venha a concretizar-se ou a resultar em efeitos indesejáveis.”810 

Embora esses princípios possam parecer semelhantes, eles são distintos, 
pois enquanto o princípio da precaução trabalha com riscos imprevisíveis, o da 
prevenção trabalha com riscos previsíveis. Ademais, o primeiro opera com uma 
função antecipatória cautelar sobre um risco abstrato, já o segundo atua na 
gestão de riscos concretos.

De outro lado, diante da exposição desses princípios, desde já, 
questionamos se os mesmos foram observados no caso do Aterro Sanitário 
de Seropédica, pois não há nada de cautelar ou prudente na opção locacional 
por instalar um empreendimento desse porte e com previsão de vários riscos 
concretos em cima de um Aquífero, mesmo se confiássemos na tecnologia 
empregada811 e – considerássemos a sua instalação um risco abstrato – ainda 
assim não estaria em consonância com o respectivo princípio ambiental.

Quanto ao princípio do poluidor pagador, vale notar que este está 
contemplado no art.4º, VIII, da Lei 6.938/81, bem como no art.225, §2º, da 
CRFB.812Neto (2003)813 nos ensina também que o princípio do poluidor pagador: 
“Trata-se de imputar ao degradador o custo social da deteriorização por ele 
gerada, com a internalização dos custos sociais externos na própria cadeia de 
produção”814.

Não podemos deixar de destacar outro apontamento de Neto (2003)815 

Intermunicipal em Regiões Metropolitanas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.72.
810 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente – A gestão ambiental em foco. 8 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p.262.
811 O órgão ambiental e a empresa CICLUS, responsável pelo Aterro de Seropédica, através 
de seus representantes, demonstraram confiar na tecnologia de contenção do solo, para proteger 
o Aquífero de Piranema.
812 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
813 NETO, Paulo Nascimento. Resíduos Sólidos Urbanos: Perspectivas de Gestão 
Intermunicipal em Regiões Metropolitanas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013.
814 NETO, Paulo Nascimento. Resíduos Sólidos Urbanos: Perspectivas de Gestão 
Intermunicipal em Regiões Metropolitanas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.77.
815 NETO, Paulo Nascimento. Resíduos Sólidos Urbanos: Perspectivas de Gestão 
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sobre esse princípio do poluidor pagador, quando afirma que este não se confunde 
com a responsabilização civil, pois enquanto o princípio se concretiza mais na 
esfera administrativa, a responsabilização atua em âmbito civil (NETO, 2003)816.

No que se refere ao princípio do protetor-recebedor, vale realçar que este 
foi introduzido no nosso ordenamento após perceberem que a configuração de 
certas situações em que o mero pagamento de sanções ambientais se tornava 
vantajoso frente aos ganhos econômicos de determinada atividade poluidora817. 
Dessa maneira, vale notar que o princípio do protetor-recebedor trata da outorga 
de incentivos para o agente poluidor se estimule a preservar o meio ambiente, 
deixando de utilizar determinado recurso ambiental, por exemplo, ou adotando 
outras práticas menos poluentes818. 

Portanto, vejam que os princípios do poluidor-pagador e do protetor-
recebedor estão sendo tratados no mesmo tópico da PNRS, pois são 
complementares819. O primeiro tem um teor mais negativo, punitivo, enquanto 
que o segundo possui um teor mais positivo, compensatório820.

Guerra (2012)821 nos ensina que o princípio elencado como visão 
sistêmica possui uma concepção metodológica, inerente ao procedimento de 
gestão ambiental. Assim, esse respeitado autor o conceitua como “processo 
que sopesa e avalia as arestas ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica 
e de saúde pública a serem consideradas num determinado plano de gestão, 
para que ao final seja obtido o melhor resultado822.

Isso nos remete a pensar que as questões ambientais, inclusive no que 
tange a política de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, são de conteúdo 
multidisciplinar, condensando respostas de varias ciências, inerentes a espécie 
humana. Dessa forma, está clara a importância do princípio da visão sistêmica 
para a PNRS, na medida em que esta matéria deve ser entendida, tendo em vista 
diversos outros campos científicos e, não, à luz apenas do Direito.

No que tange ao princípio do desenvolvimento sustentável, percebe-
se que esse princípio decorre de uma ponderação que deverá ser aplicada ao 

Intermunicipal em Regiões Metropolitanas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013.
816 NETO, Paulo Nascimento. Resíduos Sólidos Urbanos: Perspectivas de Gestão 
Intermunicipal em Regiões Metropolitanas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
817 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
818 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012. 
819 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
820 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
821 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
822 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, p.105.
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caso concreto entre o direito fundamental ao desenvolvimento econômico com 
escopo no art.170 e o direito à preservação ambiental trabalhado no caput do art. 
225, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil (ARAÚJO, 2013)823. 

Em consonância com esse entendimento Neto (2003, p.57)824 disserta 
que:

“Tal princípio sintetiza um dos mais importantes pilares da 
temática jus-ambiental, compondo o núcleo de todos os esforços 
empreendidos na construção de um quadro de desenvolvimento 
social menos adverso e de um cenário de distribuição de 
riquezas mais equânime. Numa visão eco- integradora, trata-se 
de estabelecer um liame entre o desenvolvimento, em todas as 
suas dimensões (humana, física, econômica, política, cultural, 
social), e o direito a um ambiente sadio, edificando condições 
para que a humanidade possa projetar o seu amanhã.”825

Dessa forma, esse princípio tem por finalidade manter as bases vitais da 
produção e reprodução do homem e de suas atividades, esse mesmo preleciona 
uma relação satisfatória entre os homens e o meio ambiente, isso tudo para que 
as futuras gerações também desfrutem do mesmos recursos naturais que as 
presentes desfrutam (GUERRA, 2012)826.

Observem que o princípio da ecoeficiência nos remete a uma ramificação 
do princípio da eficiência, vide art.37 da CRFB/88, estando relacionado às 
atividades da Administração Pública. O que nos remete a fazer uma pequena 
digressão acerca do princípio da eficiência, nessa medida, Moraes (2010)827 
nos informa que este impõe a persecução do bem comum à Administração 
Pública, seja direta, seja indireta, bem como aos seus agentes. Sob essa ótica, 
o bem comum deverá ser perseguido através de uma postura imparcial, neutra, 
transparente, de modo participativo e eficaz, a afastar a burocratização828. Isso 
porque se busca a qualidade e a adoção de critérios legais e morais necessários 
para melhor utilização possível dos recursos públicos, no intuito de se evitar 
desperdícios e garantir maior rentabilidade social829.

823 ARAÚJO, Sarah Carneiro. Licenciamento Ambiental no Brasil: uma análise jurídica e 
jurisprudencial. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
824 NETO, Paulo Nascimento. Resíduos Sólidos Urbanos: Perspectivas de Gestão 
Intermunicipal em Regiões Metropolitanas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.57.
825 NETO, Paulo Nascimento. Resíduos Sólidos Urbanos: Perspectivas de Gestão 
Intermunicipal em Regiões Metropolitanas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.57.
826 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
827 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
828 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
829 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
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Para definir o princípio da ecoeficiência, Guerra (2012)830 infere que, 
enquanto o princípio da eficiência, ora explicado, possui uma visão mais técnica 
e especializada, o segundo se destina essencialmente para as atividades 
reguladas pelo Direito Ambiental, ademais, o primeiro é aplicável sobre sujeitos 
exclusivamente da Administração Pública, enquanto que o segundo se aplica a 
todos a toda sociedade, já que o bem tutelado é o bem comum de todos, qual 
seja, o meio ambiente.

Quanto ao princípio da cooperação entre os diferentes setores, temos 
a definição de Guerra (2012)831, que nos ensina que este princípio “consiste 
na conjugação das forças dos diferentes setores da comunidade, incluindo-se, 
portanto, o poder público, empresas e sociedade civil no desenvolvimento de 
uma nova e ajustada política de gestão e gerenciamento dos resíduos”832.

No que tange ao princípio da responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos, esta se apresenta como “o conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos”833, para não só minimizar a quantidade 
desses resíduos depositados em aterros, mas também visar alcançar a meta 
mais otimista, qual seja, a de que nestes só sejam depositados rejeitos834. Dessa 
maneira, busca-se reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 
ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos835.

Quando falamos do princípio que reconhece o resíduo sólido reutilizável 
e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e 
renda e promotor de cidadania, entendemos que este valoriza o resíduo sob a 
perspectiva econômica e social 836. No plano econômico, o resíduo sólido que é 
reutilizável e reciclável beneficia os empresários com economia de matéria-prima 
ou uma projeção de produto ecologicamente correto no mercado, por exemplo, 
de outro lado, no plano social, o ganho é de toda a sociedade, além de gerar 
empregos, a título de exemplo, podemos citar as cooperativas formadas por 
catadores837.

830  GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
831  GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
832  GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, p.109.
833  GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, p.111.
834  GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
835  GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
836  GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
837  GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
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 O princípio que preleciona o respeito às diversidades locais e regionais, 
prevê a repartição de competências legislativas, feita com intuito de descentralizar 
a proteção ambiental, ocorre “em razão de uma gama de circunstâncias que 
variam desde interesses locais e particularizados até conflitos interburocráticos, 
bem como as dificuldades inerentes ao próprio sistema federativo”838.

 No que se refere ao princípio da informação e do controle social, podemos 
realçar que esse é indispensável para se garantir uma justa política ambiental, 
na medida em que são instrumentos de inclusão social quando permite, pelo 
menos teoricamente, a participação de todos os agentes interessados naquelas 
questões de cunho ecológico, a incluir a população839.

Por fim, quanto aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
presentes no elenco da PNRS, temos que assinar que estes se entremeiam no 
art. 5º, inciso LIV, da CRFB/88, e fincam raízes no próprio Estado Democrático 
de Direito. Nessa medida, “o princípio da proporcionalidade se apresenta para 
proteger e impor a observância dos direitos fundamentais e dita os moldes às 
leis para fins de filtro de excessos às peculiaridades da situação840”. Por outro 
lado, o princípio da razoabilidade se aplica a situação pessoal do sujeito envolvido, 
ultrapassando a relação meio-fim, sendo considerada constitucional841. Assim, a 
PNRS deve ser compreendida à luz não só dos princípios de proporcionalidade e 
da razoabilidade, como de todos os demais princípios acima apresentados.

4. O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A OPÇÃO POR UMA 
DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERROS 
SANITÁRIOS

Para continuarmos nossa construção teórica acerca da PNRS, para 
aplicarmos no nosso caso concreto, faz-se imprescindível a análise da definição 
de gerenciamento de resíduos sólidos trazidas por esta Lei, desse modo, ressalte-
se este é um:

“(...) conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, 
nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de 
acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

Forense, 2012.
838  GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, p.114.
839  GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
840  GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, p.118.
841  GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
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exigidos na forma desta Lei.”842 

Observem, então, que o gerenciamento de resíduos sólidos inclui a 
escolha por uma disposição ambientalmente adequada desses resíduos a alcançar 
a forma de rejeitos, nessa perspectiva, vale notar que esta lei, estabeleceu como 
meta precípua acabar com os lixões, substituindo-os por Aterros. Por este motivo, 
ressaltamos também a definição de disposição final ambientalmente adequada 
disposta na mesma lei. 

“(...) disposição final ambientalmente adequada: distribuição 
ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”843 .

Percebam ainda que o legislador não especificou a disposição final em 
Aterros Sanitários, trazendo no artigo acima tão somente a palavra “aterros”, 
contudo, num momento seguinte, a intenção do legislador fica clara, quando 
explica que :

“a existência de um plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos não exime o Município ou o Distrito Federal 
do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras 
infraestruturas e instalações operacionais integrantes do serviço 
público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo 
órgão competente do Sisnama”844.

Nessa perspectiva, é importante notar que a implantação de Aterros 
Sanitários, como forma de disposição final ambiental adequada, está em perfeita 
sintonia com a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a princípio.

Por último, não podemos deixar de diferenciar - brevemente – “Lixões” 
de “Aterros Sanitários”. O primeiro é uma forma de disposição final imprópria 
por meio da qual os resíduos são despejados em local desprovido de qualquer 
tratamento ou medidas de remediação, nos lixões, ainda existentes no nosso 
país, em regra, os resíduos sólidos são depositados a céu aberto, sem qualquer 
tipo de controle mínimo ou atendimento às normas legais e técnicas que 
contemplam a matéria845. 

Como já bem notamos, a PNRS estabeleceu como meta a eliminação 
e recuperação desses lixões, proliferadores de ratos e insetos e propagadores 
de doenças, que permitem a entrada indiscriminada de catadores que 
frequentemente contraem doenças 846, razão pela qual destacamos o art. 15, V, 

842 Art. 3º, inciso X, da Lei nº 12.305/2010
843 Art. 3º, inciso VIII, da Lei nº 12.305/2010
844 Art. 19, § 4º, da Lei nº 12.305/2010
845 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
846 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

327

da Lei nº 12.305/2010: 

“A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio 
Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência 
por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, a 
ser atualizado a cada 4 (quatro) anos, tendo como conteúdo 
mínimo: (...) metas para a eliminação e recuperação de lixões, 
associadas à inclusão social e à emancipação econômica de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;”847

O Aterro Sanitário, de outro lado, consiste em outra técnica de disposição 
de resíduos sólidos urbanos no solo, nesta forma de disposição, os danos, os 
impactos ambientais, os riscos à saúde pública e à segurança, são minimizados, 
pois são usados os princípios da engenharia para depositar os resíduos ao menor 
volume permissível, sempre a cobri-los com uma camada de terra na conclusão 
de cada jornada de trabalho ou até mesmo em intervalos menores, se isto for 
necessário para mitigar os impactos para os núcleos populacionais próximos 848.

Por último, há que se destacar que a definição do que seria Aterro 
Sanitário se faz obrigatória, já que este é objeto do nosso caso concreto aqui 
trabalho, quando verificaremos alguns prós e contra da implementação deste no 
contexto do Município de Seropédica, mas – antes disso – perpassaremos por 
questões de Direito comparado, para finalizarmos a nossa construção teórica.

5. AS PRINCIPAIS QUESTÕES INERENTES AO ATERRO SANITÁRIO DE 
SEROPÉDICA

Neste tópico, os principais pontos divergentes do processo de instalação 
do Aterro de Seropédica serão abordados, apresentando os movimentos 
de resistências importantes para a correção do primeiro EIA, referente ao 
Licenciamento deste. Em seguida, analisaremos os argumentos prós e contra 
acerca da instalação do Aterro Sanitário no Município de Seropédica, a partir 
da visão de alguns moradores do Município de Seropédica e Itaguaí , mais 
diretamente afetados pelo empreendimento, bem como dos representantes do 
órgão ambiental estadual (INEA) e da Procuradoria do Município de Seropédica.

Inicialmente, vale notar que, no Estado do Rio de Janeiro, segundo 
dados do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e da Prefeitura do Rio de Janeiro, 
existem 62 lixões regulares, 98 irregulares em funcionamento e mais 12 inativos, 
além de 10 aterros sanitários licenciados ou em processo de licenciamento e 3 
aterros controlados849. 

Forense, 2012.
847 Art.15, V, da Lei 12.305/2010
848 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: comentários à Lei 12.305/2010. 1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
849 PEREIRA, T. C. G. . Definindo politicamente uma área para construção de um aterro 
sanitário: o caso de Seropédica. In: V Seminário PPGCP, 2010, Niterói. V Seminário PPGCP - 
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Vimos que, em 2010, a PNRS estabeleceu metas que visam alcançar a 
destinação final ambientalmente adequada de resíduos e rejeitos.  Em consonância 
com o estabelecido nesta, associado ao Programa do “Lixão Zero”, cuja meta 
principal é a eliminação dos Lixões, substituindo-os por Aterros Sanitários até 
2014, o Estado do Rio de Janeiro tem dado passos para a eliminação destes, 
com o fechamento de Jardim Gramacho, até 2011, o maior recebedor de lixo do 
Estado. Antes disso, precisaram encontrar uma solução para os resíduos que 
eram destinados para o maior Aterro Controlado da América Latina, a construção 
de Aterro Sanitário em Paciência850 foi uma delas. 

Contudo, em meio a um imbróglio político, quando o prefeito Eduardo 
Paes estava em campanha pela reeleição, logo após o resultado desta, publicou 
no Jornal O Globo851, assumiu o compromisso de não permitir a instalação deste 
Aterro em Paciência. Neste momento, apresentaram como alternativa locacional 
a Fazenda Santa Rosa, localizada no Município de Seropédica852, assim, foi iniciado 
um processo de resistência da população deste, de comunidades acadêmicas853, 
de associações de moradores, de organizações não governamentais e de alguns 
setores do poder público 854. 

Seropédica é um município localizado na região metropolitana do Rio 
de Janeiro, mais especificadamente na Baixada Fluminense. O município é 
relativamente novo, emancipado do município de Itaguaí há aproximadamente 
15 (quinze) anos, com cerca de setenta e oito mil habitantes855.

Ocorre que, em julho de 2007, a Câmara dos Vereadores da Cidade, 
formado por 10 vereadores, foi convocada pelo então prefeito Darci dos Anjos, 
para aprovação de uma Emenda à Lei Orgânica Municipal e de 3 projetos de 
lei. Porém, com os protestos na cidade contra a instalação do Aterro Sanitário, 
utilizando o mote “Seropédica não quer o lixo dos outros”, o prefeito resolveu 

Caderno de Resumos, 2010.
850 Reportagem cujo título era “A polêmica do Aterro Sanitário de Paciência!”, escrita 
pelo ambientalista Marcio Luiz. Disponível em: http://www.midiaindependente.org/pt/
red/2008/10/430987.shtml Acessado em: 21 de fevereiro de 2014.
851 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/mat/2009/07/03/as-promessas-de-paes-que-
foi-feito-que-nao-foi-o-que-esta-encaminhado-756648378.asp Acessado em: 2 de fevereiro de 
2014.
852 A Prefeitura do Rio de Janeiro, na tentativa de solucionar o problema do lixo de seu 
município, por meio de licitação, vencida pela empresa S/A Paulista, anuiu que o Centro de 
Tratamentos de Resíduos (CTR) fosse implantado na localidade de Seropédica, onde esta 
empresa possuía vasta área.
853 Em especial, a atuação da comunidade acadêmica da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, com a elaboração de parecer técnico rechaçando a instalação de um Aterro Sanitário 
em cima do Aquífero Piranema, como o foi feito. 
854 PEREIRA, T. C. G. . Definindo politicamente uma área para construção de um aterro 
sanitário: o caso de Seropédica. In: V Seminário PPGCP, 2010, Niterói. V Seminário PPGCP - 
Caderno de Resumos, 2010.
855 Disponível em: http://www.portalseropedica.com.br/  Acessado em: 23 de fevereiro de 
2014.
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retirar o projeto e não houve votação856.

Posteriormente a Lei Orgânica municipal foi alterada, sem observância 
do processo legislativo previsto. Alguns vereadores, então, impetraram Mandado 
de Segurança no Tribunal de Justiça, que, concedeu a segurança na primeira 
instância, mas revogou em grau de recurso, entendendo que se tratava de 
questão legal, e não constitucional 857. 

Ocorre que no município está localizado o aquífero de Piranema, o 
terceiro maior reservatório de água doce do Estado, formado por dois córregos 
superficiais que deságuam na Bacia do Rio Guandu 858.

A região anteriormente fazia parte de uma APA (Serras do Catumbi e da 
Cambraia) prevista na Lei Orgânica do Município, transformando-se em uma Área 
de Especial Interesse Sanitário Ambiental, de trinta e dois quilômetros, onde o 
aterro foi implantado859.

Foi realizado o EIA/RIMA pela Vereda Estudos Execuções e projetos, 
e para analisar eventuais falhas deste estudo o Ministério Público do Rio de 
Janeiro pediu auxílio a seu Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE) de Meio 
Ambiente860. As conclusões do GATE apontam uma série de falhas ou ausência 
de análises importantes, como a falta de proteção do aquífero Piranema e 
possibilidade de sua contaminação, a construção em cima de Áreas de Proteção 
Ambiental (APPs), a falta de compensação ambiental, a proximidade com a 
população 861.

Contudo, apesar do parecer do GATE, o INEA concedeu a Licença Prévia 
e a Licença de Instalação do Centro de Tratamento de Resíduos Santa Rosa sem 
que a empresa responsável tomasse as devidas providências e sem que fossem 
realizadas audiências públicas862. 

856 PEREIRA, T. C. G. . Definindo politicamente uma área para construção de um aterro 
sanitário: o caso de Seropédica. In: V Seminário PPGCP, 2010, Niterói. V Seminário PPGCP - 
Caderno de Resumos, 2010.
857 PEREIRA, T. C. G. . Definindo politicamente uma área para construção de um aterro 
sanitário: o caso de Seropédica. In: V Seminário PPGCP, 2010, Niterói. V Seminário PPGCP - 
Caderno de Resumos, 2010.
858 PEREIRA, T. C. G. . Definindo politicamente uma área para construção de um aterro 
sanitário: o caso de Seropédica. In: V Seminário PPGCP, 2010, Niterói. V Seminário PPGCP - 
Caderno de Resumos, 2010.
859 PEREIRA, T. C. G. . Definindo politicamente uma área para construção de um aterro 
sanitário: o caso de Seropédica. In: V Seminário PPGCP, 2010, Niterói. V Seminário PPGCP - 
Caderno de Resumos, 2010.
860 PEREIRA, T. C. G. . Política Nacional de Resíduos Sólidos e a definição de para onde vai o 
lixo: um caso de Justiça Ambiental. In: XX Encontro Nacional do CONPEDI, 2011, Belo Horizonte. 
Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI, 2011.
861 PEREIRA PEREIRA, T. C. G. . Política Nacional de Resíduos Sólidos e a definição de para 
onde vai o lixo: um caso de Justiça Ambiental. In: XX Encontro Nacional do CONPEDI, 2011, Belo 
Horizonte. Anais do XX Encontro Nacional do CONPEDI, 2011.
862 PEREIRA, T. C. G. . Definindo politicamente uma área para construção de um aterro 
sanitário: o caso de Seropédica. In: V Seminário PPGCP, 2010, Niterói. V Seminário PPGCP - 
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Ressalta-se que a população seropedicense apresentou, desde o início, 
clara resistência ao Aterro. Além da população, vários entes se manifestaram 
por meio de ações e manifestações como a UFRRJ, a EMBRAPA, a PESAGRO, 
o Conselho da Cidade, a empresa SERB e inúmeros setores da sociedade civil 
organizada863. Algumas pessoas, físicas e jurídicas, entraram com ação popular e 
ação civil pública objetivando embargar as obras, inclusive o Ministério Público.  
Mas até o presente momento, o Aterro segue em pleno funcionamento864. 

É interessante notar quee o posicionamento da prefeitura de Seropédica 
mudou com a cassação do antigo Prefeito e a posse do atual, que se mostrou 
contrário à instalação, conforme demonstraremos nos tópicos a seguir.

5.1 A visão da população

Para apresentarmos a visão da população mais diretamente afetada 
pelo empreendimento, conversamos com alguns moradores de Seropédica e 
Itaguaí865, especialmente nas proximidades do Aterro Sanitário de Seropédica, 
assim, percebemos que além de rechaçarem um Aterro Sanitário em seu 
quintal, também questionam a instalação deste em cima do Aquífero Piranema, 
reservatório de água doce natural, um dos bens ambientais mais preciosos 
do momento866. Embora tenha havido um  movimento contrário, o Aterro de 
Seropédica foi instalado. 

Em conversa com o Presidente da AMAC867, Nilmar de Oliveira, este nos 
revelou que a AMAC moveu uma Ação popular nº 2009.0770027000-0, que tramita 
no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Contudo, na nossa visita à comunidade 
Agrovila Chaperó, a população não demonstrou a mesma articulação política do 
Presidente, poucos tinham conhecimento desta ação, apesar de se mostrarem 
contrários à instalação do Aterro à época e na atualidade, em decorrência, 
especialmente, dos impactos que estão sofrendo mais imediatos, como a poeira 

Caderno de Resumos, 2010.
863 PEREIRA, T. C. G. . Definindo politicamente uma área para construção de um aterro 
sanitário: o caso de Seropédica. In: V Seminário PPGCP, 2010, Niterói. V Seminário PPGCP - 
Caderno de Resumos, 2010.
864 PEREIRA, T. C. G. . Definindo politicamente uma área para construção de um aterro 
sanitário: o caso de Seropédica. In: V Seminário PPGCP, 2010, Niterói. V Seminário PPGCP - 
Caderno de Resumos, 2010.
865 A população de Itaguaí também foi afetada, pois o Aterro de Seropédica, encontra-se 
em região limítrofe com esta, em especial, nas proximidades da comunidade Agrovila Chaperó, 
nesse sentido, vale notar que a entrada do Aterro dá para esta comunidade, onde realizamos 
nossa pesquisa de campo, visitamos o local e conversamos com alguns moradores, a partir do 
colaboração do Presidente da AMAC.
866 Vale observar que, tendo em vista a eminência de um racionamento de água em um dos 
Estados mais importantes economicamente do país – São Paulo – nos parece um equívoco por 
em risco um reservatório natural de água.
867 Associação de Moradores da Agrovila Chaperó, comunidade localizado no Município 
de Itaguaí, interessante notar que a entrada do Aterro está localiza há poucos metros desta, 
identificada por nós como a mais afetada com efeitos negativos do empreendimento.
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e o odor forte de lixo868.

5.2 A visão do órgão ambiental estadual competente

Para a implantação, construção e funcionamento do Aterro de Seropédica, 
imprescindível o processo de Licenciamento Ambiental, em consonância com 
a PNRS e com a PNMA, que – no caso -  ocorreu em sede órgão ambiental 
estadual competente, qual seja, o INEA, na medida em que o Aterro Sanitário 
é um empreendimento de alto potencial poluidor. Dessa forma, consideramos 
importante apresentar brevemente o ponto de vista deste, construída a partir de 
entrevista ao Gerente da GELSAR869, realizada no dia 24 de janeiro de 2014.  

A visão do órgão é que o Aterro Sanitário de Seropédica estaria em 
perfeita sintonia com a PNRS. Em conversa com o representante do INEA, o 
mesmo afirmou que não se tratava da melhor tecnologia disponível no mercado, 
mas a que seria possível, dentro do orçamento público, chegando a apontar que 
talvez a incineração fosse o melhor meio de destinação final de resíduos sólidos, 
contudo, no momento, o Rio de Janeiro não estaria preparado para recebê-
la, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, pois, 
segundo esse representante, nós ainda estaríamos saindo da idade da pedra, 
em termos de educação ambiental quando se trata da relação que temos com o 
nosso lixo, ou melhor, com o nosso resíduo.

Vale notar ainda que este representante afastou qualquer possibilidade 
de contaminação do Aquífero, na medida em que pareceu confiar plenamente na 
tecnologia implantada. Este apontou ainda como ponto positivo da implantação 
do Aterro de Seropédica, o fechamento e recuperação dos Lixões de Seropédica 
e Itaguaí. No que tange aos lixões, este assinalou que – embora a Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro – tenha tomado uma postura totalmente contrária 
a instalação do Aterro, essa mesma depositava seus resíduos sólidos no Lixão de 
Seropédica, opção ambientalmente mais incorreta.870

5.3 A visão da Procuradoria do Município de Seropédica

Passemos a analisar o caso do ponto de vista da Procuradoria do Município 
de Seropédica, vale notar que isso foi possível, através de entrevistas livres com 
representantes desta, que não quiseram se identificar. Estes relataram que a 
instalação do aterro sanitário na cidade de Seropédica foi uma notícia de grandes 
repercussões municipais e intermunicipais. Percebam que as autoridades do 
Município, representadas por integrantes da Procuradoria disponibilizaram 

868 Em conversas com os moradores, percebemos que o mesmo reclamam muito do odor 
forte à noite e em dias de chuva, os impactos são incontestáveis.
869 GELSAR – Gerência de Licenciamento e Saneamento de Resíduos – vinculada à DILAM 
– Diretoria de Licenciamento Ambiental do INEA.
870 De outro lado,  é importante notar que, em conversas com a Procuradoria da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, o recolhimento e disposição final ambientalmente inadequada 
dos seus resíduos sólidos era de responsabilidade da Prefeitura.
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algumas informações relevantes quanto a este assunto.

Inicialmente, informaram que o todo o trâmite de liberação da área e 
instalação do aterro no Município se deu no mandado do antigo Prefeito, Sr. Darci 
dos Anjos Lopes, tendo o atual prefeito assumido já com a tramitação terminada, 
conforme já havíamos verificado, através da leitura de Pereira (2010).

Contudo, ainda assim, o Prefeito Martinazzo, atualmente em exercício, 
assinou Ato Administrativo com intuito de Anular a Autorização da construção do 
CTR Santa Rosa, consciente dos inúmeros malefícios que este Aterro poderia 
trazer ao seu Município.

No entanto, administradora do Aterro, SERB, ingressou com Mandado 
de Segurança, que tramita na Comarca de Seropédica, sob o n° 0002806-
20.2010.8.19.0077, ainda não transitado em julgado, no qual pleiteia a ilegalidade 
do ato administrativo do atual prefeito.

Não obstante isso é relevante o fato de que o principal prejuízo que pode 
advir da instalação do aterro no Município é a enorme possibilidade de poluição 
e contaminação do aquífero Piranema que é um dos mais importantes do Estado 
do Rio de Janeiro e que está localizado bem na área que o aterro irá abranger.

Contudo, buscando distorcer os fatos e afirmar que não haveria prejuízo 
ao Município o antigo Prefeito, inclusive, chegou a legislar sobre regime de águas 
do Município. No entanto, o ato foi judicialmente declarado inconstitucional após 
a propositura da Ação de Inconstitucionalidade que tramitou sob o nº 0029695-
48.2010.8.19.0000.

Como já foi afirmado, o principal prejuízo para o Município será a possível 
poluição do aquífero Piranema, que atualmente é um dos mais importantes do 
Estado do Rio de Janeiro. Há, atualmente, tramitando na Justiça Federal do Rio 
de Janeiro uma Ação Civil Pública proposta pela Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, que tramita sob o nº 0009137-51.2011.4.02.5101, na 5ª Vara Federal.

Essa ação que, como dito foi proposta pela UFRRJ, inicialmente se deu em 
face do Estado do Rio de Janeiro, Município de Seropédica e SERB(administradora 
do Aterro). Contudo, o Município em contestação nos autos se mostrou ilegítimo 
para estar no polo passivo, vez que postula e almeja os mesmos objetivos da 
parte autora, estando, portanto,contrário a instalação do Aterro, e portanto, 
passou a atuar como assistente litisconsorcial da UFRRJ.

O processo que teve vários documentos importantes juntados, como os 
estudos ambientais realizados, atos administrativos prolatados, mapas e quesitos, 
encontra-se, atualmente, em fase de indicação de peritos para realização de mais 
uma perícia a fim de averiguar as reais condições de tratamentos e possibilidade 
de contaminação do aquífero.

Assim, a real situação do Aterro está em funcionamento, embora ainda 
seja discutida judicialmente sua permanência, seu método de operação e 
funcionamento.

Uma relevante informação a ser prestada é que, além de todos os danos 
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ambientais, o Município não está ainda recebendo nenhum beneficio econômico 
com a instalação do Aterro, uma vez que há uma discussão, também judicial, se 
a área de localização do mesmo seria integral de Seropédica ou se seria parte de 
Seropédica e parte de Itaguaí. Por isso, os recursos financeiros estão bloqueados 
judicialmente até ser solucionada a questão.

No que tange aos argumentos prós da instalação de um Aterro em um 
Município, verificamos que o mais importante, para um Município pequeno como 
Seropédica, é o ICMS Verde871 e o ISS872, que estão embargados, conforme 
informações da Procuradoria do Município de Seropédica.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

6.1 Identificada a problemática do lixo, ao longo do texto, abordamos a 
PNRS à luz dos seus princípios, bem como o gerenciamento  dos resíduos e a 
opção pela disposição ambientalmente adequada. Neste momento, o objetivo 
era criar um referencial teórico e introduzir o caso Aterro Sanitário de Seropédica.

6.2 Tendo em vista os princípios precaução e da prevenção, questionamos 
se os mesmos teriam sido observados no caso do Aterro Sanitário de Seropédica, 
haja vista que não há nada de cautelar ou prudente na opção locacional por instalar 
um empreendimento desse porte e com previsão de vários riscos concretos em 
cima de um Aquífero, mesmo se confiássemos na tecnologia empregada e – 
considerássemos a sua instalação um risco abstrato. 

6.3 Em seguida, identificamos os pontos conflitantes da instalação do 
Aterro de Seropédica, apresentando os principais argumentos prós e contra, a 
partir da visão da população mais diretamente afetada pelo empreendimento, 
bem como dos representantes do órgão ambiental estadual competente e da 
Procuradoria do Município de Seropédica.

6.4 Embora o Aterro de Seropédica seja uma forma de destinação 
ambientalmente adequada, em consonância com a PNRS, os problemas futuros 
inerentes à atividade e ao Aquífero de Piranema são incertos, enquanto isso, as 
população de Seropédica e Itaguaí seguem sustentando o risco ambiental da 
Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro.

871 Instrumento de política pública que trata do repasse de recursos financeiros 
aos municípios que abrigam em seus territórios Unidades de Conservação ou áreas 
protegidas no âmbito da esfera Federal, Estadual ou Municipal, ou ainda mananciais para 
abastecimento de municípios vizinhos.
872 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do 
Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei 
Complementar 116/2003, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do 
prestador.

http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc116.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc116.htm
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo analisa a informação ambiental e os crimes causados 
ao meio ambiente. Realiza um estudo do que se entende por crime ambiental, 
traçando um paralelo entre a informação ambiental e os danos causados ao meio 
ambiente. A implicação que possui a informação, ou a sua ausência, em relação 
à ocorrência de danos contra o meio ambiente. Aponta como pressuposto 
indispensável para se evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente, a 
implementação de políticas educacionais, voltadas à conscientização ecológica 
do cidadão. O direito ambiental, por ser um direito que diz respeito a todo cidadão, 
deve cada vez mais ser estudado de forma séria, objetivando a conscientização 
das pessoas em relação à necessidade da adoção de práticas direcionadas à 
proteção do meio ambiente, para tanto, é essencial, além do fornecimento 
das informações ambientais, que haja a implementação de um programa de 
educação ambiental, voltado aos mais diversos níveis sociais, fazendo com que 
as informações possam ser assimiladas pelos mais diversos níveis de cultura do 
povo, evitando, dessa forma, a ocorrência de danos contra o meio ambiente. 

2.  CONCEITO DE CRIME AMBIENTAL: PRINCIPAIS CRIMES

O conceito de crime ambiental está relacionado à caracterização do 
dano causado ao ambiente e sua tipificação na lei penal ambiental. Segundo 
GinaCopola873 “o crime ambiental, portanto, pode ser conceituado como um fato 
típico e antijurídico que cause danos ao meio ambiente.”.

873  COPOLA, Gina. A lei dos crimes ambientais, comentada artigo por artigo. Disponível em: 
<http://www.acopesp.com.br/artigos/a_lei_dos_crimes_ambientais1.htm>. Acesso em: 03 mai. 
2014.
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Assim, a ocorrência de dano ou prejuízo causado ao meio ambiente, 
somado a transgressão de uma norma jurídica são os requisitos básicos para 
a verificação de um crime ambiental. Na afirmação de Antonio Silveira (2005, 
p.1) “crime ambiental é qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que 
compõem o meio ambiente, protegidos pela legislação”.874

Os crimes estão classificados como de natureza culposa e dolosa. 
Antes da edição da Lei n° 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais) a prática de 
danos ao meio ambiente ocorridos de forma culposa não eram passíveis de 
responsabilização na esfera penal.

A partir da entrada em vigor da Lei n° 9.605/98 os danos causados ao meio 
ambiente, ainda que cometido de forma culposa, passaram a ser sancionados 
penalmente.

Acrescenta-se que a legislação penal ambiental tem o propósito de 
punir o causador de crime contra o meio ambiente, objetivando punir o autor de 
condutas reprováveis ao ambiente, coibindo, dessa forma, a prática reiterada de 
danos ao ambiente, os quais, se não contidos a tempo, podem resultar em um 
sério desequilíbrio do ecossistema.

Dessa forma, uma vez que o meio ambiente possui uma definição bastante 
ampla e sendo a manutenção de seu equilíbrio indispensável à manutenção da 
vida no planeta, o legislador, de forma bastante rígida, estabeleceu a tutela penal 
do ambiente, uma vez que a preservação do meio ambiente é essencial para a 
manutenção da qualidade de vida dos seres vivos no Planeta.

Costa Jr e Gregori875 tecendo comentários sobre o que pode ser entendido 
por bem jurídico penal, trazem a seguinte definição:

“O bem tutelado é normalmente constituído pela limpeza e pureza 
da água, do ar e do solo. Semelhante definição de elementos 
naturais indispensáveis à vida humana conheceu, porém com 
o progredir da legislação ambiental, ulteriores especificações 
e enriquecimentos. Ao lado dos elementos constitutivos do 
ambiente – água, ar e solo – passaram a ser objeto de tutela 
fatores essenciais ao equilíbrio natural, como aqueles climáticos 
ou biológicos, afora aqueles alusivos à contenção de ruídos ou à 
preservação do verde.”

Notadamente, a partir da promulgação da CF/88 passou-se a dar mais 
ênfase e tratamento preferencial aos assuntos relacionados com o meio ambiente. 
A Lei n° 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), ainda que anterior 
à Constituição, foi integralmente recepcionada na nova Carta. Também foi a partir 
da CF/88 que as medidas com o intuito de coibir a prática de crimes contra o meio 

874  SILVEIRA, Antonio. Crimes ambientais. Disponível em: <http://www.aultimaarcadenoe.
com/crimedefine.htm>. Acesso em: 03 mai. 2014. p. 1
875  COSTA e GREGORI, 1998, p. 12 apud SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito 
Ambiental. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005.
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ambiente receberam maior atenção por parte dos órgãos governamentais, sendo 
editadas leis com o propósito de proteger o meio ambiente, punir os causadores 
de danos, bem como viabilizar a sua recuperação.

Edson Pereira Ramos876 faz o seguinte comentário acerca da caracterização 
de condutas antijurídicas e a legislação pertinente:

“Assim é, pois, que a Constituição Federal de 1988 traça o 
quadro referencial das condutas que possibilitam a sujeição de 
seus autores a sanções penais, ou seja, “aquelas consideradas 
lesivas ao meio ambiente.”

O autor supracitado assevera que a Lei n° 9.605/98 positiva os 
comportamentos que causem danos ao meio-ambiente, trazendo assim uma 
responsabilidade penal. A maioria dos crimes são cometidas na forma dolosa, 
sendo que as formas culposas somente de forma expressa. Além disso, o autor 
também anota que o legislador afastou-se do direito penal tradicional, pelo fato 
da lei ter como finalidade a prevenção do crime ambiental. 

Os crimes contra o meio ambiente estão, basicamente, definidos na Lei 
n° 9.605/98 – Lei dos Crimes Ambientais -, estando os tipos penais descritos em 
sua parte especial e classificados da seguinte forma:

“Os tipos penais em espécies estão arrolados na parte especial da 
Lei n. 9.605/98, os quais se dividem em: a) crimes contra a fauna; 
b) crimes contra a flora; c) poluição e outros crimes ambientais; 
d) crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural; 
e e) crimes contra a administração ambiental.”877

A Lei n° 9.605/98 estabelece a penalização por crimes causados ao meio 
ambiente, inclusive na modalidade culposa. Da análise da referida Lei se observa 
que o legislador adotou o princípio da culpabilidade, ou seja, para que ocorra a 
aplicação de uma sanção penal ao seu autor, o juiz, ao aplicar a pena, levará em 
conta o grau de culpabilidade existente na conduta do agente.

A previsão de punição por danos causados ao meio ambiente na forma 
culposa, nada mais é do que a aplicação do princípio da responsabilidade 
objetiva, na qual apenas se faz necessária a comprovação do nexo de causalidade 
existente entre a conduta do agente e o dano causado, ainda que ocorrido de 
forma culposa.

Fazendo uma distinção entre à ocorrência de dolo e de culpa nos ilícitos 
ambientais, Sirvinkas878 destaca:

876  RAMOS, Edson Pereira. Crimes contra o meio ambiente. Disponível em: <http://jus2.uol.
com.br/doutrina/texto.asp?id=1708>. Acesso em: 03 mai. 2014. p. 3.
877  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2005. p. 351.
878  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela Penal do Meio Ambiente. Breves considerações atinentes 
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“A Lei n. 6.905 (sic), de 12 de fevereiro de 1998, contém tipos 
penais punidos a título de dolo e de culpa.”

O autor tece acerca da diferença entre dolo e culpa:

“Diante disso, há necessidade de se distinguir entre o dolo e 
culpa. Alguns dos tipos penais só se consumam se o crime foi 
praticado dolosamente, ou seja, se o indivíduo tinha a vontade 
e a consciência de querer praticar aquele delito. Sua intenção 
subjetiva deve estar em harmonia com sua conduta exterior. Já a 
culpa, mais freqüente, caracteriza-se pela imprudência, imperícia 
e negligência.”879

Referente à importância da penalização de condutas danosas ao meio 
ambiente disciplinada pela Lei n° 9.605/98 Celso Antônio Pacheco Fiorillo880 
destaca:

“Verificando a importância do meio ambiente, porquanto este é 
um direito fundamental, bem de uso comum do povo, o legislador 
infraconstitucional elaborou a Lei n. 9.605/98, a qual disciplinou 
os crimes ambientais […].”

Observa-se que muitos fatos, conforme transcrito acima, ocorrem, 
muitas vezes, porque o cidadão não tem a devida informação quanto à 
obrigatoriedade em obter uma licença ou autorização para efetuar determinada 
atividade. Ou, ainda que saiba da necessidade dessa formalidade, não possui o 
devido esclarecimento de como agir para consegui-la, preferindo correr o risco 
de receber uma sanção do que enfrentar os trâmites burocráticos necessários à 
expedição de uma licença, por exemplo.

Saliente-se, também, que o cidadão, além de esbarrar na lentidão do 
trâmite legal (burocrático), que faz com que uma simples licença de funcionamento 
demore tempo considerável, por outro lado os órgãos governamentais, 
embora preguem a necessidade da observância das formalidades legais, não 
disponibilizam recursos humanos suficientes para a realização de vistorias, 
inspeções, fiscalizações etc. Isso faz com que a prestação de determinado 
serviço por pessoa habilitada (engenheiro florestal, por exemplo) demore muito 
tempo.

Assim, diante da iminência de demora para a emissão de uma autorização 
administrativa ou até mesmo eventuais exigências que possam aumentar o custo 
da obra, por exemplo, para a construção de um açude cuja água será utilizada para 

à Lei n. 9.605, de 12-2-1998. São Paulo: Saraiva, 1998. p.  19-20.
879  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela Penal do Meio Ambiente: Breves considerações atinentes 
à Lei n. 9.605, de 12-2-1998. São Paulo: Saraiva, 1998. p.  19-20.
880  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 6. ed. ampl. 
São Paulo: Saraiva, 2005. p. 56.
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irrigação de uma plantação, o cidadão acaba por ignorar tal requisito exigido pela 
legislação e assim incorre em crime, pois não atendeu a exigência estabelecida 
pela lei.

Por outro lado, fato relevante a ser destacado é, também, a falta de fiscais 
para coibir a prática de danos ao ambiente. O que se observa é que a autuação 
de pessoas que praticam crimes contra o meio ambiente, na grande maioria 
das vezes, somente pode ser constatada através de denúncias de pessoas da 
comunidade, haja vista que o Estado não dispõe de fiscais em número suficiente 
para uma ideal prevenção e punição de crimes contra o ambiente.

Entretanto, para que o cidadão fiscalize e denuncie a prática de crimes 
ambientais é necessário que possua consciência de que a preservação do 
ambiente é essencial para uma boa qualidade de vida, fato que somente pode 
ser alcançado se este tiver acesso a uma eficiente educação ambiental.

3. A NECESSIDADE DO ACESSO à INFORMAÇÃO PARA EVITAR O DANO 
AMBIENTAL

O acesso a informações relacionadas ao meio ambiente é de extrema 
importância para que sejam evitados danos ainda maiores ao meio ambiente. 
Percebe-se que grande parte da população brasileira não tem conhecimento de 
que a prática de determinados atos constitui crime contra o meio ambiente. Isso 
se deve, em parte, ao baixo nível de esclarecimento da população, bem como 
a inexistência de uma disciplina (obrigatória) no sistema de ensino fundamental 
e médio que trate desse importante tema. Daí a importância de uma educação 
ambiental eficaz para a conscientização da sociedade e evitar a ocorrência de 
crimes contra o meio ambiente.

Por outro lado, ainda que parte da população possua bom nível de 
conhecimento, este não é suficiente, pois, no mais das vezes, o conhecimento 
adquirido é usado para a promoção de atividades que geram emprego, renda, 
progresso e lucro, porém sem se preocupar que a exploração inadequada de 
certa atividade pode causar danos ao ambiente.Também, deve-se lembrar que 
as informações que o cidadão obtém acesso nem sempre possibilitam chegar 
a uma conclusão satisfatória, ou seja, não é possível distinguir, de posse das 
informações que lhe são fornecidas, se certa atividade, por exemplo, pode causar 
danos ao ambiente. Para tanto, além da importância de o cidadão possuir um bom 
nível de consciência (conhecimento), faz-se imprescindível que obtenha acesso 
(sempre) a todo e qualquer tipo de informação relacionada ao meio ambiente, 
devendo esta ser qualificada de forma que possibilite à pessoa de conhecimento 
mediano uma compreensão satisfatória.

Para a compreensão da importância da informação ser repassada 
ao cidadão, destaca-se o posicionamento de Carvalho, o qual enfatiza que a 
publicidade dos atos do Poder Público deve se adequar às características do 
público ao qual é dirigida:

“Essa publicidade, no entanto, tem que ser adequada e eficaz. 
Devem ser utilizados meios e formas que alcancem o maior 
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número possível de pessoas, numa linguagem ao nível médio 
de conhecimento do público mais diretamente afetado, com a 
condição de ser prévia para favorecer o debate público em torno 
do provável empreendimento, e, em caso de desastre ecológico, 
rápida.”881

O acesso à informação qualificada é o ponto de partida para a 
conscientização do cidadão e, dessa forma, evitar a ocorrência de danos 
ao ambiente. Importante destacar, ainda, que o Poder Público, além de ter a 
obrigação de zelar pelos bens públicos, também deve servir o cidadão de forma 
satisfatória, principalmente no que se refere ao repasse de informações.

Machado tecendo comentários acerca da obrigação da Administração 
Pública em repassar informações que se referem à qualidade do meio ambiente, 
esclarece:

“Todo cidadão, em princípio, é pessoa legitimamente interessada 
na qualidade do meio ambiente, que é patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo (art. 2º, I, da Lei 6.338/81.882

Ideal seria que para a autorização de qualquer atividade que de uma 
forma ou de outra seja considerada potencialmente poluidora, houvesse um 
prévio estudo acerca de seu funcionamento. Entretanto, apesar de esta avaliação 
ter previsão constitucional (art. 225, § 1°, IV), é sabido que nem sempre ocorre, 
ou quando ocorre é realizada de forma tendenciosa privilegiando interesses 
econômicos particulares em detrimento dos interesses coletivos.

Importante salientar que o EIA (Estudo Prévio de Impacto Ambiental) 
prevê a possibilidade da participação da sociedade, ou seja, o cidadão poderá 
(e deverá) ser informado do referido estudo e opinar a respeito. Trata-se de uma 
forma de fazer com que haja a participação não só de pessoas com conhecimentos 
científicos sobre a atividade, mas também a emissão da opinião da população 
que sentirá os reflexos diretos de uma eventual autorização para exploração de 
uma atividade potencialmente poluidora.

Sobre a participação do público referente ao EIA, Machado lança o 
seguinte esclarecimento:

“A possibilidade de a população comentar o EIA foi – desde a 
concepção deste instrumento de prevenção do dano ambiental – 
um de seus mais importantes aspectos. Pode não ocorrer efetiva 
participação do público pela ausência de comentários; contudo, 
não se concebe o EIA sem a possibilidade de serem emitidas 
opiniões por pessoas e entidades que não sejam o proponente 

881 CARVALHO, Carlos Gomes de. O que é Direito Ambiental. Florianópolis: Habitus, 2003. 
p. 125-126.
882 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 
2001.p. 159.
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do projeto, a equipe multidisciplinar e a Administração.883

Embora a maioria dos cidadãos ainda não tenha a noção de que podem 
emitir suas opiniões acerca de assuntos que digam respeito ao meio ambiente, 
há expressamente a garantia de que possa exercê-la. Ainda mais porque o meio 
ambiente se trata de um bem de todos, portanto, nada mais justo que todos 
estejam informados e prontos a dar sua parcela de contribuição, seja opinando 
favoravelmente ou se voltando contra projetos que atentem contra o ambiente. 
Porém, para que isso ocorra, o cidadão deverá estar bem informado e consciente 
de seu papel na sociedade

Pode-se dizer que a informação clara, objetiva, repassada a todos os 
cidadãos indistintamente é essencial para uma efetiva participação da sociedade 
e, conseqüentemente, de uma interação mais consciente e qualificada. Como 
resultado dessa clareza e eficiência nas informações se terá uma sociedade mais 
esclarecida, participativa e que, por certo, saberá distinguir o que é e o que não 
é dano ambiental.

Entretanto, para que a população alcance um satisfatório índice de 
conhecimento ecológico é necessário que esteja em freqüente aperfeiçoamento, 
ou seja, a educação ambiental deve ser promovida pela Administração Pública 
como forma (a melhor e mais eficaz) de evitar a ocorrência de danos ao meio 
ambiente.

Antunes aponta, acertadamente, para a educação ambiental como sendo 
um fator indispensável para a prevenção de danos ao meio ambiente:

“A Constituição Brasileira, expressamente, estabelece que é 
uma obrigação do Estado a promoção da educação ambiental 
como forma de atuação com vistas à preservação ambiental.884

O autor ainda assevera: 

“Este, de fato, é um dos mais importantes mecanismos 
que podem ser utilizados para a adequada proteção do meio 
ambiente, pois não se pode acreditar – ou mesmo desejar – que 
o Estado seja capaz de exercer controle absoluto sobre todas 
as atividades que, direta ou indiretamente, possam alterar a 
qualidade ambiental.”885

O autor tece que “a educação ambiental é o instrumento mais eficaz 
para a verdadeira aplicação do princípio mais importante do Direito Ambiental, 
[…] princípio da prevenção”886

Ao direito ambiental também cabe o ditado popular “melhor prevenir do 

883  Ibid., 225.
884  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 7. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. 
p. 249-250.
885  ANTUNES, 2005, op. cit., p. 249-250.
886  ANTUNES, 2005, op. cit., p. 249-250.
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que remediar”. Tanto é verdade, que a prevenção é tida como um dos princípios 
do meio ambiente. Porém, parece que os responsáveis pela Administração 
Pública insistem em remediar situações que poderiam ser evitadas. Exemplo 
disso é a constante poluição de rios, riachos, nascentes, enfim, uma infinidade 
de pequenos fatos que acabam por se transformar em sérios problemas, os quais 
poderiam muito bem ser evitados com pequenos investimentos de recursos em 
educação/conscientização da população.

Vale lembrar, ainda, que segundo Antunes887, “a educação é uma atividade 
constante e permanente que se faz a todo o dia e em todos os locais”, sendo 
assim, não pode ser lembrada somente quando ocorrem grandes desastres 
ecológicos (derramamento de petróleo, desmatamento, queimadas etc) e que os 
noticiários (principalmente televisão) destacam, mencionando a importância da 
preservação do meio ambiente, bem como o dever que cada cidadão possui em 
preservá-lo. Entretanto, passados alguns dias o fato logo cai no esquecimento. 
Não é dessa forma que o ambiente deve ser tratado. Tampouco o cidadão será 
conscientizado de seu importante papel na preservação do ambiente da noite para 
o dia, mas sim através de uma educação eficiente, contínua e que seja adequada 
ao nível de conhecimento da população, buscando-se o aperfeiçoamento 
periódico do cidadão, objetivando que este preserve o meio ambiente por saber 
que sua qualidade de vida depende de um ambiente ecologicamente equilibrado, 
e não preservá-lo somente porque se assim não o fizer estará incorrendo em 
crime e poderá ser penalizado economicamente e até mesmo ser privado de sua 
liberdade.

4. DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE DEVIDO à FALTA DE 
INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Com a evolução da legislação que tutela o meio ambiente, se faz 
necessário um constante acompanhamento da matéria. Principalmente para 
que seja evitada a ocorrência de crimes ambientais. Nesse passo, como o 
direito ambiental é matéria de fundamental importância para a adequação de 
exploração de atividades que de uma forma ou de outra possam ocasionar danos 
ao meio ambiente, todo o seu regramento deve ser amplamente divulgado e as 
informações repassadas de forma adequada à população, buscando como fim 
específico evitar a ocorrência de danos ao ambiente.

Notadamente, a melhor forma de se chegar a um satisfatório nível de 
consciência ecológica é através de uma eficiente educação ambiental, fato que 
pode ser alcançado através do repasse das informações pertinentes ao meio 
ambiente.

Referente a necessidade do acesso à informação para uma atuação 
consciente do cidadão, Milaré888 tece que há uma estrita relação entre direito de 

887  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 7. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. 
p. 252.
888  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, prática, glossário. 4. ed. rev. 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
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informação e direito à participação. O autor assim se posiciona:

“O direito à participação pressupõe o direito de informação e 
está a ele intimamente ligado. É que os cidadãos com acesso à 
informação têm melhores condições de atuar sobre a sociedade, 
de articular mais eficazmente desejos e ideias e de tomar parte 
ativa das decisões que lhes interessam diretamente.”889

Entretanto, apesar de existir toda uma previsão de acesso à informação 
pelo cidadão, este muitas vezes não a recebe de maneira adequada, ou seja, não 
lhe é repassada de forma compatível ao seu nível de conhecimento, ou, ainda, 
simplesmente a desconhece, haja vista o seu baixo grau de instrução.

Nesse contexto, seguidamente se observa que agricultores, na maioria 
dos casos pequenos proprietários, recebem multas (sanção administrativa) 
por terem praticados atos danosos contra o meio ambiente. Ocorre que, tais 
agricultores não possuem o devido conhecimento da legislação, tampouco 
receberam qualquer tipo de educação ambiental, ou se receberam, entendem 
que pequenos desmatamentos, queimadas de campo nativo ou drenagem de 
banhado não constituem crime contra o meio ambiente, pois se trata de condutas 
comuns que sempre foram adotados ao longo do tempo.

Assim, muitos desses hoje considerados “criminosos” acabam 
recebendo uma punição bastante onerosa se considerada a sua condição 
econômica, além de ficar gravado em sua certidão de antecedentes criminais 
o referido crime cometido. Destaque-se, também, que a imensa maioria dos 
casos flagrados nesta região do Estado, no que tange a danos ocorridos no meio 
rural, se trata de crimes praticados devido à falta de informação do cidadão, 
uma vez que suas condutas foram tipificadas como crime ante a falta de uma 
simples autorização ou licença do respectivo órgão competente, fato que poderia 
ser evitado se tivesse havido a busca da orientação junto ao respectivo órgão 
responsável.

No que tange ainda a necessidade de conhecimento da legislação 
ambiental, bem como de uma consciência ecológica, também se deve salientar 
as diferenças existentes entre as diferentes classes sociais da sociedade, 
principalmente da sociedade brasileira onde grande parte da população ainda 
é analfabeta, portanto, possuindo pouco ou nenhum conhecimento sobre 
preservação de recursos naturais.

Exemplificando: em regra, um empresário (possuindo escolaridade 
a nível superior) evidentemente, possui um certo conhecimento das políticas 
ambientais, ou, se não as possui, antes de iniciar uma atividade que possa ou 
cause certo tipo de dano ao meio ambiente, procurará um profissional habilitado 
para lhe orientar e adequar a sua atividade de modo a evitar a ocorrência de 
danos ao ambiente. Diferentemente, no caso de ser uma pessoa de parcos 

889  Ibid., p. 163.
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conhecimentos (semianalfabeto) é claro que não possui conhecimento técnico 
algum. Exemplo típico disso são os frequentes desmatamentos e drenagens 
de banhados efetuados por agricultores objetivando aproveitar melhor a área. 
Essas pessoas raramente têm conhecimento de que tal prática constitui crime 
contra o meio ambiente, tampouco possuem conhecimento da importância da 
preservação de floresta (ainda que pequenas) ou da relevância que um banhado 
apresenta para o meio ambiente.

Em relação a esses causadores de danos ao meio ambiente, é de 
ser destacado que poderiam ser na sua grande maioria evitados se fossem 
tomadas medidas preventivas, enfatizando a conscientização da necessidade 
da preservação dos recursos naturais, fazendo com que as pessoas (no caso 
específico os agricultores) abandonem a prática de condutas que, embora no 
passado foram necessárias, hoje são tipificadas como crimes, não pelo simples 
fato de haver uma sanção ao seu autor, mas sim pelo fato de que se cometer 
tal fato estará prejudicando a si próprio, pois os recursos naturais (florestas, 
banhados, nascentes etc) já não existem mais como há tempos atrás, sendo 
imprescindível a preservação do que ainda resta para a manutenção do equilíbrio 
ecológico, sob pena de ser comprometida a qualidade de vida na Terra.

Lembre-se, ainda, que no direito ambiental brasileiro vige o princípio da 
prevenção, “segundo o qual a ausência de certeza científica absoluta não deve 
servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas efetivas visando a evitar 
a degradação do meio ambiente”.890

O princípio da prevenção está diretamente relacionado a uma efetiva 
informação acerca de atividades relacionadas com o meio ambiente, as quais 
de uma forma ou de outra poderão causar alguma espécie de dano ambiental, 
uma vez que, se a exploração de uma determinada atividade pode gerar um dano 
ao meio ambiente em níveis tais que não seja possível a sua recuperação, ou 
que o efeito da exploração da atividade ainda não está claramente esclarecido, 
deve-se optar pela sua não autorização a fim de que seja melhor estudada a sua 
exploração.

Vê-se a estreita relação existente entre a prevenção de crimes ambientais 
através da informação/conscientização adequada do cidadão, bem como da 
necessidade da realização de prévio estudo pelos órgãos competentes antes da 
liberação de exploração de atividade cujo resultado ainda não se tem o devido 
conhecimento (precaução), evitando, assim, a ocorrência de danos ao ambiente 
por falta de um estudo adequado.

Para que os seguidos danos causados ao meio ambiente devido à falta de 
informação não mais venham a ocorrer é preciso que haja uma maior propagação 
junto aos seus autores em potencial, ou seja, a informação deve ser levada de 
uma forma diferenciada e direcionada a cada classe da sociedade, permitindo 
que todo o cidadão, independentemente do grau de conhecimento o classe 

890 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, prática, glossário. 3. ed. rev. 
atual. e ampl. São Paulo: RT, 2004. p. 167.
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social, consiga ter acesso a uma verdadeira educação ambiental, desenvolvendo 
a consciência ecológica, fazendo com que se abstenha de determinada conduta 
danosa ao meio ambiente por considerar que também será prejudicado com 
isso, e não apenas por estar tipificado como crime na legislação.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 Competência do Poder Público para que a sociedade seja sabedora de 
que, além do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, também 
possui o dever de zelar por este.

5.2 Constata-se que há casos em que muitos danos ao meio ambiente 
ocorrem por total desinformação do cidadão. 

5.3 Torna-se difícil fazer com que um povo compreenda a importância da 
legislação ambiental se não possui consciência da necessidade de se preservar 
o meio ambiente. 

5.4 A eficácia  da lei ambiental depende da assimilação por parte da 
sociedade. A efetivação das normas que objetivam a proteção do meio ambiente 
está diretamente relacionada ao nível de consciência de um povo. 

5.5 Somente será possível a observância da lei ambiental quando o 
cidadão adquirir consciência ecológica, o que somente será alcançado com a 
implementação de uma educação ambiental adequada.
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22. O PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR: UMA ANÁLISE 
CRÍTICA DA SUA APLICAÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ROBERTA REZENDE MEDINA DE AMORIM
Estudante da graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro- PUC-Rio891

1. INTRODUÇÃO

Nada incomum é se ouvir/falar em meio ambiente nos dias de hoje. Seja 
em revistas, telejornais ou em uma conversa informal, o fato é que, felizmente, 
“meio ambiente” é um assunto muito recorrente. Todavia, apesar de popular, meio 
ambiente é um conceito muito mais amplo do que pode se imaginar, carregando 
junto a ele vários outros conceitos que talvez não sejam tão populares assim e 
que serão apresentados na pesquisa em foco. 

Uma primeira percepção relativa ao meio ambiente já consegue evidenciar 
sua amplitude. A começar, ele está em todo lugar e a todo tempo. Esteve com 
você em seu nascimento e prosseguirá “estando” após a sua morte. Meio 
ambiente é tudo aquilo que nos rodeia, portanto. Deve-se ressaltar, entretanto, 
que essa noção, apesar de aparentemente óbvia, é um tanto quanto moderna. 
Durante muito tempo meio ambiente restringiu-se ao conjunto N = {solos, rios, 
florestas, ar, ...}, ou seja, a elementos puramente naturais. O correr dos anos 
trouxe o avanço de estudos relativos ao meio ambiente, uma questão que era 
muito pouco visada, aumentando o seu campo de abrangência para além dessa 
“zona verde”, abraçando também o meio ambiente urbano, do trabalho, dentre 
muitos outros.892

Pesquisar um conceito tão amplo exige cautela. Do seu núcleo podem-
se extrair diversos assuntos, sendo um de seus princípios a ramificação aqui 
visada. O estudo que se introduz é ambicioso ao procurar tratar do princípio 
do poluidor-pagador, sendo o mesmo analisado sob três enfoques. Iniciar-se-á 

891 Este texto faz parte de pesquisa de iniciação científica desenvolvida no âmbito do Setor 
de Direito Ambiental do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente (NIMA-Jur) da PUC-Rio, 
orientada pela Professora Danielle de Andrade Moreira.
892  “É necessário se falar não apenas em meio ambiente natural, mas também em meio 
ambiente urbano, meio ambiente do trabalho, sem querer, com isso, mais uma classificação 
ou mais um isolamento, mas, ao contrário, lembrar que são todos parte de um meio ambiente 
maior e que a dimensão ambiental se deve mostrar presente naqueles meios não estritamente 
ambientais”. (BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito ambiental e teoria jurídica no final do 
século XX. In VARELLA, Marcelo Dias e BORGES, Roxana Cardoso (orgs.). O novo em Direito 
Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. P. 22).



346 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

com uma sólida base teórica, apresentando o contexto histórico necessário, a 
evolução de tal princípio e conceitos que passaram a ter uma relação mútua 
com ele (solidariedade, justiça distributiva, responsabilidades, outros princípios 
etc.). Prosseguir-se-á com uma análise da aplicação prática do referido princípio, 
usando como base pesquisa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) 
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por fim, haverá de se fazer uma análise 
ponderativa a respeito do que existe em tese e o que é realizado na prática, ou 
seja, a efetividade será posta em julgamento desencadeando algumas críticas de 
nossa realidade.

2. UMA BREVE CRONOLOGIA E CONCEITOS DO PRINCÍPIO DO POLUIDOR-
PAGADOR

O interesse crescente na preservação do meio ambiente não veio ao 
acaso. A tão dita e repetida “sustentabilidade” não está na moda em vão. Aliás, 
essa questão da eco-moda que muito é criticada deveria ser mais que aplaudida. 
Se algo está em voga significa que há uma grande atenção da massa apontada 
para aquele objeto. Se o objeto em questão é o ambiente, meio no qual vivemos 
e nossos filhos e netos irão viver, como pode isso ser algo ruim?

De início deve-se fazer uma retrospectiva ao primeiro indício-embrião 
do princípio do poluidor-pagador. Este ocorreu em 1972 na Recomendação do 
Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) sobre Princípios Relacionados aos Aspectos Econômicos Internacionais 
das Políticas Ambientais893. Como pode ser apreendido pelo nome, tal política 
tinha por foco a economia de mercado, deixando o interesse ambiental na fila de 
espera, pois o que realmente se queria aqui era perseguir uma melhor alocação 
de custos de modo a evitar uma falha de mercado. 

Para que isso ocorresse, seria necessário que os encargos relativos a uma 
atividade ou bem fossem arcados pelos seus produtores. Com isso, esses ônus 
não teriam que recair sobre a sociedade, que nada teve a ver com a origem 
daquele bem. Aqui percebe-se, portanto, o desenvolvimento inicial do princípio 
do poluidor-pagador: a internalização por parte dos produtores das externalidades 
ambientais negativas decorrentes de sua produção econômica894. Apesar de o 

893 É importante lembrar que no mesmo ano ocorreu a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo. Ali foi elaborada a Declaração de Estocolmo 
que atribuiu ao meio ambiente o status de direito fundamental. Seu princípio 1 diz que: “o 
homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida 
adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar 
de bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para 
as gerações presentes e futuras. A esse respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o 
“apartheid”, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão 
e de dominação estrangeira permanecem condenadas e devem ser eliminadas.” (Declaração 
de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano. Disponível em <http://www.onu.org.br/rio20/
img/2012/01/estocolmo1972.pdf>).
894  Carlos da Costa e Silva Filho afirma que “externalidades negativas (...) ocorrem no que 
concerne ao uso e consumo dos recursos naturais, desde que tal uso e consumo, por serem 
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início ter se dado por um objetivo econômico, não demoraria muito para que 
uma real preocupação pró-ambiente tomasse conta do mundo. Nas palavras de 
Danielle de Andrade Moreira:

“Diante da existência de externalidades negativas, o que se 
observa – além dos impactos econômicos em razão da alocação 
inadequada de recursos – é a distorção caracterizada pela 
socialização de ônus e privatização de bônus. Diz-se isso porque, 
na presença de externalidades negativas, os produtos são 
oferecidos para consumo a menor preço – eis que os respectivos 
produtores não assumem os riscos ambientais referentes 
à degradação decorrente de sua produção e consumo –, 
enquanto terceiros se veem obrigados a suportar, sem qualquer 
compensação, a diminuição da qualidade de vida decorrente da 
degradação ambiental”.895

Esse foi o passo inicial que foi seguido por muitos outros pela própria 
OCDE, uma vez que apenas a primeira recomendação não seria suficiente frente 
ao desequilíbrio do comércio internacional. Por esse motivo, ela acabou por 
desenvolver outras recomendações relativas a esse tema. Dentre elas é possível 
citar: a Recomendação do Conselho sobre a Implementação do Princípio do 
Poluidor-Pagador (1974); a Recomendação do Conselho sobre a Gestão Ampla de 
Resíduos (1976); a Recomendação do Conselho sobre a Aplicação do Princípio 
do Poluidor-Pagador à Poluição Acidental (1989); e a Recomendação do Conselho 
sobre o Uso de Instrumentos Econômicos na Política Ambiental (1991).896

Em meio a tal cenário internacional o Brasil editou a Lei 6.938/81, conhecida 
como a Política Nacional do Meio Ambiente, que englobava tanto a definição de 
quem seria o poluidor responsável, quanto fazia menção ao princípio do poluidor-
pagador, respectivamente, em seus arts. 3º, inciso IV, e 4º, inciso VII.

“Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

gratuitos, acabam por privar a sociedade de tal bem, sem qualquer contrapartida, e mais, 
transferem a essa mesma sociedade eventuais custos de prevenção e reparação do dano 
ambiental.” Mais adiante expõe que “A solução apontada pela literatura econômica no sentido 
de correção das externalidades negativas consiste em sua internalização, ou seja, mecanismos 
por meio dos quais os custos ambientais das atividades produtivas sejam absorvidos pelas 
próprias atividades e não transferidos à sociedade”. (FILHO, Carlos da Costa e Silva. O princípio 
do poluidor-pagador: da eficiência econômica à realização da justiça. P. 86).
895  MOREIRA, Danielle de Andrade. Princípio do poluidor-pagador: origens, evolução e 
alcance. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2011. P. 39. 
896  Como será visto mais adiante, a OCDE com isso introduziu um caráter duplo ao princípio 
do poluidor-pagador: “(...) uma obrigação ex post para que paguem pelos danos causados, assim 
como a obrigação ex ante de pagar pelo controle preventivo da poluição.” (GAINES, Sanford E. 
The polluter-pays principle: from economic equity to environmental ethos. Texas Internation Law 
Journal. V. 26, p. 482-483, 1991. Apud MOREIRA, Danielle de Andrade. Princípio do poluidor-
pagador: origens, evolução e alcance. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2011. P. 46-47). 



348 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 
causadora de degradação ambiental.
Art. 4º - 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”. 

Aqui, importante se faz chamar atenção para o conceito que foi dado 
de poluidor. Ao se averiguar os estudos já realizados sobre o princípio do 
poluidor-pagador não é incomum se destacarem duas perguntas: Quem seria 
o tal poluidor? E pelo que exatamente ele tem que pagar? A constância de tais 
indagações é explicada por serem perguntas-chave, capazes de explicar como o 
princípio pretende lidar para resolver o problema das externalidades negativas. 

Neste momento o foco será a primeira indagação, quem é o poluidor? Em 
um primeiro instante, a resposta parece óbvia até demais, o poluidor é aquele 
que polui, ora! 

Um exemplo comum será citado ao longo da pesquisa para uma mais 
fácil compreensão, devendo-se atentar que o mesmo não faz jus à amplitude do 
princípio do poluidor-pagador. Se um indivíduo compra um refrigerante que vem 
em uma embalagem PET e a joga em um rio ele estará causando poluição; ele 
é o poluidor. Deve-se entender que tal pensamento não está errado e, de fato, 
o indivíduo poderá ser responsabilizado por ter poluído um bem público. Se a 
história acabasse aqui seria muito simples, o cidadão sofre uma determinada 
pena, a embalagem PET sai do rio para a lata de lixo e fim. O problema real, 
e que o princípio do poluidor-pagador busca tratar, encontra-se no que ocorre 
após o descarte dessa embalagem. Em uma geração extremamente imediatista 
e individualista como a nossa, parece que ao jogar (ou não) o “lixo no lixo” ele 
passa a não existir mais. 

Evidencia-se agora o caráter extremamente amplo do princípio do poluidor-
pagador. Não poderia ser de outra forma, afinal o que ele busca

“(...) é fazer com que os custos das medidas de proteção do 
meio ambiente – as externalidades ambientais (conjunto de 
efeitos indesejáveis inerentes à produção) – repercutam nos 
custos finais de produtos e serviços cuja produção esteja na 
origem da atividade poluidora”.897

Ele é tão importante e deve ser tão discutido, pois está anos, décadas, 
milênios à nossa frente. De volta ao caso, percebe-se que a embalagem 
descartada não “desapareceu” como alguns possam querer se enganar. Ela 
agora pode ser chamada de resíduo e infelizmente, por não ter mais interesse 

897  BENJAMIN, Antonio Herman V. O princípio do poluidor-pagador e a reparação do dano 
ambiental. In Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Ed. RT. P. 228. 
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humano, fica à mercê da natureza.898

O resíduo, se não cuidado, se prolongará por muito tempo até sua total 
decomposição e esse não é um processo isolado em si, pois acaba também 
prejudicando os biomas ao seu redor. Seja um peixe que fica preso em uma 
embalagem plástica ou pássaros que tem seu lar destruído pelo corte de árvores, 
a verdade é que o homem só passou a se importar com o possível sofrimento 
do meio ambiente quando se enxergou (finalmente) como vítima. Sempre fomos 
vítimas, talvez só fosse uma questão de tempo até percebermos isso. Nossa 
geração já começou a sentir os efeitos de tantas revoluções industriais, o ar 
que respiramos não é o mesmo de antes e nunca houve tamanho número de 
doenças respiratórias nas grandes cidades como agora. 

Um novo conceito deve ser introduzido aqui, as chamadas gerações futuras. 
O meio ambiente se tornou uma questão popularizada (e como já foi apontado, 
isso é bom!) e seus efeitos começam a ser claramente percebidos. O que mais 
assusta, entretanto, nem chega a ser a nossa realidade, mas a realidade das 
próximas gerações. Vivemos um verdadeiro boom de crescimento populacional 
e produção industrial, ou seja, cada vez mais produtos para um maior número 
de pessoas. O que acontece com todos os resíduos? Se o nosso ar já carrega 
metais pesados, como estará daqui há cinquenta anos? Perguntas assim, de 
repente, começaram a se tornar mais frequentes899.

O princípio do poluidor-pagador está anos à frente exatamente por não 
tentar solucionar apenas os problemas gerados pela poluição de forma imediatista. 
Sim, ele quer resolver os problemas atuais da forma mais rápida e eficaz, mas 
vai muito além, pois se preocupa com as futuras gerações e na qualidade de 
vida que desfrutarão, como será visto mais adiante. Com isso, o princípio impõe 
ações atuais para consequências futuras, consequências estas, positivas ou as 
mais positivas possíveis. 

Com alguns conceitos já apresentados, fica mais clara agora a explicação 
de quem é, afinal, o poluidor que paga. Já foi visto o poluidor que jogou a 

898 Os resíduos também ganharam lugar na legislação brasileira com a Lei 12.305/10, 
tonando maior a vigilância sobre possíveis poluidores. “Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre 
as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os 
perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 
aplicáveis. § 1o Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e 
as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos 
sólidos”. (Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>).
899 “Estes sérios perigos, criados, na maior parte dos casos, pelo próprio homem e por 
uma (tecno)ciência que vem se perdendo nos excessos de uma alegado progresso, geraram um 
novo dever, para o qual nossos antecessores não destinaram qualquer atenção: o respeito às 
gerações futuras”. (MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Solidariedade. In PEIXINHO, 
Manoel Messias, GUERRA, Isabella Franco e NASCIMENTO FILHO, Firly (orgs.). Os princípios 
da Constituição de 1988. 2ª ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. P. 183).
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embalagem PET no rio e que poderá ser responsabilizado por tal ato. Quanto 
a isso não há dúvidas, mas seria justo que ele arcasse com os pesados custos 
necessários para uma correta disposição daquele resíduo? Esse indivíduo exerce 
o seu papel de consumidor ao comprar o produto e de cidadão ao descartá-lo 
de forma correta, mas cabe a ele pagar por todo o processo que o resíduo deve 
passar depois? Ou seja, deve a sociedade tirar dinheiro do próprio bolso para 
tratar os prejuízos ambientais de um resíduo que foi produzido por outrem? 

O princípio do poluidor-pagador levanta a bandeira de que não seria 
correto, portanto, que a sociedade arcasse com as externalidades ambientais 
negativas geradas pelos poluidores direitos e indiretos. O exemplo dado de uma 
embalagem PET é muito palpável, ou seja, de fácil mensuração, mas grande 
parte dos danos ambientais não é, tornando muito difícil a sua identificação e 
consequente solução. Uma fábrica que contaminou um rio inteiro, uma indústria 
que libera grande quantidade de gases tóxicos... Quem deve ser responsabilizado 
por todos esses danos ambientais é, ninguém mais do que aquele que deu início 
a tudo, os produtores do bem que gerou a poluição. 

A razão da responsabilidade recair sobre os produtores consiste no fato 
de que ao lançarem um bem no mercado o objetivo que pretendem alcançar é o 
lucro. Se para a produção de um bem a indústria libera gases tóxicos que geram 
problemas de saúde para a população e morte de grande parte da vegetação local, 
não faria sentido que, além de suportar o dano ambiental, ela também tivesse que 
arcar com os custos para a reparação desse mesmo dano. Caso isso ocorresse, 
no lucro obtido pelos produtores não estariam inclusos os custos relativos à 
reparação do dano ambiental gerado pela sua atividade, pois tais gastos cairiam 
sob as costas da sociedade. O princípio do poluidor-pagador, ao responsabilizar 
os produtores pelos danos ambientais gerados por suas produções, está 
promovendo uma justiça social distributiva, pois impede que haja privatização do 
bônus pelo produtor e a coletivização do ônus pela sociedade.       

 O poluidor, como visto no art. 3º, inciso IV, da Política Nacional do Meio 
Ambiente, é aquele que contribui de forma direta ou indireta para a degradação 
do meio ambiente. Ou seja, tal dispositivo consagra tanto o poluidor do exemplo 
dado, que jogou a embalagem PET no rio e, por isso, é chamado de poluidor 
direto, quanto o poluidor de mais difícil identificação, no caso a indústria que 
liberou gases tóxicos no ar prejudicando a saúde da população da cidade, este 
último sendo conhecido como poluidor indireto900. 

 Após a publicação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e das 
resoluções da OCDE, aconteceu no Brasil um grande marco para o Direito 
Ambiental Internacional. Em 1992, o Rio de Janeiro serviu de sede para a 

900 Maria Alexandra Aragão adota a denominação de agente materialmente poluidor, dizendo 
ser aquele que “cria o produto com características tais que o tornam poluente e, mesmo assim, 
o põe no mercado, à disposição dos potenciais utentes”; e agente formalmente poluidor, sendo 
este o consumidor que fisicamente usa o produto. (ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O 
princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária do ambiente. Boletim da 
Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra Editora,1997.P. 133 e 134).
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Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que 
ficou mais conhecida como Rio-92 ou ECO-92. Reunindo cento e oito países, aqui, 
de fato, houve o estouro do conceito de sustentabilidade e uma disseminação 
em grande escala do princípio do poluidor-pagador.901 O fim almejado na ECO-
92 era a busca de soluções para os danos ambientais acarretados pela ação 
antrópica e a garantia de um meio ambiente digno para as futuras gerações. Com 
isso fica claro que o princípio não poderia ser deixado de lado, de modo que foi 
consagrado na Declaração do Rio em seu Princípio 16:

“Princípio 16: As autoridades nacionais devem procurar promover 
a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 
econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o 
poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com 
a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções 
no comércio e nos investimentos internacionais”.

 Passados tantos anos, é notável o avanço do conceito do princípio e sua 
constância dentro do Direito Ambiental. Vivemos grandes avanços tecnológicos 
que geraram um enorme desenvolvimento econômico. Agora as consequências 
já são sentidas e precisam ser pensadas para que soluções possam ser postas 
em prática. 

Em matéria legislativa, o Brasil muito deve se orgulhar da inserção em 
nossa Constituição Federal, do Capítulo VI, sendo este integralmente dedicado 
ao meio ambiente. A grandiosidade de tal medida encontra-se no fato de a 
Constituição ser a Lei Maior, e ao reservar um capítulo em seu texto para o 
meio ambiente transforma-o em direito fundamental. Isso significa que o “meio 
ambiente ecologicamente equilibrado”, como menciona a Constituição de 88, 
é um direito que passa a ser assegurado a todo cidadão, de modo que possa 
desfrutar de uma vida digna. 

O art. 225, parágrafo 3º merece maior foco uma vez que trata das 
responsabilidades do poluidor que serão vistas mais a fundo no próximo capítulo.

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

901  Com relação a esse tema cabe uma observação da proposta de Werner Grau Neto sobre 
como deveria ser alcançada a tão almejada sustentabilidade: “(...) para que se possa aprimorar 
o sistema, elevando a contribuição dos sistemas legais de controle e proteção ambiental para 
o alcance da sustentabilidade, entendemos que duas ordens de medidas devem ser adotadas. 
De um lado, o fortalecimento e aprimoramento dos sistemas existentes, de forma a que se 
tornem mais eficientes e garantam segurança jurídica ao exercício das atividades produtivas 
a ele subetidas. De outro lado, pela adoção de sistemas adicionais, fundados na mecânica de 
incentivos e desestímulos, marcados pelo conceito das exclusões, salvaguardas e induções, 
como mecanismo de indução do mercado ao exercício de atividades sustentáveis, em detrimento 
das atividades menos adequadas ao mote da sustentabilidade”.(NETO, Werner Grau. O novo 
paradigma indutor do trato tributário da questão ambiental: do poluidor-pagador ao 
princípio da sustentabilidade. P. 24).
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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.
§ 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”.

 Vale fazer uma observação quanto à afirmação de que a preservação do 
meio ambiente é imposta “ao Poder Público e à coletividade”. Quanto ao Poder 
Público deve-se entender que ele possui papel obrigatório na defesa do meio 
ambiente, não sendo, portanto, um ato discricionário. Tal obrigação é de tamanha 
importância que se reflete no princípio da intervenção estatal obrigatória na 
defesa do meio ambiente, que é muito bem explicada por Álvaro Mirra. 

“O dever de o Poder Público atuar na defesa do meio ambiente, 
tanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito legislativo e 
até no âmbito jurisdicional, cabendo ao Estado adotar as políticas 
públicas e os programas de ação necessários para cumprir esse 
dever imposto”.902

Já com relação à coletividade deve-se mencionar o princípio da 
participação popular na proteção do meio ambiente. Aqui o papel da sociedade 
é muito importante, uma vez que, por vivermos em uma democracia, cabe ao 
povo participar diretamente da criação de políticas públicas e programas de ação 
junto com o Poder Público (e obviamente colocá-las em prática). Além disso, 
ela também serve como fiscalizadora de modo a exigir que todas as políticas 
elaboradas sejam efetivadas, podendo recorrer para isso à via judicial.     

3. PREVENÇÃO, PRECAUÇÃO E REPARAÇÃO

Tendo sido dado um breve panorama histórico do princípio do poluidor-
pagador, será agora posta em análise à segunda indagação: pelo que exatamente 
o poluidor deve pagar? Dois objetivos devem, para isso, ser vistos, a prevenção 
(abordando ainda a precaução) e a reparação. 

Há muito se descobriu que, diferentemente do que já se pensou, os bens 
ambientais são bens finitos. Recursos retirados do ambiente, portanto, precisam 
ser repostos para que não sejam extintos. Deste modo, se o homem pretende 
usar a natureza como fonte de riqueza ele até pode, desde que faça isso de uma 
maneira sustentável, ou seja, de modo a não agredir tanto o meio ambiente e 
não afetar a sobrevivência das futuras gerações.

Esse pensamento é fundamental uma vez que danos ambientais são em 
grande parte muito difíceis de serem calculados e revertidos. O grande problema 

902 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In Revista de 
Direito Ambiental. N. 2: 50 – 66. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.P. 56.
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é que tudo relativo a meio ambiente é praticamente imensurável. Uma fábrica 
que libera gases tóxicos afeta o ar, atingindo formas animais (nos incluindo aí) 
e vegetais, mas como esse dano será quantificado para ser reparado? Muitas 
vezes os bens afetados pelo dano ambiental não são palpáveis o que torna a sua 
identificação e quantificação extremamente complicada, sem nem mencionar 
a sua reparação. Isso se dá porque, infelizmente, em matéria ambiental pode 
ocorrer de, após a identificação da extensão do dano, já seja impossível a sua 
total reparação. 

O princípio do poluidor-pagador é um princípio fundamental do Direito 
Ambiental, afirmado pela Constituição Federal, que acaba por englobar ainda 
outros princípios. Os primeiros que merecem ser destacados são o princípio 
da prevenção e da precaução. Como bem expõe Álvaro Mirra, o princípio da 
prevenção

“(...) decorre da constatação de que as agressões ao meio 
ambiente são, em regra, de difícil ou impossível reparação. Ou seja, 
uma vez consumada uma degradação ao meio ambiente, a sua 
reparação é sempre incerta e, quando possível, excessivamente 
custosa. Daí a necessidade de atuação preventiva para que se 
consiga evitar os danos ambientais”.903

O princípio da prevenção alude, por exemplo, a necessidade da realização 
de estudos de impactos ambientais antes do início de determinadas atividades 
sobre o espaço que possa ser afetado pelas mesmas. Os estudos prévios de 
impactos ambientais têm pôr fim a detecção de qualquer risco que a atividade 
pretendida possa desencadear no meio, podendo ter sua autorização negada. 
Para isso um dos instrumentos mais comumente utilizados é o licenciamento 
ambiental realizado por órgãos ambientais competentes904. O art. 225, parágrafo 
1º, inciso IV da Constituição Federal faz menção ao princípio da prevenção:

“§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
Poder Público:
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade”.

Já o princípio da precaução é mais pró-ambiente ainda, pois prega que 

903 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In Revista de 
Direito Ambiental. N. 2: 50 – 66. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. P. 61.
904  “Em razão de o empreendedor ter interesse econômico na instalação da atividade, 
deve assumir todos os custos com o licenciamento ambiental e com a realização do Estudo de 
Impacto Ambiental. Uma vez licenciado, continua com o dever de garantir a salubridade do meio 
ambiente exposto à sua atividade econômica, sob pena de cancelamento da licença ambiental”. 
(STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Áreas contaminadas e a obrigação do poluidor de custear – 
Um diagnóstico para dimensionar o dano ambiental. Revista de Direito Ambiental. P. 71).
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no caso de haver falta de certeza científica quanto à probabilidade de ocorrer 
degradação ao meio ambiente pela atividade a ser empregada, tal dúvida não 
servirá como escusa para que aquela possa ser realizada. Em outras palavras, se 
houver incerteza científica, o beneficiado será o meio ambiente e não a atividade 
econômica905. 

Visto isso, pode-se deduzir que o objetivo do princípio da prevenção e do 
princípio da precaução é o mesmo: evitar que haja danos ambientais irreparáveis. 
Se atividades danosas ao meio ambiente fossem realizadas de forma desenfreada 
e despreocupada, proporcionalmente à qualidade de vida de todos os habitantes 
do planeta também seria afetada, o que se dirá então das futuras gerações. 

Com isso já se pode responder, em parte, a segunda indagação. O princípio 
do poluidor-pagador tem como primeiro objetivo a prevenção do dano ambiental. 
Este, em verdade, é o fim ideal, pois impede que uma catástrofe ambiental 
ocorra. Não há de fato agressão ao meio ambiente uma vez que a atividade foi 
evitada. 

Na prática, portanto, são os poluidores que devem arcar com os custos 
relativos aos estudos de impactos ambientais, licenciamento e desenvolvimento 
de políticas ambientais, já que o interesse econômico de usar aquele ambiente é 
exclusivamente deles. Os custos devem ser, então, internalizados pelos poluidores 
e não pela sociedade, de modo a pôr fim no problema das externalidades 
negativas.

Já do lado oposto à prevenção e à precaução há um problema maior ainda: 
a reparação. Aqui o dano ambiental já ocorreu de fato e medidas devem ser 
tomadas com o fim de reparar o estrago causado. Se antes o poluidor pagava 
de maneira preventiva para que pudesse realizar sua atividade da forma mais 
sustentável possível, agora ele deve pagar por ter realizado a atividade de forma 
prejudicial ao meio ambiente. O instrumento de solução a ser empregado aqui é 
o da responsabilidade. 

Como dispõe o parágrafo 3º do art. 225, os causadores do dano ambiental 
poderão sofrer responsabilidades “penais e administrativas, independentemente 
da obrigação de reparar os danos causados”. Ou seja, podem-se cumular 
responsabilidades civil, penal e administrativa, o que mostra um caráter, 
positivamente, repressor e amplo da legislação em matéria ambiental. Devido 
à amplitude do princípio face às responsabilidades, a ênfase a ser dada nesta 
pesquisa será o âmbito civil, projetada na responsabilização civil do poluidor.   

O direito ao meio ambiente, já é sabido, constitui um direito difuso, 

905   O princípio da precaução já estava exposto na Declaração do Rio, na ECO-92, em seu 
Princípio 15: “Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça 
de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada 
como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação 
ambiental”. (Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em 
<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>).
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que significa se estender para todos de uma maneira igualitária. Faz parte dos 
chamados direitos da coletividade. Dito isso, entende-se que, ao ocorrer um 
dano ambiental, não haveria apenas um agente atingido, mas uma população 
inteira. A mensuração em alguns casos, portanto, seria quase impossível, afinal 
catástrofes ambientais não possuem tempo certo para acabar, podendo repercutir 
em gerações futuras que nada tiveram com aquele “deslize”.  

Difícil ter uma noção de vítimas a serem ressarcidas pelos danos, mas 
também de seus responsáveis. Dependendo das consequências ambientais 
causadas, apontar um só responsável seria impensável. Um agente respondendo 
pela poluição de um rio inteiro não parece hipótese plausível. Assim, vê-se que, 
sejam agentes ativos ou passivos, transpondo para a matéria ambiental, nem 
sempre sua individualização é uma solução (por ser praticamente impossível).

A responsabilidade civil clássica, não mais regra geral, tinha como 
pressuposto a existência da culpabilidade do agente que realiza a conduta. 
Identificar a conduta culposa é um critério um tanto quanto subjetivo, imagine-se 
como se daria tal identificação no caso de ter que se comprovar a culpa de cada 
um dos agentes responsáveis pela poluição de um rio inteiro? 

A responsabilidade civil contemporânea possui duas vertentes, a subjetiva 
e a objetiva. A responsabilidade subjetiva nada mais é que a responsabilidade civil 
clássica, em que o elemento culpa é essencial para a responsabilização do agente. 
Assim, pode-se dizer de forma resumida, que este tipo de responsabilidade 
possui três pressupostos, são estes: a exigência de uma conduta culposa, a 
existência de nexo de causalidade que conecta a ação do agente ao resultado 
negativo para terceiro, e o dano propriamente dito. 

Como já pode ser começado a notar, o Direito Ambiental não se encaixa 
perfeitamente na responsabilidade civil subjetiva. A comprovação de culpa é 
muito complexa, uma vez que atribuir responsabilidade de uma grande poluição 
a um só agente se faz injusta e a detecção de todos os verdadeiros culpados se 
torna impossível. Soma-se a isso o fato de que o nexo de causalidade também 
ser de difícil observância, afinal, como já apontado,as consequências de danos 
ambientais às vezes só são sentidas muito futuramente e/ou podem se estender 
por um espaço de tempo incalculável para ciência de hoje. 

Com relação ao último pressuposto, o dano, é importante saber que o 
mesmo é composto, na responsabilidade civil tradicional, de três requisitos: ser 
atual, certo e pessoal. Aqui se faz necessário mostrar a capacidadedo Direito 
Ambiental em refutar os três.

Um dano atual significa que, para que seja indenizável deve ser 
contemporâneo, ou seja, seus efeitos devem ser sentidos no presente. O princípio 
do poluidor-pagador é muito amplo por abraçar as gerações futuras, mostrando 
que está preocupado com consequências tanto atuais quanto posteriores. Deste 
modo foge ao conceito fechado de dano atual, pois leva em consideração um 
prejuízo futuro que, possivelmente, nem será sentido por nós, mas por muitas 
outras gerações. 
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O dano certo significa que, junto à ocorrência da infração, há uma previsão 
de suas possíveis consequências, o que torna a sua reparação mais fácil. O campo 
ambiental, entretanto, é marcado por incertezas científicas que não conseguem, 
muitas das vezes, mensurar até onde o dano ambiental pode chegar de fato e 
por quanto tempo. É por esse motivo que o princípio da precaução anda junto do 
princípio do poluidor-pagador, aludindo que a falta de certeza científica não pode 
ser usada como argumento para que deixem de ser adotadas medidas voltadas 
para evitar a degradação.

O dano pessoal significa ter que ser sentido por outrem, ou seja, uma outra 
pessoa diferente do agente que cometeu a ação. Como já foi exposto, o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso, da coletividade 
como um todo. Deste modo um dano ambiental pode afetar poucas pessoas 
ou a população inteira do planeta. Enquanto a poluição de rio afeta o trabalho 
de alguns pescadores, a emissão de gases poluentes aumenta o aquecimento 
global, que, por sua vez, afeta a todos. Assim, não se pode exigir que o dano 
ambiental tenha caráter pessoal, pode até ter em alguns casos, mas essa parece 
não ser a sua regra.906

Com toda essa problemática específica do Direito Ambiental vê-se que a 
responsabilidade civil tradicional não é a melhor a ser adotada para a reparação 
dos danos ambientais. A solução encontra-se na adoção da responsabilidade 
objetiva pelos danos ambientais causados. A comprovação de culpa pela 
responsabilidade ambiental subjetiva tornaria muito difícil a responsabilização 
do poluidor, portanto a responsabilidade objetiva descarta a exigência desse 
quesito. Portanto, o agente que realizar uma atividade de risco deve responder 
integralmente pelos danos gerados pela mesma, independentemente dele ter 
agido de forma culposa.907O ressarcimento, além disso, deve ser total, não 
havendo espaço para que se alegue a ocorrência de caso fortuito ou força maior 
para que o poluidor se exime da responsabilidade, adotando-se, portanto a teoria 
do risco integral. 

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente já havia disposto no parágrafo 
1º do art. 14, sobre a responsabilidade objetiva do poluidor:

“Art. 14, § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 
neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 

906 BENJAMIN, Antonio Herman V. Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental. Revista de 
direito ambiental. São Paulo: v. 3, n. 9, jan./mar. 1998. P. 5-52.
907  “A responsabilidade civil objetiva, ou pelo risco, consiste na obrigação de reparar 
determinados danos causados a outrem, independentemente de se perquirir a existência de 
atuação dolosa ou culposa do responsável, mas que tenham ocorrido durante atividades realizadas 
no interesse ou sob o controle da pessoa responsável”. Ainda tratando da teoria do risco diz que 
“transfere-se para o empreendedor todo o encargo de provar que sua atividade enseja riscos para 
o meio ambiente, bem como a responsabilidade de indenizar os danos causados, bastando que 
haja uma conexão entre a atividade exercida e a degradação”.STEIGLEDER, Annelise Monteiro. 
Áreas contaminadas e a obrigação do poluidor de custear – Um diagnóstico para dimensionar o 
dano ambiental. Revista de Direito Ambiental. P. 69 e 74.
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existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 
ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. 
O Ministério Público da União edos Estados terá legitimidade 
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos 
causados ao meio ambiente”.

A ideia de que o poluidor deve ser integralmente responsabilizado decorre, 
portanto, do entendimento de que se um empreendimento está causando danos 
ao meio ambiente há uma contraposição de direitos, sendo estes, o direito ao livre 
exercício de atividade econômica e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Entende-se que o meio ambiente é um bem público, de modo que, 
ao afetá-lo, estará afetando a coletividade como um todo e é isso que o princípio 
do poluidor-pagador buscou garantir, que as gerações atual e futuras consigam 
desfrutar de um meio ambiente sadio. 

4. SOLIDARIEDADE

A respeito de tudo que foi exposto sobre a responsabilidade do poluidor 
de reparar o dano, necessário se faz observar que, ao ser responsabilizado, o 
mesmo não pode se enxergar em uma situação tal que seja mais vantajoso para 
ele poluir e posteriormente reparar, do que de fato não poluir desde o início.

A problemática aqui é grande, pois ao “pagar para poluir” ocorre uma 
verdadeira distorção do princípio do poluidor-pagador em prol de um interesse 
individual econômico908. Nesse caso há o dano do meio ambiente que, como 
já foi visto, pode ser de uma extrema dificuldade de recuperação, mas essa 
preocupação ambiental é abandonada já que o produtor entendeu ser mais 
lucrativo poluir. Deve-se, portanto, entender que sempre “para que o princípio do 
poluidor-pagador seja aplicado, em seu sentido amplo, o custo da reparação deve 
estimular a prevenção. Caso contrário, economicamente, não valeria à pena para 
as empresas prevenirem a poluição para além de suas cotas”.909

Já foi exposto que o direito da pessoa humana ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado se encontra no texto constitucional, garantindo-lhe 
o aspecto de direito fundamental. Com isso deduz-se, então, que a vantagem 
decorrente do poluir para depois pagar é exclusivamente do produtor e de cunho 
unicamente econômico. Entretanto tal vantagem é, aliás, muito questionável, 
uma vez que se o ônus decorrente de “pagar para poluir” é do meio ambiente 
também e, consequentemente, da sociedade, portanto até mesmo o produtor 
será atingido. Talvez em uma era tão dominada pelo poder aquisitivo fique difícil 
de enxergar que, em uma situação dessas, ninguém sai ganhando. 

Felizmente, juntamente com essa “era monetária” surgiu e cresceu 
também a “era socialmente consciente”. O conceito-chave que passou a ser 

908 
909  BARBOSA, Rangel; e OLIVEIRA, Patrícia. O princípio do poluidor-pagador no 
Protocolo de Quioto. P. 127.
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entendido mundialmente e serve como liga para tudo o que é sustentado pelo 
princípio do poluidor-pagador é, simplesmente, a solidariedade. Simplesmente 
porque se trata de um conceito muito fácil, porém que para que sua essência fosse 
realmente absorvida e almejada foram necessários muitos eventos desastrosos. 
Não cabe aqui um panorama histórico da evolução do conceito de solidariedade, 
mas alguns aspectos devem ser entendidos para seu desenvolvimento na 
pesquisa.  

É de conhecimento geral a constante transformação e aprimoramento 
tecnológico que vivem as sociedades, o mundo conheceu duas grandes 
Revoluções Industriais e vive atualmente a terceira. A noção de propriedade, 
de que “isso é meu e isso é seu”, é muito antiga e muito cresceu com o 
desenvolvimento econômico mundial (cada lugar à sua maneira).

No entanto, não só de prosperidade viveu o planeta. Tanto desenvolvimento 
gerou cobiça por poder e assistimos a duas grandes Guerras Mundiais que 
levaram o mundo a um estado de medo e deterioração da figura humana, como 
nunca se tinha visto (talvez não em tal quantidade). A dignidade da pessoa 
humana, conceito maior da nossa Constituição consagrada no art. 1º, inciso III, 
foi totalmente deixada de lado em prol de objetivos duvidosos. 

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana”.

A 2ª Guerra Mundial serviu de estopim para que a nação global parasse um 
momento, aterrorizada, e visse como as pessoas estavam se perdendo em meio 
a tanta destruição e, pior, levando a Terra junto. Exemplo maior e mais sofrido 
foram os campos de concentração comandados por uma Alemanha nazista que 
rebaixou milhares de pessoas ao status de números.

O fim do choque coletivo foi o início do alarde por uma sociedade mais 
humanizada. A posição do ser humano como pessoa de direitos se estendeu 
para todos de forma indiscriminada, nenhum racismo ou hierarquia seria 
tolerado. A todos passou a ser garantido uma qualidade de vida digna, sendo esta 
caracterizada não só por necessidades fisiológicas básicas, mas como também 
por lazer, trabalho, meio ambiente...

Vivemos uma época marcada pelo individualismo, mas esse possui 
peculiaridades, não sendo mais o individualismo da propriedade privada de 
Napoleão. Todos têm direitos sim à propriedade privada, com todas as garantias 
inerentes a ela, entretanto também há deveres (antes não existentes) decorrentes 
dela. Temos como uma bela ilustração dessa nova acepção de propriedade o art. 
5º, inciso XXIII da Constituição de 88:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
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natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social”.

A função social da propriedade é reflexo dessa humanização pós 2ª Guerra 
Mundial. O caos vivido fez com que se fossemos vistos como iguais e no caso de 
um choque entre direitos individual e coletivo, o último será garantido. 

É  evidente que a conscientização mundial da necessidade de convívio 
mútuo e harmônico entre nossos semelhantes não significa sua imediata 
realização. A Terra ainda está longe de ser um planeta humanamente perfeito 
e situações marginalizadas são presenciadas todos os dias. O princípio da 
solidariedade entra nesse momento, para que tais metas sejam atingidas.

No Brasil, o princípio da solidariedade encontra-se explícito no art. 3º, 
incisos I e III, da Constituição Federal.

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais”.

Ao instituir a erradicação da marginalização e redução das desigualdades 
sociais como objetivos fundamentais a serem alcançados pelo Estado, o princípio 
promove a justiça distributiva, uma vez que assegura a cada cidadão o direito a 
uma vida digna e igualitária. Nas palavras de Maria Celina Bodin de Moraes: 

“(...) de acordo com o que estabelece a Lei Maior, a configuração de nosso Estado 
Democrático de Direito tem por fundamentos a dignidade humana, a igualdade 
substancial e a solidariedade social, e determina, como sua meta prioritária, a 
correção das desigualdades sociais e regionais, com o propósito de reduzir os 
desequilíbrios entre as regiões do País, buscando melhorar a qualidade de vida 
de todos os seus cidadãos”. 
“O princípio da solidariedade (...) é a expressão mais profunda da sociabilidade 
que caracteriza a pessoa humana. No contexto atual, a Lei Maior determina – ou 
melhor, exige – que nos ajudemos, mutuamente, a conservar nossa humanidade 
porque a construção de uma sociedade livre, justa e solidária cabe a todos e a 
cada um de nós”.910

Pode-se dizer, portanto, que o núcleo do princípio da solidariedade consiste 
no respeito de uns aos outros, sem o qual não seria possível uma convivência 
pacífica. A ideia puramente individualista ficou para trás, afinal todos os indivíduos 
são interligados de alguma maneira, consagrando o pensamento de Aristóteles 

910 MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Solidariedade. In PEIXINHO, Manoel 
Messias, GUERRA, Isabella Franco e NASCIMENTO FILHO, Firly (orgs.). Os princípios da 
Constituição de 1988. 2ª ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. P. 179.
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de que “o homem é um animal social”.  

Transpondo para o Direito Ambiental, o princípio da solidariedade muito 
lhe foi útil, pois não pode mudar as ações do passado, mas age com interesse 
nas presentes e futuras gerações. O direito a um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é assegurado a todos indistintamente, a solidariedade entre pessoas 
em suas relações intersociais e entre elas e o meio ambiente é a maneira pela 
qual a respeitabilidade (tanto à sociedade, quanto à natureza) é garantida, de 
forma a todos poderem desfrutar de uma vida digna. 

“O que se busca é garantir que o princípio do poluidor-pagador 
exerça sua vocação redistributiva. Para que este objetivo seja 
alcançado, entende-se como fundamental que seja dada a 
mais ampla e abrangente interpretação ao princípio do poluidor-
pagador, tendo-se em conta a perspectiva de solidariedade que 
informa os direitos de terceira geração, e o propósito de se 
garantir a justa repartição das responsabilidades ambientais”.911

Essa ideia trazida pelo princípio da solidariedade de cunho coletivo e 
mútuo ocasionou algumas importantes inovações para o Direito. Interessa aqui 
as alterações sentidas no campo da responsabilidade civil. 

A responsabilidade civil objetiva, como já foi analisada, serve como 
instrumento da reparação ao dano ambiental. A responsabilidade civil subjetiva, 
no caso ambiental, é refutada, pois já não é mais necessária prova da culpa 
do sujeito. O crédito desse desprendimento deve ser dado ao princípio da 
solidariedade, tirando grande peso das costas da sociedade, que muitas vezes 
tinha que sofrer o ônus quieta. Isso ocorria pois, após uma catástrofe ambiental, 
não se achava um verdadeiro “culpado” para ser responsabilizado. Deste modo, 
nada era reparado em prol do ambiente e pessoas que não tinham nada a ver 
com aquela situação eram afetadas e não indenizadas, uma vez que não existia 
um verdadeiro polo passivo.

O princípio da solidariedade abriu portas para que se adotasse a teoria do 
risco integral e para a efetiva responsabilização do poluidor. A união do princípio 
do poluidor-pagador e do princípio da solidariedade representa grande evolução 
pró direitos de terceira geração, que nada mais são que os direitos de toda uma 
coletividade, sem distinção entre raça, gênero, status... Os direitos de terceira 
geração tutelam o ser humano inserido em um cenário majoritariamente social, 
ou seja, ajudando e se apoiando uns nos outros.

5. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL

 Adentrandoagora na parte prática do estudo aqui realizado, deve-se antes 
entender que tal análise jurisprudencial deu-se da seguinte forma: elementos de 

911 MOREIRA, Danielle de Andrade. Princípio do poluidor-pagador: origens, evolução e 
alcance. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2011. P. 46-47.
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busca relativos ao princípio do poluidor-pagador foram pesquisados em acórdãos 
do STF e STJ.912Ao resultado quantitativo obtido (surpreendentes 1.704 acórdãos!) 
uma filtragem se fez necessária para que se pudessem manter acórdãos que, de 
fato, tratassem do princípio do poluidor-pagador. Ao fim desta peneira qualitativa 
um novo filtro foi realizado, desta forma de maneira extremamente seleta a 
fim de escolher os acórdãos que seriam utilizados na pesquisa como forma de 
embasamento genérico de todos os outros (que por motivos óbvios estariam 
impossibilitados de entrar em um estudo tão sintetizado). Oito acórdãos do STJ 
foram, então, os escolhidos e serão objeto de análise com relativa ênfase no 
trato da responsabilidade civil como forma de reparação do dano ambiental.

 De forma cronológica, o primeiro acórdão escolhido é o Recurso Especial 
769.753, de 2005.913Em função de obra que acarretou a concretização de dano 
ambiental, foi movida uma ação civil pública contra o ocupante do terreno e o 
município de Santa Catarina. Com a leitura de seu inteiro teor vislumbra-se a 
aplicação expressa do princípio do poluidor-pagador como fundamento para a 
reparação dos danos causados ao meio ambiente e a terceiros. Tal reparação, 
como já foi aqui apresentado, tem cunho objetivo, ou seja, a existência ou não 
de culpa é irrelevante para que haja o dever de restauração do status quo ante 
ecológico.

 Seguiu-se com o Recurso Especial 880.160 de 2006.914Aqui o dano 
ocorreu a partir da realização de uma drenagem de brejo, primeiramente por 
parte do Poder Público e posteriormente pela parte recorrida. O interessante de 
se notar neste acórdão é a questão da responsabilidade ambiental de mais de um 
agente. É pacificado no STJ que havendo mais de um agente poluidor, não haverá 
obrigatoriedade na formação de litisconsórcio, uma vez que a responsabilidade 
entre eles é solidária pela reparação integral do meio ambiente.

 O Recurso Especial 965.078, de 2006915 trata de realização ilegal de 
queima de cana de açúcar, atividade que provoca grandes danos ambientais. 
Os destaques neste caso foram os princípios da prevenção e precaução. O 

912 As expressões empregadas na pesquisa foram divididas em um grupo genérico e 
específico. O primeiro englobou os resultados obtidos a partir da pesquisa com os seguintes 
elementos de busca:“poluidor-pagador”; “poluidor e pagador”; “externalidade”; “externalidade e 
ambiental e negativa”; “usuário-pagador”; “usuário e pagador”; “internalização”; “internalização 
e ambiente”; “internalização e ambiental”; “custo e ambiente”; “custo e ambiental”; “poluição”. 
Já o segundo grupo: “dano e ambiente”; “dano e ambiental”; “responsabilidade e civil e 
ambiental”; “degradação e ambiental”; “degradação e ambiente”. Optou-se pela inclusão de 
elementos de busca específicos sobre responsabilidade civil e dano ambiental, pois partiu-se 
da premissa de que, tanto a responsabilidade civil é orientada pelo princípio do poluidor-pagador, 
quanto já se vislumbrava, de antemão, que seriam numerosos os resultados nestes casos. O 
levantamento acima foi realizado em 24/03/2014.
913 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. 769.753 (0112169-7).Santa Catarina. Relator: 
Ministro Herman Benjamin, 2005.
914 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.Resp. 880.160 (0182866-7).Rio de Janeiro. Relator: 
Ministro Mauro Campbell Marques, 2006.
915 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. 965.078 (026324-3). São Paulo. Relator: 
Ministro Herman Benjamin, 2006.
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entendimento do STJ foi de que por ser um fato de notório dano, não só ambiental, 
como também social, não haveria a necessidade de comprovação do nexo de 
causalidade. A saúde e o bem estar da população devem ser garantidas também 
no futuro sendo, portanto, a impossibilidade da queima de cana de açúcar um 
instrumento capaz de prevenir que ambos sejam afetados de forma negativa. 

 Além disso, notória se faz a menção de que a queima de palha de 
açúcar pode muito bem ser substituída por outros mecanismos tecnológicos 
menos degradantes, de modo a continuar viabilizando a atividade econômica. A 
convergência do princípio do poluidor-pagador com o desenvolvimento científico 
se mostra bem clara aqui e consagrando, portanto, a precaução. 

 O Recurso Especial 967.375, de 2007916nada mais é que um acórdão 
puramente relativo à responsabilidade civil objetiva do poluidor, sendo muito 
simples e claro o seu entendimento. O caso abordado buscou responsabilizar 
uma empresa de cosméticos que causava sérios danos ambientais com atitudes 
devastadoras por não respeitar normas técnicas (despejo e tratamento correto de 
efluentes industriais, manuseio e armazenamento de resíduos sólidos industriais, 
dentre outras). A ré, obviamente, foi obrigada a recuperar a área degradada e 
indenizar os terceiros prejudicados com seus danos. 

 Um dos acórdãos mais interessantes, devido ao texto do relator Herman 
Benjamin, é sem sombra de dúvida o Recurso Especial 1.165.284, de 2009.917 
A fim de “solucionar” o problema causado por um desmatamento, o princípio 
do poluidor-pagador e a teoria do risco integral foram aplicados perfeitamente. 
Ocorreu aresponsabilização do poluidor pela recuperaçãodo dano ambiental 
causado, assim como indenizaçãodas partes afetadas e quanto a isso merecem 
destaque as palavras de Herman Benjamin ao dizer que:

“Convém frisar que os deveres de indenização e recuperação 
ambientais não são “pena”, mas providências ressarcitórias 
de natureza civil que buscam, simultaneamente e 
complementarmente, a restauração do status quo ante da biota 
afetada e a reversão à coletividade dos benefícios econômicos 
auferidos com a utilização ilegal e individual do bem que, nos 
termos do art. 225 da Constituição, é “de uso comum do povo”.

 Os Recursos Especiais 1.145.083, de 2009, e 1.198.727, de 2010918, tratam 
da responsabilização por danos ambientais fruto de desmatamento de Área de 
Preservação Permanente. A relevância de tais acórdãos se dá em dois aspectos 
também abordados por esta pesquisa. Primeiramente, ocorre um embate entre 
os direitos do poluidor e dos afetados (aqui entendidos de forma genérica: 

916 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. 967.375(0155607-3). Rio de Janeiro. Relatora: 
Ministra Eliana Calmon, 2007.
917 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.Resp. 1.165.284 (0217030-6). Minas Gerais. Relator: 
Ministro Herman Benjamin, 2009.
918 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. 1.145.083 (0115262-9). Minas Gerais. Relator: 
Ministro Herman Benjamin, 2009; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. 1.198.727 (0111349-
9). Minas Gerais. Relator: Ministro Herman Benjamin, 2010. 
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sujeitos vulneráveis, interesses difusos e coletivos). Como já se sabe na dúvida 
prevalecerá o princípio in dubio pro natura.

 Juntamente a essa questão soma-se o fato de que a reparação a ser 
procedida por parte do poluidor deve ser integral. Isso equivale dizer que a 
aplicação parcial do princípio do poluidor-pagador poderia gerar a nociva ideia de 
que o dano ambiental compensa. Deste modo entende-se que a Administração e 
o Judiciário não devem amenizar responsabilidades, sendo isso considerado uma 
verdadeira afronta ao princípio. 

 Ligada a essa última ideia exposta, deve-se frisar que ser obrigado a 
arcar com a reparação integral não significa, a contrário senso, que não podem-
se cumular obrigações de fazer, não fazer e indenizar. Como já antes visto, o 
princípio do poluidor-pagador é extremamente amplo, mas não é por sua tamanha 
amplitude que outras esferas jurídicas serão minimizadas. Muito pelo contrário, 
afinal, como já percebido em acórdãos acima mencionados, o dever de indenizar 
quase sempre vem cumulado com o dever de reparar. 

 Por fim, o Recurso Especial 1.237.071, de 2011,919traz uma hipótese ainda 
não tratada, mas que merece ser aqui lembrada. O acórdão aqui faz remissão ao 
art. 18 do Código Florestal (Lei 4.771/65920) ao dizer que a propriedade privada 
que precisa ser florestada ou reflorestada em área de preservação permanente 
poderá ter tal atividade realizada pelo Poder Público. 

A conexão com o princípio do poluidor-pagador encontra-se no fato de 
que a obrigação de recuperação da área desmatada pelo particular não fica no 
esquecimento.Este nunca deixou de ser o obrigado principal, mas neste caso 
específico o Poder Público atua de modo a adiantar o processo de recuperação. 
O que se busca aqui é a melhor solução atinente ao meio ambiente danificado e 
não o alívio do proprietário que, inclusive, fica obrigado tendo ele sido ou não o 
responsável pela degradação ambiental, sendo isso já sabido. 

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

 6.1 A maior importância aqui é demonstrar a amplitude do princípio do 
poluidor-pagador. O meio ambiente já é visto como um bem finito, e é por ser 
tão amplo e refletir tão bem a situação ambiental dos dias atuais, que o poluidor-
pagador buscaprolongar essa “finitude ambiental” para as presentes e futuras 
gerações, tentando também torná-la, na medida do possível, infinita.

6.2 Modernamente, o principal entrave para o correto funcionamento 
do princípio é a sociedade de consumo imediatista em que vivemos. Nela o 
produto novo rapidamente vira velho e descartável. O maior desafio que o Direito 
Ambiental se depara hoje é em tentar mudar a mentalidade humana de individual 
para social e, por fim, para sustentável.        

919 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.Resp. 1.237.071 (0030781-4). Paraná. Relator: 
Ministro Humberto Martins, 2011. 
920 Importante ressaltar que o mencionado Código Florestal foi revogado pela Lei 12.651/2012.
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6.3 A internalização de externalidades negativas pelos poluidores 
representa a grande solução encontrada para que danos ambientais sejam 
evitados e, na pior das hipóteses, reparados. 

 6.4 O direito ao meio ambiente é um direito de todos e para todos, sendo 
assim não se pode deixar de mencionar a solidariedade de nós uns com os 
outros como a ferramenta-base para que o princípio funcione corretamente. Para 
a garantia de um futuro adequado às nossas e às futuras gerações, proteção ao 
meio ambiente e solidariedade devem coexistir. 

 6.5 O resultado da analise jurisprudencial é otimista, pois o número de 
julgados que chegam ao STF e STJ em prol dos direitos do meio ambiente só 
vem aumentando. Isso significa uma maior preocupação ambiental, mostrando 
que a “eco-moda” não é passageira e quehá uma maior busca por conhecimento 
científico. Este conhecimento, por sua vez, já está chegando ao Judiciário de 
modo a promover melhores decisões para os conflitos ambientais. 

 A grande maioria dos julgados, entretanto, é de responsabilidade civil, 
demonstrando a faceta reparatória do princípio e a falta de aplicação da dimensão 
preventiva do mesmo. 
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1. INTRODUÇÃO

A sociedade atual, e suas características próprias, é nomeada por diversos 
pensadores: Bauman a chama de modernidade líquida; Harvey de sociedade pós-
moderna; Giddens de modernidade reflexiva; Beck, ao lado de Giddens, especifica 
ainda mais: sociedade de risco; Lévy de cibercultura e assim por diante. Alguns 
analisam mais as continuidades do projeto modernizador, outros os impactos e 
rupturas. Alguns são liberais, outros sociais-democratas, outros ainda marxistas. 

O que todos parecem ter em comum é a tentativa de compreensão 
das mudanças em curso, do que caracteriza as sociedades contemporâneas, 
principalmente no que elas se diferem da sociedade moderna. E se há um ponto 
em comum nessa tentativa, esse parece ser a clareza do fim da modernidade e 
de seu projeto de sociedade. A era da certeza, da ciência como dona da razão, 
do desenvolvimento econômico como sinônimo de progresso, essa era parece 
ter ficado para trás. As novas tecnologias, o incremento do comércio mundial, a 
velocidade da comunicação, a compressão da noção de espaço e de tempo, a 
globalização da produção, dos mercados e dos problemas mundiais nos levou a 
outro patamar, uma nova era, uma nova sociedade.

Um dos maiores componentes da estruturação das sociedades 
desenvolvidas é o risco. Sua posição no campo social varia ao longo do século XX 
e o conceito se expande passando a estar associado à ideia de crise, relacionado 
aos aspectos ecológicos e econômicos, vinculados à industrialização e ao 
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crescimento demográfico921. Há uma grande variedade de riscos, podendo ser 
estes ambientais, industriais, tecnológicos, sociais, que estão espalhados por 
todos os lugares e, em graus variados, são percebidos pela sociedade. 

A dimensão ambiental é um bom exemplo da questão. O meio ambiente 
nunca foi tão debatido, estudado e protegido quanto atualmente. Se o projeto 
das sociedades modernas consistia em explorar ativamente a natureza sem 
nenhum tipo de preocupação com ela mesma, a fase atual mudou essa visão 
radicalmente. Se no passado acreditava-se na inesgotabilidade dos recursos 
naturais, hoje temos certeza da necessidade de preservá-los, sem os quais não 
há garantias de gerações futuras. 

Além disso, a atividade humana sobre a natureza é uma atividade 
geradora de impactos no ambiente, inevitavelmente. Tais impactos se dão não 
apenas pela extração da matéria-prima necessária para a produção, mas também 
pelo descarte dos detritos oriundos dessa produção e consumo (externalidades 
e resíduos). 

 Segundo BECK922 vivemos numa sociedade de risco porque todos, 
independentemente do lugar, da cor da pele, da etnia ou renda, estão sujeitos aos 
mesmos perigos. Melhor explicando, o estágio atual da produção traz consigo uma 
série de perigos como “passageiros clandestinos, invisíveis”, e, nesse sentido, 
não discriminam ninguém. Sob a perspectiva da degradação ambiental, o risco, 
para esse autor, ocupa uma posição central na sociedade pós-industrial (reflexiva) 
por desencadear disfunções e gerar perigo. O desenvolvimento e o crescimento 
são intrínsecos à modernização e geram, consequentemente, uma pressão 
sob os recursos naturais. Entretanto, não houve uma preocupação inicial com 
os riscos que poderiam ocorrer ao ambiente em detrimento da modernização, 
o desenvolvimento era o ideal, e assim, os danos e os impactos ambientais 
gerados pelo complexo processo de industrialização atingiram, inevitavelmente, 
os recursos naturais, acarretando, portanto, a crise ecológica.

A crise ecológica tem início com a escassez dos recursos naturais. O 
que antes se acreditava poder ser utilizado sem medidas tornou-se raro em 
virtude do chamado modelo falido de modernidade.  Os antes considerados 
recursos naturais adquiriram um caráter mercantil e sua exploração visando 
desenvolvimento econômico desencadeou a questão ambiental em caráter mais 
amplo. A partir daí passou-se a se falar na  natureza em sentido mais amplo, para 
além das questões tecnológicas e comerciais.

A crise também aparece a partir do acidente nuclear de Chernobil, das 
bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, quando o homem percebe que 
a tecnologia traz em si riscos. Como coloca Beck923 , “(…) se trata también y 
esencialmente de problemas que son consecuencia del desarrollo técnico-

921 VEYRET, Yvette. Os Riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. 2ª ed. 
São Paulo: Contexto, 2013. p. 16. 
922 BECK, Ulrich. La Sociedade Del Riesgo – hacia uma nova modernidade. Buenos Aires: 
Paidós, 1998. 
923  Obra citada,  p.26.
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económico mismo. El proceso de modernización se vuelve reflexivo, se toma a 
sí mismo como tema y problema.”

Surge, assim, uma noção de modernização ecológica que busca conciliar 
o progresso e o desenvolvimento econômico com a crise ecológica.924. A 
tecnologia e a economia devem se adaptar a uma nova concepção de natureza.

O ambiente é um conceito que vai além da natureza e dos danos 
causados a ela em nome do progresso, e ao estudar as teorias da sociedade de 
risco e da justiça ambiental deve-se levar em consideração os impactos que a 
raça humana sofre e o que gera esses efeitos. A noção de ambiente abrange o 
meio em que cada um vive e suas condições. Nesse sentido, cabe esclarecer 
que o grupo de pesquisa adota como conceito a definição de Dupuy925: “O 
meio ambiente, em uma concepção positiva, é o conjunto das condições que 
devem permitir aos homens e aos povos desenvolver-se e amadurecer. São 
condições diversas, múltiplas, de ordem ecológica, econômica e cultural, é todo 
um universo a organizar.” 

Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo, através de estudos 
ainda muito preliminares, analisar a teoria da sociedade de risco desenvolvida por 
Ulrich Beck em contraposição ao movimento social/ teoria da justiça ambiental, 
originalmente racismo ambiental, surgida nos Estados Unidos, com Bullard, 
Gould, entre outros. 

As teorias apresentadas baseiam-se no risco, que será o elemento 
utilizado juntamente com seus desdobramentos para contrapor a visão de Beck 
à teoria da justiça ambiental.

2. SOCIEDADE DE RISCO

Na teoria da sociedade de risco, de Ulrich Beck, trabalha-se a ideia do risco 
ambiental no aprofundamento que envolve o risco na sociedade contemporânea 
como uma consequência da ciência e da tecnologia, invariavelmente, e que quanto 
maiores os progressos alcançados nesse sentido, maior será a rapidez com que 
serão criadas novas formas de risco. Para o autor, o risco é uma consequência 
implícita da industrialização.

Para o sociólogo alemão, saímos da sociedade industrial e vivemos na 
modernidade reflexiva, uma era em que a sociedade olha para si mesma com 
um espelho, em que tudo é constantemente contestado e transformado: a 
família, a forma de fazer política, as tradições. Esses autoquestionamentos é o 
que caracteriza a reflexividade da sociedade contemporânea, e segundo Beck, 
surge espontaneamente, “ou seja, a evolução da sociedade, de industrial para 

924  BLOWERS, A. Environmental Policy: Ecological Modernization or the Risk Society. In 
Urban Studies, vol. 34, nº 5 e 6, 1997. 
925  DUPUY, R-J. L´Avenir du Droit International de l´Environnement. Dordrecht/Boston/
Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers, 1985. ps. 502/503
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sociedade moderna, não é algo pensado, desejado ou planejado, mas que surge, 
a partir do avanço da sociedade industrial e seus processos, que não avaliaram 
de forma correta a identificação e o controle dos riscos.”926

O risco ambiental, a partir dessa teoria, traz a visão de que a sociedade 
atual encontra-se dominada pela presença potencial de ameaças, junto a 
uma crescente insegurança e incerteza quanto à imprevisibilidade das suas 
consequências. Beck diz que estar em risco é a característica mais importante 
da humanidade no início do século XXI. 

Nessa sociedade pós-industrial, a distribuição dos riscos, derivados das 
atividades humanas, não mais se dividem hierarquicamente como ocorriam 
com as riquezas, que eram distribuídas de acordo com as classes sociais. Os 
riscos têm natureza transfronteiriça, o que acaba por democratizar seus efeitos à 
população, efeitos esses que são sentidos de maneira igual. 

Sin embargo, objetivamente los riesgos despliegan dentro de su radio 
de acción y entre los afectados por ellos um efecto igualador. Ahí 
reside precisamente su novedoza fuerza política. En este sentido, las 
sociedades del riesgos no son sociedades de clases; sus situaciones de 
peligro no se pueden pensar como situaciones de clases, ni sus conflitos 
como conflitos de clases. 
Esto queda más claro aún si tomamos em consideración el modelo 
especial de reparto de los riesgos de la modernización: éstos poseen 
uma tendencia inmanente a la globalización.927

Com a ampliação dos riscos da modernização relativizam-se as fronteiras 
sociais, o que faz os riscos produzirem esse efeito equalizador. Assim, sociedades 
de risco, simplesmente, não são sociedades de classes. E Beck acredita que neste 
ponto reside a força política do risco, ou seja, o fato de não afetar somente uma 
camada social, mas a possibilidade transfronteiriça da ameaça, que ultrapassa 
limites territoriais/sociais. 

Mas mesmo que todos estejam submetidos aos riscos, a sociedade é 
atingida de forma diferenciada. Os riscos funcionam a partir daquilo que Beck 
chama de Efeito Boomerang, a saber, os riscos geram situações de perigo social 
que afetam as diversas camadas da sociedade de forma diferenciada, havendo 
uma tendência em prejudicar mais os menos poderosos. Contudo, os riscos 
podem também afetar diretamente aqueles que produzem ou se beneficiam 
deles. Neste sentido, Beck coloca a miséria como algo hierárquico, ou seja, a 
fuga privada pode dar conta de alguns riscos, mas nunca de todos. 

Assim, a equalização mundial das situações de ameaça não esconde 
as novas desigualdades sociais no interior da suscetibilidade ao risco, estas 
surgem quando situações de classe e situações de risco se sobrepõem, quando 
“o proletariado da sociedade do risco mundial instala-se ao pé das chaminés, 

926  VANIN, F.S.; AZEREDO, R.L.B. A Função do Direito para uma Ocupação Sustentável das 
Cidades na Sociedade de Risco. Em: PNMA: 30 anos da Política Nacional de Meio Ambiente. 
BENJAMIN et all  (coords.). São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2011. p.491. 
927  BECK, 1998, ob.cit. p. 42. 
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ao lado das refinarias e indústrias químicas, nos centros industriais do Terceiro 
Mundo.”928. As indústrias de risco foram transferidas para os países com mão-
de-obra mais barata, onde o desenvolvimento econômico tem uma absoluta 
importância, existe uma sistemática “força de atração” entre a pobreza e os 
riscos extremos.

Nesse sentido, diferenças de interesses ameaçam e crescem  na 
realidade de risco, que não respeita fronteiras sociais e nacionais, atenuando 
novos conflitos sociais: o desenvolvimento econômico e tecnológico promovendo 
maiores oportunidades de mercado. Acentuam-se as diferenças entre quem 
sofre com os riscos e quem se beneficia com os mesmos. 

A sociedade de risco impõe novas fontes de consenso e de conflito. 
Enquanto que a superação do problema da carência material ocorre no interior 
dos Estados Nacionais (conflitos de classe), a superação do risco depende da 
interação das instâncias internacionais. O potencial de auto ameaça civilizacional 
desenvolvido no processo de modernização faz assim com que também a utopia 
de uma sociedade global se torne mais real, ou, ao menos, mais premente.

As tensões entre a superação dos riscos, os negócios, a produção e o 
consumo são travadas sobre âmbito social, estabelecendo definições, medidas, 
graus e urgência de riscos, que geralmente estão consonantes ao modelo 
de desenvolvimento econômico que salta fronteiras e unifica a humanidade, 
democraticamente, com fins de amenizar tais riscos e de propor novas ações 
de solução dos riscos. Mas é ilusório acreditar, em nossa opinião, na utopia de 
uma sociedade mundial unida, já que se têm interesses distintos em questão e 
que dependem de gestão de acordos e discussões internacionais sobre o meio 
ambiente, garantindo solução de problemas reais e urgentes.

Beck, por sua vez, ressalta que os riscos oriundos das engenharias 
nuclear, química, ambiental e genética assumem características diversas 
daqueles produzidos na sociedade industrial. Dessa forma, os novos 
riscos ecológicos podem ser assim descritos: a) são ilimitados em função 
do tempo; b) globais no âmbito de seu alcance; e c) potencialmente 
catastróficos.929

Estes exemplos mostram duas coisas: primeiro, que os riscos da 
modernização se apresentam de uma maneira universal que é, ao mesmo 
tempo, específica e inespecífica localmente; e segundo, quão incalculáveis e 
imprevisíveis são os intricados caminhos de seus efeitos nocivos. Assim, pois, 
nos riscos da modernização se reúne, causalmente, o que está separado pelo 
conteúdo, pelo espaço, e pelo tempo, e deste modo é posto em um nexo de 
responsabilidade social e jurídica.930

928  BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 1ª ed. São Paulo: 
Editora 34, 2010.  p. 49.
929  FERREIRA, H.S. O Risco Ecológico e o Princípio da Precaução. ps.59/60 Em: Estado de 
Direito Ambiental: Tendências: Aspectos Constitucionais e Diagnósticos. FERREIRA, H.S.; LEITE, 
J.R.M. (orgs) Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.
930  BECK, 1998, ob. cit. p.34 - tradução livre. 
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Essa visão de Beck tem o contraponto na teoria da Justiça Ambiental. 
O movimento por justiça ambiental busca mostrar que o risco ambiental não 
acontece de maneira igual para todos, não é porque o risco é o mesmo que 
todos irão sentir esse risco da mesma maneira. Numa sociedade desigual, como 
a nossa, a percepção dos riscos está intrinsecamente relacionada à classe social 
a que o indivíduo pertence, pois os riscos, e os danos também, não chegam 
de maneira igual a todas as localidades de um mesmo Município, por exemplo. 
As periferias continuam a ser as maiores prejudicadas com o deslocamento 
das externalidades da produção para essas áreas, além da falta de saneamento 
básico e de acesso à saúde pública adequada, que são agravantes reveladores do 
descaso com a população mais vulnerável. 

3. JUSTIÇA AMBIENTAL
A luta por justiça ambiental tem início nos Estados Unidos, na década de 60, 

fortemente associada ao racismo. Foi observado, através de uma pesquisa 
denominada Siting Of Hazardous Waste Landfills and Their Correlation with 
Racial and economic Status of Sorrounding Communities, que 75% dos aterros 
sanitários do sudeste dos Estados Unidos (conhecido como Região 4) estavam 
localizados em bairros onde a população negra era predominante.931

Havia uma gritante desproporção entre a distribuição desses aterros, já 
que naquele país os negros correspondiam, até então, a 20% da população.932 
Além disso, os latinos e toda a gama de excluídos social e economicamente eram 
atingidos pelos mesmos fatores. Esses grupos denunciavam que, de maneira 
desproporcional, os depósitos de lixos químicos e radioativos e/ou industriais 
com efluentes poluentes estavam concentrados nos bairros onde residiam.

A partir dessa constatação a raça foi sendo analisada como critério 
importante na distribuição dos riscos ambientais, somando-se à luta por direitos 
civis, encabeçando movimentos a favor da igualdade e da garantia de direitos dos 
negros. O movimento passa a influenciar a elaboração de leis, como, por exemplo, 
o direito à informação para as comunidades vizinhas ao empreendimento, bem 
como a criação de fundos direcionados à comunidade afetada, dentre outras 
conquistas articuladas pelo grupo.

Em 1991, após a Primeira Conferência Nacional de Lideranças Ambientais 
de Pessoas de Cor, fincou-se os “17 Princípios da Justiça Ambiental”, que logo 
se expandiriam, pois foi percebido que esse problema não era exclusivo dos 
Estados Unidos.

No Brasil, os princípios da justiça ambiental difundiram-se com a Eco-
92, mas tiveram como marco inicial uma publicação do ano 2000, denominada 

931  BULLARD, R. D. Enfrentando o Racismo Ambiental no Século XXI. Em: ACSELRAD, H. 
et all. Justiça Ambiental e Cidadania. 2 ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, p. 41.
932  Obra citada, p. 41.
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“Sindicalismo e Justiça Ambiental”933. Aqui, o termo “racismo ambiental” ganha 
novos contornos para além do conceito de raça, em razão da grande desigualdade 
social que assola o país, estando incluídas no caso brasileiro as populações 
tradicionais, como os ribeirinhos e as quebradeiras de coco. As desigualdades 
sociais estão diretamente ligadas a uma distribuição desigual e injusta dos riscos 
e danos ambientais.

As gigantescas injustiças sociais brasileiras encobrem e naturalizam 
um conjunto de situações caracterizadas pela desigual distribuição de 
poder sobre a base material da vida social e do desenvolvimento. A 
injustiça e a discriminação, portanto, aparecem na apropriação elitista 
do território e dos recursos naturais, na concentração dos benefícios 
usufruídos do meio ambiente e na exposição desigual da população à 
poluição e aos custos ambientais do desenvolvimento.934

Ao se falar em injustiça ambiental e em tratamento desigual devem-
se levar em consideração as distinções na aplicação de políticas públicas, 
investimentos e estratégias desenvolvimentistas, a ausência de mecanismos de 
compensação, uma visão do que é ambiente bem estruturado e falta de um 
planejamento urbano não pautado apenas no crescimento sem estruturas para 
todos. A discussão acerca da questão ambiental não se restringe apenas ao mau 
uso dos recursos naturais, por exemplo, e sim à segregação espacial encontrada 
nas grandes cidades atualmente.

Na visão de Acselrad et all. a definição de injustiça ambiental se entende 
como

(...) a condição de existência coletiva própria a sociedades desiguais 
onde operam mecanismos sociopolíticos que destinam a maior 
carga dos danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais 
de trabalhadores, populações de baixa renda, segmentos raciais 
discriminados, parcelas marginalizadas e mais vulneráveis da 
cidadania.935  

Pode-se observar, como exemplo da injusta distribuição dos riscos, 
a existência das chamadas “zonas de sacrifício.” As zonas de sacrifício são, 
conceitualmente, áreas onde há acúmulo de problemas sociais e ambientais. 
São regiões escolhidas, de maneira direta ou não pelo poder público, para 
receber os impactos negativos oriundos de atividades degradantes ao ambiente. 
Encontram-se, tais locais, nas periferias e afastadas dos grandes centros 
urbanos. O termo tem origem no Sul dos Estados Unidos, área escolhida para 
implantação de indústrias poluidoras936. Aterros sanitários instalados em bairros 
periféricos, a contaminação do solo, das águas e do ar, a emissão de gases 

933  ACSELRAD, H., H. Justiça Ambiental – Novas articulações entre meio ambiente e 
democracia. Em: Movimento sindical e defesa do meio ambiente: o debate internacional. Vol. 3. 
Rio de Janeiro: IBASE/CUT-RJ/IPPUR-UFRJ, 2000. Série: Sindicalismo e Justiça Ambiental. 
934  ACSELRAD, H. et all., Justiça Ambiental e Cidadania, 2 ed. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará,  2004, p. 10. 
935  ACSELRAD, H. et all. Ob.cit., p. 10. 
936  BULLARD, R. D. Enfrentando o Racismo Ambiental no Século XXI. Em: Justiça Ambiental 
e Cidadania.  2 ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará 2004, p. 46. 
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atinge principalmente os que residem ao redor dessas regiões, onde já há 
ausência de condições básicas de sobrevivência (água potável e saneamento). 
A população ao redor desses lugares não possui muitas possibilidades de fuga 
desses problemas.

Os que mais sofrem com esses impactos, segundo a teoria da justiça 
ambiental, são os que fazem parte da população marginalizada, que não possuem 
a mesma visibilidade que os não econômica e socialmente vulneráveis.

4. PRIMEIRAS CONVERSAS
A partir da análise do conceito de sociedade de risco, considerada como a 

sociedade que produz riscos, sobretudo em razão do desenvolvimento econômico 
acelerado e desigual, decorrente da modernização e, que tem consequência 
transfronteiriça, contrapõe-se o movimento de justiça ambiental, surgido nos 
Estados Unidos na década de 1960 do século XX, que tinha por objetivo impedir 
que grupos socialmente minoritários fossem expostos aos riscos de forma 
desproporcional. 

Até o que nos foi possível concluir em nossa leitura, as teorias têm 
em comum a premissa de que vivemos uma crise ecológica, uma crise que 
se relaciona com a modernidade e suas técnicas, todas geradoras de riscos 
não previstos, ou pelo menos, “esquecidos” mediante uma irresponsabilidade 
organizada937. Contudo, em Beck, os riscos são consequência do próprio projeto 
de modernidade, são “parte do progresso”938, ou seja, o que causa a catástrofe 
não é um erro técnico-científico, mas os nossos próprios sistemas.

A teoria produzida por Beck também reconhece que a modernidade gerou 
miséria, subdesenvolvimento e desigualdades sociais. Esse reconhecimento é a 
base para o desenvolvimento da teoria da justiça ambiental. Essa segunda teoria 
trabalha com a ideia de que a crise ecológica reforça as desigualdades sociais, 
ampliando-as para uma esfera de desigualdades ambientais. 

Nesse sentido, Beck acredita que os riscos podem ser vencidos pelo 
desenvolvimento de novas tecnologias, ou seja, de certa forma, ele continua 
acreditando no mercado e no potencial modernizante, colocando a possibilidade 
de que esse vá levar a caminhos diferentes da sociedade industrial do século XIX.

Já a teoria da justiça ambiental vê o mercado não só como produtor dos 
riscos como também impossível, por si só, de evitá-los ou distribuí-los de forma 
mais equânime  territorialmente. Essa teoria toma posição: ela reconhece que os 
negros, ou os mais pobres, sofrem mais com os riscos ambientais.

Para os movimentos de justiça ambiental seria uma certa ingenuidade 
desvincular a política da distribuição desigual dos riscos. Como coloca Acselrad939

937  A irresponsabilidade organizada é um conceito criado por Beck que visa responsabilizar a 
própria sociedade pela produção e exposição ao risco, na medida em que nega, oculta e dissimula 
tais riscos.
938  Obra citada, p.52. 
939  ACSELRAD, H. Justiça ambiental e construção social do risco. Em: Desenvolvimento e 
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Ao contrário, portanto, da perspectiva da modernização ecológica e da 
teoria da sociedade de risco, não haveria, nesta ótica, como separar 
os problemas ambientais da forma como se distribui desigualmente 
o poder sobre os recursos políticos, materiais e simbólicos: formas 
simultâneas de opressão seriam responsáveis por injustiças ambientais 
decorrentes da natureza inseparável das opressões de classe, raça e 
gênero. 

A teoria da justiça ambiental acredita que, quem não faz parte da classe 
dominante não tem o mesmo acesso a condições básicas e necessárias de 
sobrevivência, além de sofrer de maneira mais direta com a exposição exagerada 
aos riscos ambientais. A divisão de classes não é democrática e os riscos recaem 
de maneira desigual, atingindo a parcela da população mais frágil econômica, 
política e socialmente.

A percepção dos riscos está diretamente relacionada ao meio em que se 
vive, pois, como apresentado, determinadas áreas acabam sendo mais expostas 
aos riscos do que outras, principalmente quando se trata de riscos ambientais, 
o que faz indivíduos pertencentes a essas localidades estarem mais vulneráveis 
aos impactos e danos. 

5. UM CASO CONCRETO

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU 
estabelecido em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial e o Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) têm como função apresentar o 
estado atual do conhecimento, a nível mundial, em mudanças climáticas e seus 
impactos ambientais e socioeconômicos. 

O objetivo desses programas é fornecer informações científicas, técnicas 
e socioeconômicas relevantes para o entendimento das mudanças climáticas, 
além de seus potenciais impactos e opções de adaptação e mitigação. Essas 
mudanças climáticas são definidas como “uma variação estatisticamente 
significante em um parâmetro climático médio ou sua variabilidade, que persista 
em um período extenso”. Tais mudanças podem ser consequências de processos 
naturais ou forças externas ou devido a mudanças persistentes causadas pela 
ação do homem, na composição da atmosfera ou no uso da terra. 

Recentemente, foi declarado pelo IPCC, segundo um relatório940, que 
o impacto do aquecimento global será “grave, abrangente e irreversível”. O 
documento foi declarado por autoridades como sendo a avaliação mais completa 
já feita sobre o impacto das mudanças climáticas no planeta, que revela, ainda, que 
apesar dos efeitos do aquecimento serem sentidos de maneira mais acentuada 
pela natureza, o impacto sobre a humanidade será cada vez maior. 

Mudanças climáticas vão afetar a saúde, a habitação, a alimentação e a 
segurança da população no planeta, segundo o relatório.  O texto afirma que a 

Meio Ambiente. Curitiba, UFPR, 2002, n. 5, p.52. 
940  5º Relatório de Avaliação sobre Mudanças Climáticas (AR5). 
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quantidade de provas científicas do impacto do aquecimento global dobrou desde 
o último relatório, lançado em 2007. “Ninguém neste planeta ficará imune aos 
impactos das mudanças climáticas”, disse o diretor do IPCC, Rajendra Pachauri941. 

Os riscos implícitos à modernização se revelam em escala global, e 
os impactos ambientais, consequentemente, acabam atingindo a todos. Os 
impactos podem até não ser percebidos por todos da mesma maneira, o que 
está relacionado ao meio em que se vive, se é área periférica ou não, se tem 
infraestrutura, e até mesmo ao modo individual de se perceber os impactos, 
mas há que se convir que, conforme o relatório do IPCC, os danos e impactos 
ambientais estão, e estarão presentes em todo o globo terrestre. As consequências 
da modernização serão sentidas por todos.

Beck aborda nas sociedades de risco as consequências da modernização 
gerando riscos intrínsecos a ela e atingindo transfronteiriçamente a todos. Esse 
estudo das mudanças climáticas, de extrema importância para o planejamento 
das sociedades, ao afirmar que no planeta ninguém estará imune aos impactos 
ambientais, corrobora a ideia de Beck. As populações concentradas no interior 
do continente, por exemplo, serão menos afetadas pela elevação no nível dos 
oceanos, devido ao degelo das calotas polares, do que as populações litorâneas, 
que serão atingidas independentemente de renda, cor, etnia, etc. Claro que, 
quem tiver condições financeiras e de mobilidade sairá do litoral, mas os danos 
gerados às populações litorâneas serão os mesmos.  

Vale ressaltar, entretanto, que apesar de todos sofrerem as 
consequências, as mesmas não serão percebidas da mesma forma por cada 
indivíduo. Deve-se levar em consideração as desigualdades existentes, que 
contribuem para que a distribuição dos riscos seja direcionada para quem possui 
condições socioeconômicas inferiores942 e que criam diferentes percepções 
sobre os impactos, ainda mais quando se trata de escala mundial. 

No caso da segurança alimentar, também mencionada no relatório do 
IPCC, algumas previsões indicam perdas de mais de 25% nas colheitas de milho, 
arroz e trigo até 2050. Diante da escassez de alimentos os seus preços tendem a 
aumentar, e esse aumento, apesar de atingir a todos, gerará consequências mais 
graves às populações vulneráveis, já que essas, por não conseguirão pagar pelos 
melhores alimentos, o que pode ser entendido como uma situação de injustiça 
ambiental. 

Assim como ocorre com os países pobres que estão mais suscetíveis 
a sofrerem as consequências em decorrência das ações dos países ricos, por 
exemplo, no caso do agravamento do efeito estufa. As nações desenvolvidas 
lançaram, e lançam mais gases poluentes à atmosfera devido aos seus altos 
níveis de industrialização, entretanto quem mais sofre com os resultados dessa 

941 Revista Ecológica. Disponível em: <http://www.revistaecologica.com/ninguem-
neste-planeta-ficara-imune-aos-impactos-das-mudancas-climaticas-alerta-onu>. Acessado em 
24/04/2014. 
942 GOULD, K.A. Classe social, justiça ambiental e conflito político. Em: Justiça Ambiental e 
cidadania.  2004, p. 70-71. 
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problemática são as populações dos países pobres, pois são esses países que 
apresentam menores condições de amenizar esses impactos. Em se tratando 
de mudanças climáticas, aqueles que criam o problema nem sempre são os que 
perceberão seus impactos. 

As implicações apresentadas pelo IPCC revelam, ainda que indiretamente, 
que a modernização que antes era tema do crescimento e da industrialização 
agora é o problema, pois o uso desenfreado e despreocupado dos recursos 
naturais, encarado como necessário para o avanço técnico-econômico inerente à 
industrialização, revela consequências preocupantes para todo o meio ambiente943. 
A sociedade atual é uma sociedade de riscos, pois estes são disseminados a 
todos os cantos do globo terrestre, atuando transfronteiriçamente, ao mesmo 
tempo em que não atingirão todas as populações da mesma maneira, revelando 
sua injustiça ambiental. 

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 Não houve uma preocupação inicial com os riscos que poderiam 
ocorrer ao ambiente em detrimento da modernização, o desenvolvimento era 
o ideal, e assim, os danos e os impactos ambientais gerados pelo complexo 
processo de industrialização atingiram, inevitavelmente, os recursos naturais. 

6.2 A ideia do risco ambiental é trabalhada por Ulrich Beck como uma 
consequência da ciência e da tecnologia, e quanto maiores os progressos 
alcançados, maior será a rapidez de criação de novas formas de risco que, por 
sua vez, tem natureza transfronteiriça, democratizando seus efeitos à população. 

6.3 A distribuição desigual e injusta dos riscos e danos ambientais 
acompanham as  desigualdades socioespaciais, que faz os vulneráveis serem 
os que mais sofrem com esses impactos, de acordo com a teoria da justiça 
ambiental. Nesse sentido, as desigualdades sociais são reforçadas pela crise 
ecológica. 

6.4 As teorias têm em comum a premissa de que vivemos uma crise 
ecológica, uma crise que se relaciona com a modernidade e suas técnicas, todas 
geradoras de riscos não previstos. Para Beck os riscos têm impactos e distribuição 
global, de forma quase equânime, já a teoria da justiça ambiental afirma que as 
populações mais pobres são mais suscetíveis a esses riscos.

6.5 O 5º Relatório de Avaliação sobre Mudanças Climáticas, do IPCC, 
ao afirmar que ninguém estará imune aos impactos ambientais, corrobora a 
tese de Beck, que traz os riscos atingindo transfronteiriçamente a todos. Mas o 
estudo aponta que os países pobres sofrerão mais do que as nações ricas, o que 
demonstra a força da teoria da justiça ambiental. 

943 Na ISO 14001:2004 encontra-se a seguinte definição sobre meio ambiente 
“circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, 
flora fauna, seres humanos e suas inter-relações.”. 
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24. A RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS, UM 
ESTUDO COMPARADO ENTRE BRASIL E ARGENTINA

VANESSA DE VASCONCELLOS LEMGRUBER FRANÇA
Aluna de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais 

Pesquisadora Bolsista pelo Cnpq

1. INTRODUÇÃO

A partir do século XX houve uma crescente e desenfreada exploração de 
recursos naturais, seja em seus componentes físicos (água, atmosfera e solo) ou 
bióticos (fauna e flora). Tal pressão não foi acompanhada de ações compatíveis 
para prevenir e mitigar os impactos gerados, evidenciando dificuldades para 
manter um ambiente ecologicamente equilibrado, que não é somente essencial 
à qualidade de vida, mas também é um direito de todos. 944

Diante desse quadro de exploração aos recursos ambientais, 
principalmente após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, 
em Estocolmo, 1972, surgiram legislações para amparar a proteção do meio-
ambiente. Dentre elas, as regulamentações voltadas para a responsabilização 
merecem especial atenção.

Quando há o desequilíbrio, o ideal seria a volta ao status quo ante, porém, 
os danos gerados serão, muitas das vezes, irreversíveis e irreparáveis. Nesses 
casos, o que ainda pode ser aplicado são medidas puramente compensatórias. 
É nesse contexto de irreparabilidade e imprevisibilidade do dano ambiental que 
surge a responsabilidade ambiental em sua tríplice esfera: a administrativa, a civil 
e a penal. 

 A responsabilidade tem por finalidade restituir, reparar ou ressarcir 
um dano gerado. Ou melhor, o instituto jurídico da responsabilidade por danos 
ambientais objetiva imputar ao causador de um dano ambiental o ônus pela sua 
reparação. A finalidade principal é coibir ações degradantes ao ecossistema.

A busca por maior efetividade na proteção ambiental é global: cada 
país vem adotando um sistema de responsabilização próprio, visando a um 
desenvolvimento sustentável. 

O presente artigo visa confrontar a responsabilidade em matéria 
ambiental no Brasil com o sistema de responsabilização instituído pela Argentina, 
levantando pontos semelhantes e divergentes. Tal escolha se justifica pela 

944  BRAGA, Francisco de Assis; PAULA, Luciana Imaculada de. O meio ambiente na 
perspectiva cultural contemporânea do direito no Brasil. In: De Jure, Revista Jurídica do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais. N. 9. Belo Horizonte: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, 2007. p. 299-312.
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proximidade política, histórica e geográfica dessas nações. 

A política ambiental de ambos os países busca coibir ou minorar os 
danos ambientais, quer seja por um sistema de responsabilização mais rápido, 
quer seja priorizando a reparação do dano ou ainda criando medidas preventivas 
para que ele não ocorra.

No Brasil, em específico, será feito estudo da legislação nacional, que 
é aplicada a todos os entes da federação. Já na Argentina, como a matéria é de 
competência dos Estados Provinciais e da nação, será feita a análise de previsões 
nacionais e estaduais. Para a estadual, serão utilizados exemplos da Província 
de Salta945 e jurisprudência da Província de Buenos Aires. A nacional encontrará 
respaldo na LGA.946

2. ASPECTOS GERAIS

Na Argentina, após reforma da Constituição em 1994, há uma 
preocupação positivada com o meio ambiente, que é considerado um bem-
jurídico coletivo e protegido constitucionalmente.947 Coletivo, pois o bem é 
comum, público, pertencente à esfera difusa, indivisível e normativo; é tido 
como protegido devido seu respaldo no art. 41 da Constituição da Nação948 que 
pondera sobre a responsabilidade do dano e reconhece o meio ambiente como 
direito fundamental. Ademais, cabe dizer que a natureza é protegida também 
nos artigos 43 e 124, segundo parágrafo, da CN. A Província de Salta também 
reconhece, na lei complementar n° 7070/2000 em seu art. 8°, o direito a um 
ambiente são, equilibrado e apto ao desenvolvimento humano como um direito 
fundamental.

A esse respeito, interessante notar a doutrina:

“faculdades ou prerrogativas da pessoa ou grupo social que, enquadradas 
dentro do estado de direito, regulam a dignidade e a existência da pessoa humana, 
permitindo a seus titulares exigir de autoridade respectiva a satisfação de suas 
necessidades básicas ali enunciadas [...]”949 (tradução da autora)  

945 Salta é uma província do noroeste argentino, cuja capital possui o mesmo nome. 
946 ARGENTINA. Ley Nacional 25.675. Ley General del Ambiente. Disponível em: <http://
www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/marco/ley25675.htm>. Acesso em: 30 abril 2014.
947 BEDRA, Karine Marcos; MAYER, Elizabeth. A Responsabilidade por danos ambientais no 
direito brasileiro e comparado: teoria do risco criado versus teoria do risco integral. In:Veredas do 
Direito. V.10. n.19. Belo Horizonte, 2013. p.45-88
948 ARGENTINA. Constituição Nacional da República da Argentina (CN), lei n° 24430. 
Disponível em: <http://www.senado.gov.ar/deInteres >. Acesso em: 30 de abril de 2014.
949 “facultades o prerrogativas de persona o grupo social que, enmarcadas dentro Del 
contexto Del Estado de derecho, regulan La dignidad y La esistencia misma de La persona 
humana, permitiendo a sus titulares exigir de La autoridade respectiva La satisfacción de sus 
necesidades básicas allí enunciadas [...]” . JIMÉNEZ. Eduardo Pablo. Estudio Introductorio: El 
Derecho a viver em um ambiente sano. In ESAÍN, José Alberto. Competencias Ambientales. 
Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008. p.9-10

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Noroeste_argentino
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O ordenamento jurídico argentino preconiza que os injustos ambientais 
podem ser ajuizados nas esferas constitucional, civil, administrativa e penal/ 
contravencional. Sendo que a responsabilidade em uma das esferas, por dano 
ambiental, é independente de outra, de acordo com a lei nacional950 e leis gerais 
ambientais das províncias argentinas951.

Essa característica de uma responsabilidade não excluir a outra, ou 
seja, a tríplice responsabilização dos agentes por dano, também é adotada no 
Brasil (art. 225, §3º, CF/88). Isso porque o ordenamento jurídico pátrio privilegia 
a restauração do bem jurídico lesado e não apenas a imposição de punição ao 
causador do dano. Parte-se da ideia de que o agente causador da degradação 
deve assumir os riscos de sua atividade e arcar com todos os prejuízos em 
matéria ambiental.

Outro ponto em comum entre os ordenamentos é a tutela da natureza 
como direito fundamental e sua proteção pela coletividade, positivada no art. 225 
da CF/88 do Brasil. 

3. RESPONSABILIDADE CIVIL

No Direito brasileiro, antigamente, a responsabilidade civil era 
exclusivamente subjetiva. Para gerar o dever de indenizar, fazia-se necessária 
a existência de quatro elementos: ação ou omissão; dano; nexo causal; e culpa 
ou dolo. Baseava-se na ideia da culpa em sentido estrito (negligência, imperícia 
e imprudência) e do dolo, fundamentados no Art. 159 do Código Civil de 1916.

O Código Civil de 2002, no caput do Art. 927 deixa claro que ainda adota a 
teoria subjetiva; assim, para que o agente causador do dano seja responsabilizado, 
faz-se necessária a comprovação da negligência, imprudência ou imperícia, além 
do dano e do nexo causal.

Mas, como no Direito Ambiental sempre houve uma enorme dificuldade 
em demonstrar a culpa do agente causador do dano pela teoria subjetiva, o 
tratamento é diferente.

A responsabilidade civil ambiental adota a teoria da responsabilidade 
objetiva sob a modalidade do risco integral. O autor da ação deve demonstrar o 
dano: não se discute se a atividade é ilícita ou se o ato é ilegal. Além de identificar 
o dano, é preciso verificar se existe nexo de causalidade entre a conduta praticada 
pelo agente (que pode ser pessoa física ou jurídica) e o resultado danoso 
produzido. Em consequência do princípio da precaução, há a inversão do ônus da 
prova como uma tentativa de abrandar o nexo de causalidade.

Conforme a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981, no § 1° de seu Art. 14, dispôs acerca do regime objetivo:

“Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 

950  Art. 29 da LGA, segundo parágrafo
951  Art.128 da LGA.
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poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para 
propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 
ambiente” 952

A teoria objetiva prescinde de demonstração de culpa, bastando a 
comprovação do dano e do nexo causal, tendo sido assim definida por Caio Mário:

“A doutrina objetiva, ao invés de exigir que a responsabilidade civil seja 
resultante dos elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo de causalidade entre 
uma e outro) assenta na equação binária cujos polos são o dano e a autoria do 
evento danoso. Sem cogitar da imputabilidade ou de investigar a antijuridicidade 
do fato danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento é a verificação se 
ocorreu o evento e se dele emanou prejuízo. Em tal ocorrendo, o autor do fato 
causador do dano é o responsável.” 953

Essa importância dada à reparação, que goza de tratamento diverso a 
regra geral do Código Civil Brasileiro, se dá devido ao fato de que o meio ambiente 
lesado dificilmente retornará ao status quo ante, ou seja, ao estado em que se 
encontrava antes da ocorrência do dano. Assim, como na maioria das vezes, 
é impossível a recuperação ou retorno ao estado anterior, é imprescindível a 
manutenção e conservação do que ainda pode ser mantido e conservado.

A responsabilidade civil brasileira prevê, ainda, a desconsideração 
da pessoa jurídica (lifting the veil doctrine), de acordo com o art. 4º da Lei nº 
9.605/98, que segue os postulados da disregard doctrine. A desconsideração 
ocorre toda vez que a existência da pessoa jurídica servir como escudo protetor 
para que seus administradores não sejam responsabilizados economicamente. 
Por ser uma medida de caráter extremo, o ideal é que seja aplicada quando 
for comprovado que a empresa está servindo de fachada para proteger bens 
individuais.

Em virtude da necessidade da recomposição civil do dano, o Ministério 
Público de Minas Gerais desenvolveu através do seu Centro de Apoio Técnico 
alguns parâmetros valorativos para determinados danos ambientais. A título de 
exemplo, o depósito irregular de resíduos sólidos quando de menor potencial 
geram compensação em pecúnia de acordo como fórmula específica, que leva 
em consideração o valor de muda, abertura de covas, adubação, tratos culturais, 
impacto ecossistêmico e fatores complementares por metro quadrado degrado.954  

Já na Argentina, há dois sistemas de responsabilidade civil por danos 
ambientais, um proveniente do direito comum e outro do direito ambiental. O 

952 BRASIL.Lei nº 6.938. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.
htm>. Acesso em: 30 de abril de 2014.
953 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro. Editora Forense. 
1990. p.35.
954 Dados fornecidos pelo Ministério Público de Minas Gerais.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm
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primeiro incide em danos individuais por alterações ambientais e segue regras 
do Direito Civil. O segundo incide em danos coletivos, segue as regras da LGA e 
goza, portanto, de tutela diferenciada. 955 

Os danos individuais são próprios do direito civil argentino e correspondem 
com a tutela reparadora clássica, patrimonialista e individualista. Apesar disso, 
alguns autores afirmam que a LGA também se aplica a esses casos de danos 
individuais pois, desta forma, a aplicação diferenciada garantida às normas 
ambientais seria resguardada. 956

Os danos coletivos, por outro lado, podem ser causados por feitos ou 
atos jurídicos lícitos ou ilícitos, nos quais o dano tem incidência coletiva e modifica 
negativamente o meio-ambiente e o equilíbrio dos ecossistemas. Somente 
podem ser tratados por um juiz, pois o capítulo de dano ambiental da LGA (arts. 
27 ao 33) afirma que a justiça ordinária deve intervir para fazer cessar o dano, re-
estabelecer o status quo e indenizar por motivos de preservação ecológica. 

No art. 27 da LGA, encontra-se o conceito de dano como qualquer 
alteração relevante que negativamente modifique o ambiente, os recursos, da 
balança de bens, ecossistemas ou valores coletivos. 

No Brasil, encontra-se no art. 927, CC, que pondera dano ambiental 
como o prejuízo trazido às pessoas, aos animais, às plantas e aos outros 
recursos naturais (água, ar, solo) e às coisas, e consiste numa ofensa do direito 
ao ambiente e do ambiente. O dano é constituído pela certeza, pela atualidade e 
pela sua persistência no tempo. A reparação do dano ocorre mesmo sem culpa, 
nos casos previstos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar em riscos aos direitos do outro.

O art. 28 da LGA preceitua sobre a responsabilização objetiva daquele 
que causar o dano ambiental por sua restauração ao estado anterior. E, se não 
for tecnicamente viável, o tribunal determinará indenização substitutiva, que será 
depositada no Fundo de Compensação Ambiental, sem prejuízo de outras ações 
legais que puderem corresponder.

Segundo Cafferatta957, as dimensões da responsabilidade civil ambiental 
coletiva na Argentina possuem as seguintes possibilidades, que não se excluem, 
além de poderem ser cumulativas:

a- Responsabilidade por risco de dano ambiental em caráter de 
precaução (há o risco incerto)

b-  Responsabilidade por risco de dano ambiental em caráter preventivo 
(há o risco certo)

955 BARROSO, Lucas Abreu. A obrigação de indenizar e a determinação da responsabilidade 
civil por dano ambiental. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p.91
956 CAFFERATTA, Néstor. Teoria General de La responsabilidad civil ambiental. In: 
LORENZETTI, Ricardo Luis. Derecho Ambiental e Daño. Buenos Aires: La Ley, 2009. p.26
957 CAFFERATTA, Néstor. Teoria General de La responsabilidad civil ambiental. In: 
LORENZETTI, Ricardo Luis. Derecho Ambiental e Daño. Buenos Aires: La Ley, 2009. p.91-92
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c- Responsabilidade para restauração, reparação em espécie ou in 
natura ou recompensa do dano ambiental.

Na Argentina, assim como no Brasil, também é adotado o regime da 
responsabilidade objetiva e há a preocupação em indenizar caso não seja possível 
a recuperação completa do ambiente degradado. Estipula, ainda, que caso não se 
possa re-estabelecer a situação anterior em decorrência da degradação ocorrida, 
haverá pagamento a um fundo que está a cargo do Estado. Algo similar ao FDD958 
existente no Brasil. 

Todas essas características da responsabilidade civil ambiental argentina 
podem ser vislumbradas na jurisprudência da Suprema Corte da Província de 
Buenos Aires a seguir:

Acórdão do Tribunal Supremo da Província de Buenos Aires, 25 de julho 
de 2008 (928 Porque se-SI)

“Povos cultural e ecológico FUNDAÇÃO ECOSUR EDUC. Desde o sul 
LOPEZ C/ MDAD. TEV. E OUTROS S / AMPARO”.

Na cidade de General San Martin, no dia 25 de julho de 
2008, se encontram em resolução ordinária dos juízes da 
Câmara dos recursos administrativos com base em San 
Martin, Maria Ana Bezzi, Jorge e Jorge Hugo Augusto 
Saulquin Echarri para julgamento no caso nº 928-SI, intitulado 
“cultural e ecológico FUNDAÇÃO ECOSUR EDUC. POVOS 
DA SUL LOPEZ C / MDAD. TEV. E OUTROS S/ AMPARO”.
JUSTIFICATIVA

[...] Em essência, alegou contaminação ambiental por 
cromo Diacrom utilizado pela empresa no exercício de sua 
atividade industrial na propriedade em José Hernández 
5242, Munro. Ele observou que, como resultado de tal 
contaminação, foram inúmeros casos de câncer em 
moradores da área. Ele observou que a 200 metros da 
empresa há uma escola primária de base e secundário. 
[...] É que, em casos de danos ambientais, o fator de 
responsabilidade é sempre objetivo, uma vez que foi aceito 
sem oposição o princípio de que “quem polue paga” (...)
Sem dúvida, a contaminação constatada, constitui um ato 
ilícito que, por ação ou omissão, causou um dano ambiental 
de incidência coletiva, nos termos do art. 27 da lei 25675. 
(...)959 (tradução da autora)

958 O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD)é gerido de acordo com a Lei Federal nº 
9008 de 1995. O Fundo tem por finalidade promover a reparação de direitos difusos, dentre eles 
o do meio ambiente. Sua arrecadação advém, inclusive, da condenação por danos, no termo da 
lei 7347/1985, que também criou o FDD. 
959 Sentencia del Tribunal Supremo de la Provincia de Buenos Aires, 25 de julio de 2008 (Causa 
caso928-SI) ”FUNDACION ECOSUR ECOLOGICA CULTURAL Y EDUC. DESDE LOS PUEBLOS 
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De acordo com alegações do acórdão transcrito acima, a contaminação 
por cromo Diacrom utilizado por uma empresa evidenciou casos de câncer 
em moradores da área. Nesse julgado da Argentina, se percebe a adoção da 
responsabilidade objetiva, a prevalência pela recomposição do status quo ante e 
a distinção entre o dano ambiental privado e o coletivo.

4. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

No Brasil, a responsabilização administrativa decorre da infração às 
normas administrativas de proteção ambiental e enseja a imposição de uma 
sanção ao sujeito infrator. Ambas, a infração e a sanção devem estar previstas 
em lei por causa do princípio da legalidade, que rege os atos administrativos. 
Deste modo, a infração administrativa ambiental foi apresentada pelo art. 70 da 
Lei Federal nº 9.605/98 e pelo Decreto Federal Regulamentar nº 6.514/2008.960 O 
poder de polícia em matéria ambiental conferido ao Poder Público se faz presente 
na investigação de supostas infrações e aplicação de sanções administrativas.

Apesar de controvérsias quanto à objetividade ou subjetividade da 
responsabilidade administrativa, parece mais adequado dizer que responsabilidade 

DEL SUR C/ MDAD. DE VTE. LOPEZ Y OTRO S/ AMPARO”. En la ciudad de General San Martín, a 
los 25 días del mes de julio de 2008 se reúnen en acuerdo ordinario los jueces de la Cámara de 
Apelación em lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, Ana María Bezzi, Jorge 
Augusto Saulquin y Hugo Jorge Echarri para dictar sentencia en la causa Nº 928-SI, caratulada 
“FUNDACION ECOSUR ECOLOGICA CULTURAL Y EDUC. DESDE LOS PUEBLOS DEL SUR C/ 
MDAD. DE VTE. LOPEZ Y OTRO S/ AMPARO”. ANTECEDENTES(...) En lo sustancial, denunció la 
contaminación ambiental producida por el cromo utilizado por la firma Diacrom en el ejercicio de 
su actividad industrial, en El establecimiento situado en la calle José Hernández 5242, Munro. 
Señaló que como consecuencia de dicha contaminación existían innumerables casos de cáncer 
en vecinos de la zona. Destacó que a 200 metros de la firma se encuentra radicado un colegio 
primario y secundario. (...) Es que, en los casos de daños ambientales el factor de atribución de 
responsabilidad es siempre objetivo, por cuanto se ha aceptado sin oposición el principio de 
que: “quien contamina paga”. En este aspecto, tal como se señalara precedentemente, la ley 
General de Medio Ambiente 25675, define el daño ambiental como toda alteración relevante que 
modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes 
o valores colectivos (art. 27). Por su parte, establece que el que cause el daño ambiental será 
objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso 
de que no sea técnicamente factible, corresponderá la indemnización sustitutiva que determine 
la justicia ordinaria (art. 28).(...)Sin duda, la contaminación constatada, constituye un hecho ilícito 
que, por acción u omisión, causó un daño ambiental de incidencia colectiva, en los términos del 
art. 27 de la ley 25675. (...)Insisto, el Tribunal a quo condenó a la Provincia de Buenos Aires por no 
dictar en tiempo oportuno las medidas necesarias para rectificar la contaminación originada por la 
empresa (…) (conf. sentencia fs. 1261).(...)(Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo 
- San Martín. Registro de Sentencias Definitivas Nº 39 Fs.444/495 y vta. C.C.A.S.M. Expte. Nro. 
928-SI “FUNDACION ECOSUR ECOLOGICA CULTURAL Y EDUC. DESDE LOS PUEBLOS DEL 
SUR C/ MDAD. DE VTE. LOPEZ Y OTRO S/ AMPARO).
BEDRA, Karine Marcos; MAYER, Elizabeth. A Responsabilidade por danos ambientais no direito 
brasileiro e comparado: teoria do risco criado versus teoria do risco integral. In:Veredas do Direito. 
V.10. n19. Belo Horizonte, 2013, p.68
960  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 24ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2007. p. 823 e SS.
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administrativa é objetiva, pois, assim, se garante melhor tutela do meio 
ambiente961. Porém, diferente da responsabilidade civil, aceita excludentes de 
responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.962 Sob 
a aplicação desta responsabilidade incidem os princípios da presunção de 
legitimidade dos atos administrativos e da inversão do ônus da prova963

As sanções estão previstas no art. 72 da lei nº 9.605, sendo elas: a 
advertência; multa simples; 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 de obra ou atividade; demolição da obra; suspensão parcial ou total de 
atividades; e restritivas de direitos. 964 Podem ser aplicadas a pessoas físicas ou 
jurídicas.

A aplicação de sanção administrativa se dá pelo órgão competente ao 
agente causador do dano ambiental. E uma vez aplicada uma sanção por órgão 
de uma das unidades federativas, nenhuma outra poderá ser aplicada em razão 
do mesmo evento danoso, por qualquer outro órgão do SISNAMA - Sistema 
Nacional de Meio Ambiente. A sanção deve ser única, pois assim o é a pretensão 
punitiva do Estado.965 Como constitui exercício do poder de polícia repressivo 
estatal, deve ser apurada em processo administrativo (artigo 71 da Lei 9.605/98)966. 
Não necessita de autorização judicial, em decorrência da autoexecutoriedade 
dos atos de polícia, devendo estar presente a proporcionalidade entre a medida 
sancionadora e a infração cometida.967

Na Argentina, assim como no Brasil, as infrações ambientais se 
apresentam pelo uso inadequado de recursos naturais ou culturais ambientais 
ou, ainda, pelo  descumprimento de medida imposta. O direito administrativo se 
mostra como uma manifestação do poder de polícia ambiental, ou seja, como 
expressão do ius puniendi do Estado e, por isso, deve respeitar as garantias do 
sistema coercitivo público, como o direito de defesa.968 

961 FREITAS, Vladimir Passos de. Direito administrativo e meio ambiente. 4ª Ed. Curitiba: 
Juruá, 2010. P. 129.
962 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco; doutrina, jurisprudência, 
glossário. 7ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.1146 e 1156.
963 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco; doutrina, jurisprudência, 
glossário. 7ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.1137-1138.
964 SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. 5ª edição. São Paulo: Malheiros, 
2004. p.302
965 CARNEIRO, Ricardo. Responsabilidade Administrativa Ambiental: Sua Natureza 
Subjetiva e os Exatos Contornos do Princípio do Non Bis In Idem. In: WERNECK, Mario. et. al. 
(Coord.). Direito Ambiental Visto por Nós Advogados. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.
966 BRASIL. Lei nº 9.605. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.
htm>. Acesso em: 30 de abril de 2014.
967 MUKAI, Toshio. Direito Ambiental Sistematizado. 4ª edição. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2002. p.47
968 LLORET, Juan Sebastián. El sistema de resonsabilidad ambiental argentino y el Ministerio 
Público Fiscal como herramienta de protección. In: In: De Jure, Revista Jurídica do Ministério 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
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Devido o poder de polícia manifestado na seara administrativa, esse 
ramo do direito ficou conhecido como direito administrativo sancionador. Mas, 
apesar da aparente semelhança com o direito penal, com este não pode ser 
confundido. 969

A responsabilidade administrativa se diferencia completamente da 
penal, pois a penalidade se funda no patrimônio e trás sanções como a multa, 
perda total ou parcial de permissão de funcionamento, cláusulas de instalações 
temporárias ou definitivas, entre outras medidas; sendo vedado o bis in idem. 
Já a administrativa, por outro lado, pode prever o ne bis in idem como o faz a 
Província de Salta, que permite duplicidade de sanções administrativas.

O direito penal visa à proteção de um bem jurídico e sua repressão é de 
acordo com a lesão. Já o direito administrativo não vai exigir dano para sancionar, 
pois foca na responsabilidade que nasce da mera infração ou desobediência 
das normas que afetam os interesses da administração, independentemente 
dos resultados. Ou seja, a responsabilidade penal é repressiva, enquanto a 
administrativa, preventiva. 

Essa característica preventiva é muito importante, visto que ao tratar de 
interesses e bens difusos, o mais importante não é o ressarcimento do dano, 
mas sim evitar que esse dano se produza. O objetivo da política preventiva reside 
justamente na necessidade de evitar previamente o risco. 

O procedimento administrativo argentino pode ser caracterizado pela 
possibilidade de revisão judicial mediante um processo contencioso administrativo 
ulterior, pelo exercício mediante autoridade competente, por ser uma atividade 
sumária e pela etapa recursiva que permite chegar à última instancia do estamento 
executivo do organismo. É regido pelos princípios da inocência e da inversão do 
ônus da prova para infrações administrativas determinadas. 970 

É importante ressaltar que, nesse sistema normativo, podem ser 
impostas sanções a pessoas jurídicas. Desde que tenham natureza jurídica 
reparadora, nada impede a sanção; mas se passar do limite da reparação para 
promover a prevenção especial, devem incidir os princípios constitucionais da 
legalidade, da culpabilidade e da intrascendência da pena.

Para melhor exemplificar o sistema administrativo, uma análise da lei 
n° 25.916971, do ordenamento jurídico argentino, se faz necessária. No capítulo 
sobre as infrações e sanções, estipula intimação judicial, multa e suspensão da 
atividade, caso haja descumprimento das disposições da lei, sem prejuízo de 
sanções civis ou penais.

Público do Estado de Minas Gerais. V.12 N. 21. Belo Horizonte: Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, 2013. p. 35-46
969 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal – parte general 1. Buenos Aires: 
Ediar, 2006. p. 246-248
970 FRANZA, Jorge A. Delito Ambiental. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas, 2007. P. 146-152.
971 ARGENTINA. Lei n° 25.916. Disponível em: < http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/
leyes/ver/241>. Acesso em: 21 de abril de 2014.
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O valor da multa recebido pela autoridade competente (nacional, local 
ou municipal) será destinado a um fundo exclusivo à proteção e restauração 
ambiental em cada uma das jurisdições. Caso seja a pessoa jurídica a infratora, 
os que exercem cargo de direção, administração ou gerência responderão 
solidariamente pelas sanções. 

5. RESPONSABILIDADE PENAL

A responsabilização penal, no Brasil, visa tutelar o bem jurídico do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, abrangendo os eixos natural, artificial e 
cultural.

Os crimes ambientais se encontram prioritariamente na Lei nº 
9.605/98972. Além de outros tipos no próprio Código Penal e no Florestal, na Lei 
de Contravenções Penais, nas leis nº 6.453/77 973e nº 7.643/87974. Certos crimes 
ambientais podem ser praticados tanto na esfera dolosa quanto na culposa.975

Mas deve-se atentar ao fato de que muitos tipos penais ambientais são 
tipos em branco. Assim, é necessária, para sua aplicabilidade, a interpretação 
em conjunto com outras leis, inclusive administrativas, e material específico de 
outras ciências para complementação, como geografia e geologia.

Já nas questões que dizem respeito ao polo ativo dos crimes ambientais, 
tanto a pessoa física quanto a jurídica podem ser responsabilizadas. A inclusão 
de responsabilizar também as pessoas jurídicas veio nos arts. 225,§3º e 173,§5º 
da CF/88 e com a Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), em seu art. 3º.

Um posicionamento interessante sobre o assunto encontra-se no REsp 
nº 564.960/SC, cuja relatoria foi do Ministro Gilson Dipp:

“(…) não obstante alguns obstáculos a serem superados, a 
responsabilidade penal da pessoa jurídica é um preceito constitucional, 
posteriormente estabelecido, de forma evidente, na Lei ambiental, de modo que 
não pode ser ignorado. Dificuldades teóricas para sua implementação existem, 
mas não podem configurar obstáculos para sua aplicabilidade prática na medida 
em que o Direito é uma ciência dinâmica, cujas adaptações serão realizadas com 
o fim de dar sustentação à opção política do legislador. Desta forma, a denúncia 
oferecida a pessoa jurídica de direito privado deve ser acolhida, diante de sua 
legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual-penal.”

As sanções penais aplicáveis às pessoas jurídicas já previstas pela 
legislação brasileira estão nos artigos 21 a 24 da Lei nº 9.605/98. São elas a pena 

972 BRASIL. Lei nº 9.605/98. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9605.htm>. Acesso em: 21 de abril de 2014.
973 BRASIL. Lei nº 6.453/77. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L6453.htm>. Acesso em: 21 de abril de 2014.
974 BRASIL. Lei nº 7.643/87. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7643.
htm>. Acesso em: 21 de abril de 2014.
975 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
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de multa, as penas restritivas de direito e a prestação de serviços à comunidade; 
que podem ser aplicadas de forma isolada, cumulativa ou alternadamente.

Em primeiro lugar, temos a pena de multa, que não foi disciplinada pela 
Lei nº 9.605/98, de modo que o art. 18 do referido dispositivo expôs que a multa 
será calculada segundo os critérios do art. 49 Código Penal brasileiro; caso se 
revele ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 
três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.

Vale ressaltar que a pena de multa prevista no art. 21 não se confunde 
com a pena de prestação pecuniária prevista no art. 12 da lei 9.605, que diz 
respeito à responsabilidade administrativa. A prestação pecuniária tem destinação 
à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social. Na pena de multa, por 
outro lado, a quantia paga é vai para o fundo penitenciário nacional, não tendo, 
portanto, efeito direto na reparação do dano cometido contra o meio ambiente.

Outra diferença reside na desproporção dos valores. A multa como 
sanção administrativa, de acordo com o art. 75 da Lei de Crimes Ambientais, é 
fixada entre R$50,00 e R$50.000.000,00. Já a pena de multa enquanto sanção 
penal a pessoa jurídica é cominada em dias-multa, entre um trigésimo do maior 
salário mínimo vigente e cinco vezes esse parâmetro salarial, podendo ainda 
ser triplicada caso a vantagem econômica auferida pela empresa seja elevado, 
segundo consta no art. 18 da Lei nº 9.605/98.

Uma segunda espécie de sanção penal imposta à pessoa jurídica é a 
pena restritiva de direitos, prevista no inciso II do art. 21 e no art. 22 da Lei 
nº 9.605/98. São elas: a suspensão parcial ou total de atividades; a interdição 
temporária de estabelecimento, obra ou atividade; e a proibição de contratar com 
o Poder Público, bem como dele obter subsídio, subvenções ou doações.

A suspensão parcial ou total de atividades será aplicada quando as 
disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente não 
estiverem sendo cumpridas. Como a lei não indica o tempo mínimo ou o máximo 
da pena, o juiz poderá fixá-la de acordo com o caso.

Em tempos de dificuldade econômica e de desemprego, é importante 
que o judiciário não desconsidere a importância social da empresa ao impor 
as penas restritivas de direito, sem, é claro, deixar de lado a importância da 
aplicabilidade dos princípios da precaução e da prevenção do Direito Ambiental.

Na interdição temporária do estabelecimento, obra ou atividade; o 
começo da obra ou o reinício da atividade só serão realizados, por exemplo, com 
a devida autorização.

Já a proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter 
subsídios, subvenções ou doações deve ser de no máximo de cinco anos no 
caso de crimes dolosos e de três anos no de crimes culposos, em consonância 
com o art. 10 da Lei de Crimes Ambientais.

 E, fazendo paralelo com o §3º do art. 22, tem-se que a proibição não 
poderá exceder o prazo de dez anos.
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A terceira forma é a prestação de serviços à comunidade. De acordo 
com o art. 23, a prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica 
consistirá em custeio de programas e de projetos ambientais, execução de 
obras de recuperação de áreas degradadas; manutenção de espaços públicos; e 
contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.

A vantagem é que, diferente da pena restritiva de direitos, a prestação de 
serviços não vai acarretar em perdas sociais e econômicas à sociedade devido a 
suspensão ou interdição das atividades da pessoa jurídica.

A Liquidação forçada é a quarta e última penalidade aplicável à pessoa 
jurídica e encontra-se no art. 24 da Lei nº 9.605/98. Como traz o fim do ente 
coletivo e altera as condições de emprego e desenvolvimento da região, é aplicada 
somente em casos extremos. Se a pessoa jurídica for constituída ou utilizada, 
preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime 
definido na Lei dos Crimes Ambientais, terá decretada sua liquidação forçada, 
seu patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal perdido em 
favor do Fundo Penitenciário Nacional.

A Lei nº 9.605/98 também expressa a desconsideração da personalidade 
jurídica, mas diferente da presente no art. 50 do Código Civil. Para isto, basta 
que a personalidade se configure como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados à qualidade do meio ambiente. Não haveria a necessidade presente na 
lei civil de verificar o abuso da personalidade jurídica pela existência do desvio de 
finalidade ou da confusão patrimonial

A Lei dos Crimes Ambientais versa, ainda, sobre a criminalização do 
poluidor indireto, a fixação da responsabilidade solidária, a criminalização das 
instituições financeiras e a valorização da participação da administração pública 
por meio de autorizações, permissões e licenças.

Mas, se analisarmos o ordenamento argentino é possível perceber que 
possui muitas divergências se comparado com o brasileiro. Há, na Argentina, 
os delitos ambientais regidos pelo direito penal ambiental e as contravenções 
ambientais provinciais, do direito contravencional ambiental. A doutrina considera 
este ramo como um direito penal especial legislado pelas Províncias.976 Para 
uma melhor compreensão, é necessário separar o estudo dos delitos penais do 
estudo das contravenções. 

No Brasil, as contravenções são legisladas pela União, através do 
Decreto-lei nº 3.688/41977, que, em parâmetros ambientais, versa apenas sobre 
a poluição sonora. Outras contravenções eram instituídas pelo Código Florestal 
revogado, Lei nº 4.771/65.978

976 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal – parte general I. Buenos Aires: 
Ediar, 2006. p. 243.
977 BRASIL. Decreto-lei nº 3.688/41. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto-lei/del3688.htm>. Acesso em: 21 de abril de 2014.
978 BRASIL. Lei nº 4.771/65. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/
L4771.htm>. Acesso em: 30 de abril de 2014.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm
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Primeiro, serão tratados os delitos ambientais do direito penal ambiental 
argentino. 

Diferente da maioria dos países da Comunidade Europeia979 e da América 
Latina980, que possuem delitos ambientais específicos e variados, a Argentina 
somente apresenta uma referencia ao uso de Resíduos Perigosos981, a lei de 
conservação da fauna n° 22421 e a lei de proteção aos animais n° 14346. 

A lei de Resíduos Perigosos trás como variantes típicas o envenenamentos, 
adulteração ou contaminação dolosa ou culposa com resíduos perigosos ou 
patológicos de forma perigosa para a saúde, ou para o ambiente em geral. Essa 
lei n° 24051 é uma lei nacional de adesão, que requer a adoção legislativa do 
estado local para que tenha eficácia em seu território. 982

Cabe uma observação sobre os sujeitos ativos das tipificações 
citadas acima. Na Argentina continua vigente o princípio da impossibilidade de 
responsabilizar penalmente as pessoas jurídicas. Mas, em decorrência disto, a 
lei de resíduos perigosos prevê que poderá existir aplicação de pena a diretores, 
gerentes, síndicos, membros do conselho de vigilância, administradores, 
mandatários ou representantes da pessoa jurídica; sem prejuízo a demais 
responsabilidades que possam advir. 

Existe uma pré-disposição em utilizar os tipos penais dirigidos à bem 
jurídicos protegidos no próprio Código Penal argentino como meio de auxiliar 
a proteção ambiental. Isso ocorre, por exemplo, com os crimes contra a saúde 
pública e incêndio.983No Brasil, apesar de não ser essa a tendência legislativa, 
existem ilícitos ambientais tratados no Código pátrio e os exemplos poderia ser 
os mesmos utilizados para elucidar a realidade Argentina. 

Uma vez analisados os delidos do direito penal argentino, será feito 
o estudo das contravenções ambientais provinciais do direito contravencional 
ambiental argentino.

A contravenção, na Argentina, é uma forma de direito penal especial 
legislado pelas províncias, em decorrência da falta de regulamentação ou 
expressão do poder de regulamentar reservado às províncias. Neste ponto difere 

979 DIRETIVA 2008/99/CE, relativa a Proteção do Meio Ambiente mediante o direito penal, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008. 
980 Países como Brasil, Paraguai, Peru, El Salvador, Guatemala, Nicarágua e Panamá tem 
delitos ambientis específicos. Acesso a Rede Latinoamericana de Ministérios Públicos Ambientais 
<http://www.mpambiental.org>. Acesso em 30 de abril de 2014.
981 ARGENTINA. Lei n° 24051. Disponível em: <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/
anexos/0-4999/450/norma.htm>. Acesso em: 27 de abril de 2014.
982 LLORET, Juan Sebastián. El sistema de resonsabilidad ambiental argentino y el Ministerio 
Público Fiscal como herramienta de protección. In: In: De Jure, Revista Jurídica do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais. V.12 N. 21. Belo Horizonte: Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, 2013. P. 33
983 Código Penal, arts. 248 a 253. Disponível em:<http://www.infoleg.gov.br.ar/infolefInternet/
anexos/15000-19999/16546/texact.htm>. Acesso em: 29 de abril de 2014.

http://www.mpambiental.org
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/450/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/450/norma.htm
http://www.infoleg.gov.br.ar/infolefInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm
http://www.infoleg.gov.br.ar/infolefInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm
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da legislação do Brasil, uma vez que compete privativamente à União legislar 
sobre direito penal, conforme art. 22, CF/88; ainda que seja competência comum 
dos entes da federação brasileira a proteção do meio ambiente.  

Como exemplo, temos o Código Contravencional da Província de Salta, 
sancionado pela lei 7135, que prevê um regime de sanção ambiental denominado 
“Contravenções contra o Ecossistema”. Nele, todos os tipos são dolosos, salvo 
os expressamente culposos. 

Caso uma mesma conduta resulte de uma possível contravenção e 
delito, ou seja, esteja prevista no Código da Província e em Lei Federal sobre 
delito penal, ela será julgada pelo tribunal do delito. Seja qual for o resultado no 
tribunal do delito, a conduta contravencional será extinta, a não ser que a conduta 
venha a não ser mais enquadrada como delito.984

Os fins da pena advinda da contravenção seriam, em Salta, os mesmos 
da prevenção geral e especial do processo penal argentino. As penas principais 
são a multa e o arresto e alcançam a todos os tipos ambientais. As substitutivas 
do arresto são: o arresto em domicílio ou em fim de semana; a multa; o serviço 
comunitário; a proibição de entrada em certos lugares; o tratamento médico 
obrigatório; e outras instruções especiais.985

Resta ainda expor que, a natureza de todas as ações contravencionais 
é pública, sendo investigadas pela polícia provincial ou fiscais provinciais. Além 
disso, são julgadas em conformidade com os códigos vigentes em cada estado 
por juízes contravencionais ou pela própria polícia provincial.  

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 No Brasil, os danos ambientais individuais são tratados sob os 
princípios do Direito Ambiental, enquanto na Argentina são, geralmente, tratados 
de acordo com o Direito Civil.

6.2 Tanto na Argentina como no Brasil existem fundos, a cargo dos 
respectivos Estados, que promovem a reparação do meio ambiente e cuja 
arrecadação advém da condenação por danos ambientais.

6.3 No Brasil e na Argentina, em virtude de uma política preventiva, o 
direito administrativo não vai exigir dano para sancionar, bastando a mera infração 
ou desobediência às normas.

6.4 É clara a permissão de existência do bis in idem em sanções 
administrativas na Argentina, enquanto no Brasil não.

984 ARGENTINA. Código Contravencional da Província de Salta, lei 7135, art. 3° e 8°. 
Disponível em:< http://argentina.justia.com/provinciales/salta/codigos/ley-7135-may-23-2001/
gdoc/>. Acesso em: 24 de abril de 2014.
985 LLORET, Juan Sebastián. El sistema de resonsabilidad ambiental argentino y el Ministerio 
Público Fiscal como herramienta de protección. In: In: De Jure, Revista Jurídica do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais. V.12 N. 21. Belo Horizonte: Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, 2013. P. 49-50

http://argentina.justia.com/provinciales/salta/codigos/ley-7135-may-23-2001/gdoc/
http://argentina.justia.com/provinciales/salta/codigos/ley-7135-may-23-2001/gdoc/
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6.5 As maiores divergências são encontradas no direito penal: na 
Argentina não há previsibilidade legal para responsabilizar penalmente pessoas 
jurídicas e no Brasil há; e no Brasil, é privativo à União legislar sobre direito penal, 
sendo que na Argentina as províncias também o podem. 
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DO MEIO-AMBIENTE COMO BEM COMUM E DEVER 
UNIVERSAL
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Mestre em Ciência Jurídica – UNIVALI
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de Limoges - França

1. INTRODUÇÃO

A temática abordada neste artigo busca, sucintamente, estabelecer um 
paralelo entre os direitos fundamentais da pessoa humana e o reconhecimento 
do meio ambiente como fonte deste direito. Durante as eras de um Estado 
totalitário, o paradigma voltava-se à liberdade do homem. O tempo passou, 
novos cenários foram vislumbrados, o desenvolvimento econômico com bases 
capitalistas se fortaleceu e se solidificou, especialmente após a queda do Muro 
de Berlim.

A busca hoje é pelo lucro e pelo consumo em detrimento do Meio 
Ambiente, o que pode por em risco a vida ou a qualidade dela neste planeta. 
Neste sentido, a Ciência Jurídica vem tratando de estudar a sustentabilidade 
como um novo paradigma para que se possa, na visão de Cruz e Bodnar986, 

986 CRUZ, Paulo Márcio, BODNAR, Zenildo. O novo paradigma do Direito na Pós-Modernidade. 
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), 3(1): 75-83
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privilegiar o sociambientalismo, ser promotor da inclusão social e da distribuição 
de riquezas e que privilegie a justiça social e a igualdade de condições de vida.

Os temas são de grande relevância para a cultura acadêmica e jurídica 
já que a proteção do meio ambiente deixou a muito de ser uma faculdade ou 
prerrogativa humana para tornar-se mais que uma necessidade, uma questão de 
sobrevivência. 

O modelo de crescimento econômico987 adotado deve ser questionado 
com vistas à sobreposição deste por um modelo cuja proposta busque um 
desenvolvimento sustentável, uma consciência ecológica global cuja construção 
tenha a participação social e no qual se contemple a inserção do quesito humano 
em seus processos, com vistas à qualidade de vida ao homem.

Em que pese a necessidade de mudança deste modelo acima citado, 
é importante salientar que um “meio ambiente988 ecologicamente equilibrado, 
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 gerações989” 
é um direito fundamental do homem consagrado pelos direitos humanos de 
terceira dimensão.

Hodiernamente a humanidade vive em uma época de globalização990, 

987  O contexto abordado para crescimento econômico trata do crescimento bruto, que busca 
os resultados e que não prevê a em seus processos as variáveis da população, ou seja, a proteção 
ao homem e sua qualidade de vida. “Podemos definir crescimento econômico como o aumento 
da capacidade produtiva da economia (produção de bens e serviços). É definido basicamente 
pelo índice de crescimento anual do Produto Nacional Bruto (PNB), per capita. O crescimento 
de uma economia é indicado também pelo crescimento da força de trabalho, pela receita 
nacional poupada e investida e pelo grau de aperfeiçoamento tecnológico. Já o desenvolvimento 
econômico, podemos conceituá-lo como sendo o crescimento econômico (aumento do PNB per 
capita), acompanhado pela melhoria da qualidade de vida da população e por alterações profundas 
na estrutura econômica. Como se pode ver, o conceito de desenvolvimento é mais qualitativo, 
pois inclui as alterações da composição do produto e a alocação dos recursos pelos diferentes 
setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social 
(pobreza, desemprego, violência, condições de saúde, alimentação, transporte, educação, higiene 
e moradia). Em suma, podemos afirmar que desenvolvimento econômico é algo que combina 
crescimento com distribuição de renda”. Fonte:  http://www.carlosescossia.com/2009/09/o-que-
e-crescimento-e-desenvolvimento.html. Acesso em 12.02.2012.
988  Entenda-se o termo Meio Ambiente sob o conceito de José Afonso da Silva, em que 
são destacados 4 aspectos: 1 Meio ambiente artificial: espaço urbano; 2 meio ambiente cultural: 
patrimônio construído pelo homem; 3 meio ambiente natural ou físico: a interação dos seres 
vivos e seu meio, de forma recíproca e meio ambiente do trabalho: local onde o trabalhador 
desenvolve sua atividade e a relaçã com sua qualidade de vida. (SILVA,José Afonso da. Direito 
Ambiental Constitucional. 3.ed. São Paulo. Malheiros, 2000. P. 21-23.)
989 Art 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.
990  “Nesta perspectiva, é importante evidenciar que a globalização é um fenômeno que se 
relaciona com as diversas dimensões da sociedade, nas suas feições econômica, política e cultural 
e se perfaz através de processos diferenciados”. (REIS, Jorge Renato dos, MELO, Milena Petters. 
Imigração e Relações interculturais no contexto da Globalização entre igualdade e diversidades, 
novas fronteiras da democracia. In: REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gsta (orgs.). Direitos 
Sociais e Políticas Públicas: Desafios Contemporâneos. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2009.p. 236)

http://www.carlosescossia.com/2009/09/o-que-e-crescimento-e-desenvolvimento.html
http://www.carlosescossia.com/2009/09/o-que-e-crescimento-e-desenvolvimento.html
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mundialização991 cultural, econômica, e todos os problemas pelo homem 
enfrentados e que dizem respeito à sua qualidade de vida, existência sobre a 
Terra deixaram de ser particulares para posicionarem-se numa órbita mundial, 
pois degradação ambiental não respeita fronteiras.

Nesta perspectiva, pretende-se demonstrar992 que a raça humana, 
envolta pelo regime capitalista993, se multiplica, consome cada vez mais994, o que, 
por consequência, afetaagressivamente o meio-ambiente ao causar poluição, 
degradação ambiental, extração de recursos naturais. Tudo para sustentar de seu 
estilo de vida995. Tal postura adotada pelo homem demanda urgente mudança 

991 Mundialização é um processo de aproximação entre homens quotidianamente inseridos 
em espaços geográficos diferentes. Aproximação que pode assumir múltiplas formas: da viabilidade 
de contacto pessoal á comunicação escrita; da troca de mercadorias produzidas por uns e outros 
á troca de informações, etc.. Assim sendo, podemos dizer que a mundialização é um processo 
que se iniciou nos primórdios da humanidade, com avanços e recuos, mas tendencialmente 
crescente, manifestando-se de forma desigual nas diversas regiões do mundo. Disponível 
em http://www.correiodosacores.net/view.php?id=22822. Acesso em 12.02.2012. Ainda 
segundo Le Goff “se torna necessário controlar, vigiar e combater os perigos que a mundialização 
traz, pois a predominância da ênfase nos aspectos econômicos gerou o desenvolvimento de 
desigualdades, injustiças sociais e a uniformização, e que “uma mundialização que assassina as 
diversidades é uma mundialização ruim”. LE GOFF, Jacques. As mundializações a luz da história. 
Tradução: MELO, Joana A. D. Globalização para quem? São Paulo: Futura, 2004. p. 29.
992 Sem a pretensão de esgotar o tema.
993 Immanuel Wallerstein, em O fim do mundo como o concebemos, critica o capitalismo 
tendo por base a crise ambiental, onde a necessidade de expansão e a produção de externalidades 
– são as culpadas do que ele chama de “aumento do nível de perigo” ou, em outras palavras, 
o capitalismo é o culpado pelos problemas socioambientais contemporâneos. WALLERSTEIN, 
Immanuel. Ecologia e custos capitalistas de produção: sem saída. In: O fim do mundo como o 
concebemos: ciência social para o século XXI. Rio de Janeiro: Revan, 2002. 
994 Em Sociedade de consumo e a maldição do fetichismo, Zenha elabora severa crítica à 
sociedade de consumo e aos instrumentos do mercado que fazem o homem consumir mais que 
o necessário. Destaca o autor que “a sociedade de consumo capitalista traz em suas entranhas 
a maldição do fetichismo da mercadoria que se funda na mentira, na manipulação do psiquismo 
do homem, na soberania suprema das estratégias de marketing, do desejo desenfreado de ter, 
possuir, interiorizada no âmago do ser humano endeusado como consumidor. Faz do homem 
um sujeito-objeto, aturdido pelos objetos de consumo que sofre de uma insatisfação contínua 
diante dos reluzentes produtos ofertados no mercado um “ser” - o produto - objeto de desejo, 
de satisfação insaciável, que alimenta uma sociedade divinizada, atormentada, impregnada, 
sempre, de novas mercadorias, de novos propósitos de existência alicerçada num consumismo 
sem comedimento a não ser consumir – sempre –, fazendo da existência humana um labirinto 
de buscas, de uma monstruosidade de produtos iludindo através do estigma de consumismo a 
realização do reino de uma pseudofelicidade apregoada pelo capitalismo – consumir!” E finaliza 
“Para concretizar este processo o sistema capitalista, ao longo do tempo, tem criado inúmeros 
mecanismos no sentido da realização do seu objetivo – o lucro, a acumulação e a realização da 
mercadoria em dinheiro”. 
995 Nas últimas décadas houve um aumento significativo do consumo em todo mundo, 
provocado pelo crescimento populacional e, principalmente, pela acumulação de capital das 
empresas que puderam se expandir e oferecer os mais variados produtos, conjuntamente com 
os anúncios publicitários que propõe o consumo a todo o momento. Chamamos de consumo o 
ato da sociedade de adquirir aquilo que é necessário a sua subsistência e também aquilo que não 
é indispensável, ao ato do consumo de produtos supérfluos, denominamos consumismo. Para 

http://www.correiodosacores.net/view.php?id=22822
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comportamental sob pena de testemunharmos um esgotamento de recursos 
naturais fundamentais à mantença da vida humana no planeta996.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: DOS DIREITOS DE LIBERDADE, IGUALDADE 
E SOLIDARIEDADE à CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE

A Revolução Francesa de 1789 trouxe a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão sob os três signos Liberdade – Igualdade – Fraternidade, 
sendo que a realização de cada um desses signos corresponde à positivação de 
uma geração de direitos fundamentais997.

Assim, o séc. XIX pode ser considerado como o século da Liberdade998. 
Embora a história da luta pela liberdade esteja estritamente ligada a história da 
humanidade, foi neste século em que o sonho da humanidade se materializou. 
Se o séc. XIX foi apelidado por século da liberdade, o século XX foi cognominado 
como o século da Igualdade999, pois desde o seu início houve movimentos pelo 

suprir as sociedades de consumo, o homem interfere profundamente no meio ambiente, pois 
tudo que o homem desenvolve vem da natureza, aqui nesse contexto é o palco das realizações 
humanas. Através da força de trabalho o homem transforma a primeira natureza (intacta) em 
segunda natureza (transformada). É a natureza que fornece todas matérias primas (solo, água, 
clima energia minérios etc) necessárias às indústrias. O modelo de desenvolvimento capitalista, 
baseado em inovações tecnológicas, em busca do lucro e no aumento contínuo dos níveis de 
consumo, precisa ser substituído por outro, que leve em consideração os limites suportáveis 
na natureza e da própria vida. RIBEIRO, Thiago. O Capitalismo e a Sociedade de Consumo. 
Disponível em http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/o-capitalismo-sociedade-consumo.
htm. Acesso em 13.02.2012.
996  O planeta já mostra sinais de esgotamento, um exemplo disso é a escassez de petróleo 
que é um recurso não renovável, e sua utilização corresponde a 40% da energia consumida no 
mundo, tendo em vista a sua importância no cenário mundial a situação é preocupante pois 
alguns estudos mostram que o petróleo existente será suficiente por mais 70 anos.  RIBEIRO, 
Thiago. O Capitalismo e a Sociedade de Consumo. Disponível em http://www.mundoeducacao.
com.br/geografia/o-capitalismo-sociedade-consumo.htm. Acesso em 13.02.2012.
997  O jurista tcheco-francês KarelVasak, em Conferência proferida no Instituto Internacional 
de Direitos Humanos no ano de 1979, classificou os Direitos Humanos em três gerações (está é 
a classificação mais tradicional da Teoria geral dos direitos Fundamentais).  
998  A Liberdade gera a primeira geração de Direitos Humanos que engloba os chamados 
direitos de liberdade, que são direitos as chamadas prestações negativas, nas quais o Estado 
deve proteger a esfera de autonomia do indivíduo. São, portanto os direitos de defesa, possuindo 
o caráter de distribuição de competências (limitação) entre o Estado e o ser Humano, sendo 
denominados direitos civis e políticos. Por isso são conhecidos como direitos ou liberdades 
individuais que têm como marco as revoluções liberais do séc. XVIII na Europa e Estados Unidos, 
que visavam restringir o poder absoluto do monarca, impingindo limites à ação estatal. São 
entre outros o direito à liberdade, igualdade perante a lei, propriedade, intimidade e segurança, 
traduzindo o valor da liberdade. Mais detalhes ver CARVALHO RAMOS, André de. Teoria Geral 
dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.  p. 82 – 83.
999  A Igualdade gera a segunda geração dos Direitos Humanos que são direitos sociais nos 
quais o sujeito de direito é visto enquanto inserido no contexto social, isto quando analisado em 
uma situação concreta. Trata-se da passagem das liberdades negativas de religião e opinião, por 
exemplo, para os direitos políticos e sociais, que requerem uma intervenção direta do Estado, 
representando portanto, a modificação do papel do Estado, exigindo-lhe um vigoroso papel ativo, 

http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/o-capitalismo-sociedade-consumo.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/o-capitalismo-sociedade-consumo.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/o-capitalismo-sociedade-consumo.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/o-capitalismo-sociedade-consumo.htm
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reconhecimento da igualdade política entre homens e mulheres e brancos e 
negros. Foi desenvolvido todo o ideário contra a discriminação fundada em sexo, 
raça, cor, origem, opção religiosa, estado civil, condição social ou orientação 
sexual1000. 

Na ótica de Hobsbawn1001desde o século XX em diante, a humanidade 
vive a“era dos extremos”, isto é, a época mais extraordinária. Uma época 
caracterizada por grandes avanços de ordem científica, tecnológica, grandes 
conquistas materiais, económicas e sociais, havendo ao mesmo tempo uma 
junção de calamidades de grandes dimensões, destruição e insustentabilidade 
do planeta, a incapacidade de se reciclar resíduos sólidos, consumo excessivo 
de recursos naturais, etc.

De fato, diz Juarez Freitasque ao que tudo indica, nos próximos milhões 
de anos, o planeta não será instinto, antes pelo contrário a humanidade é que 
corre real perigo. A gravidade das questões ambientais encontra-se, no presente 
estágio, isenta de dúvidas, em pontos fulcrais. Portanto, negar, nessa altura, os 
malefícios dos bilhões de toneladas de gases tóxicos (muitas das vezes com 
custos elevados) parece ser uma atitude despida de mínima cientificidade remata 
Freitas1002. 

Provavelmente, trata-se da primeira vez na história, salvo risco de guerra 
nuclear, que a humanidade simplesmente pode inviabilizar a sua sobrevivência na 
terra, por obra e desgraça, em larga escala, do seu estilo devorante, compulsivo 
e pouco amigável. 

Já o século XXI inaugura um novo milênio e ao mesmo tempo realiza 
o último signo da Revolução Francesa a Fraternidade1003. Nessa nova fase da 

além do mero fiscal das regras jurídicas. Cabe frisar que, tal como os direitos da primeira geração 
ou dimensão, os direitos sociais são também titularizados pelo indivíduo contra o Estado. Nesse 
momento, são reconhecidos os chamados direitos sociais como o direito à saúde, educação, 
previdência social, habitação, entre outros que demandam prestações positivas do Estado para 
seu atendimento e são denominados “direitos de igualdade” por garantirem, justamente às 
camadas mais miseráveis da sociedade, a concretização das liberdades abstratas reconhecidas 
nas primeiras declarações de direitos.    Para aprofundar ver LAFER, Celso. A Reconstrução dos 
Direitos Humanos – Um diálogo com o pensamento de Hannan Arendt. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1991.  
1000 Para mais esclarecimentos ver ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: O 
processo jurisdicional como um locus da democracia participativa e da cidadania inclusiva no 
estado democrático de direito. Vol. 3. Coleção Ensaios do Processo Civil. São Paulo: Conceito 
Editorial, 2011. 
1001 HOBSBAWN, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. Trad. José Viegas. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007.
1002 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, 
p. 9. 
1003 A Fraternidade realizar a terceira geração de direitos humanos que são os chamados 
direitos trans-individuais, também conhecidos por direitos coletivos e difusos, aqueles que de 
acordo com Sarlet trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em princípio, da figura 
do homem-indivíduo como seu titular, destinando-se à proteção de grupos humanos. Ver SARLET, 
Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. 
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humanidade impõe-se, a solidariedade como uma ferramenta para as ações 
governamentais, privadas e interpessoais. A proteção dos direitos parte do 
indivíduo estendendo-se para a sociedade. 

São postos em debate a questão dos novos direitos.  Os direitos 
inerentes a pessoa humana são considerados como direitos da coletividade, 
tais como o direito ao meio ambiente saudável, a segurança, a moradia, ao 
desenvolvimento, o direito à paz de entre outros. Tratam-se daqueles direitos 
de titularidade da comunidade, principalmente os direitos ligados as questões 
ecológicas por resultarem da descoberta do homem vinculado ao planeta Terra, 
com recursos finitos, divisão absolutamente desigual de riquezas em verdadeiros 
círculos viciosos de miséria e ameaças cada vez mais concretas à sobrevivência 
da espécie humana1004.

Assim, Impõe-se a consciência de que os  Direitos Fundamentais 
apenas serão efetivamente assegurados quando também forem garantidos a 
todos. É o momento de concretização do bem comum1005.

3. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E AS DEMANDAS TRANSNACIONAIS: 
REFORÇANDO O DEBATE SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL

Na teoria geral dos Direitos Fundamentais de Peces-Barba uma das 
mais importantes de suas teses consiste nas linhas de evolução dos Direitos 
Fundamentais1006. Para este professor espanhol, existem quatro momentos 
de desenvolvimento e de inserção dos Direitos Fundamentais. São eles: a 
positivação1007, a generalização1008, a internacionalização1009 e a especificação1010 

1004 CARVALHO RAMOS, André de. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem 
Internacional. p. 84. 
1005 COURI, Sergio. Liberalismo e Societalismo. Brasilia:UnB, 2001, p. 77 – 79. 
1006 PECES-BARBA, Gregório. Curso de DerechosFundamentales, p. 146-198.
1007  Para Canotilho a positivação irá corresponder ao primeiro signo da Revolução Francesa 
(a Liberdade) e consistirá em incorporar na ordem jurídica positiva os direitos considerados 
naturais e inalienáveis. ver CANOTILHO, José Joaquin Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 7. Ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 377.
1008 O processo de generalização vai coincidir com realização da Igualdade e  significará a 
reivindicação típica do séc. XIX, da extensão do reconhecimento e proteção dos direitos de uma 
classe a todos os membros de uma comunidade como conseqüência da luta pela igualdade 
real. Assim serão positivados somente no início e meados do século XX os direitos sociais 
ou direitos de segunda geração. GARCIA, Marcos Leite. O Debate Inicial Sobre os Direitos 
Fundamentais.129-152.
1009 O processo de internacionalização consiste na louvável tentativa de internacionalizar os 
Direitos Humanos e criar sistemas de proteção internacional dos mesmos, que estejam por 
cima das fronteiras e abarquem toda a Comunidade Internacional ou Regional, dependendo 
do sistema. O processo de internacionalização não gera nenhuma nova geração de direitos e 
sim uma nova esfera de defesa dos direitos (a internacional). GARCIA, Marcos Leite. Direitos 
Fundamentais e Transnacionalidade: um estudo preliminar. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, 
Joana. (orgs.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juará, 2009. p.173 –200. 
1010 Tratasse do atualíssimo processo pelo qual se considera a pessoa em situação concreta 
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sendo que em cada um destes processos de evolução serão concretizados um 
signo da revolução francesa e conseqüentemente serão positivadas uma geração 
de direitos fundamentais1011.  

Portanto, a especificação é a quarta e última linha de evolução dos Direitos 
Fundamentais e quanto ao conteúdo este processo está estritamente ligado às 
demandas transnacionais1012 e em um primeiro momento são basicamente três: 
o direito à paz, a questão ambiental e o direito ao desenvolvimento dos povos. 

Quanto a questão relativa ao meio ambiente, se expressa a necessidade 
de uma solidariedade não somente com nossos contemporâneos, senão que 
também com relação às futuras gerações para evidentemente evitar a tragédia 
que seria deixar o legado de um mundo deteriorado e inabitável por motivos de 
uma absurda contaminação do planeta e de uma egoísta exploração abusiva dos 
recursos naturais1013. É a questão transnacional por excelência, e é uma questão 
que necessita de solução mais do que urgente, pois sem o planeta, nossa casa, 
não poderemos viver. 

Por outro lado é uma questão difusa por excelência1014, pois o uso 
irracional de um recurso natural, como água, por exemplo, poderá privar até as 
futuras gerações deste bem natural fundamental. 

A causa da proteção do meio ambiente, sua reivindicação e sua 
transformação na mentalidade do ser humano e nos meio produtivos, certamente 
é a mais imprescindível questão transnacional uma vez que o futuro da raça 

para atribuir-lhe direitos, seja como titular: criança, idoso, mulher, consumidor, ou como alvo: o de 
um Meio Ambiente saudável ou à paz. Produz importantes mudanças em seus modelos inicias, 
pelo que envolve não só a seleção e a qualificação já existentes, mas pela contribuição de novos 
elementos que enriquecem e os completam. GARCIA, Marcos Leite. Direitos Fundamentais e 
Transnacionalidade. p.173 –200.
1011 GARCIA, Marcos Leite. O Debate Inicial Sobre os Direitos Fundamentais. p.129-152
1012 As demandas transnacionais estão relacionadas com a questão da efetividade dos 
chamados direitos difusos e transfronteiriços e são questões fundamentais para o ser humano 
e que vêm sendo classificadas pela doutrina como “novos direitos”. Um fato é impossível de se 
evitar: as questões transnacionais devem ser abordadas e enfrentadas por toda a comunidade 
internacional de forma diferente da prevista nas legislações interna e internacional existente. 
GARCIA, Marcos Leite. Direitos Fundamentais e Transnacionalidade. p. 173- 200.  Para mais 
detalhes sobre as demandas transnacionais ver também CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à 
Transnacionalidade: democracia, direito e estado no século XXI. Itajaí: Universidade do Vale do 
Itajaí, 2011.
1013 GARCIA, Marcos Leite. “Novos” Direitos Fundamentais. 2009. 
1014 De fato, atualmente, a necessidade de proteção do meio ambiente e do uso equilibrado 
da natureza, representa um marco global, que carece de mudança de postura e um novo enfoque 
das relações do homem com seu entorno. É por isso que a incidência do meio ambiente sobre 
o ser humano e vice-versa, como aspecto decisivo ao próprio desenvolvimento humano, justifica 
a inclusão do direito ao meio ambiente ao rol de Direitos Humanos, como direito de terceira 
geração. CAMPELLO, Lívia GaigherBósio. O Princípio da Solidariedade no Direito Internacional do 
Meio Ambiente. In: CAMPELLO, Lívia GaigherBósio; SOUZA Maria Cláudia da Silva Antunes de; 
PADILHA, Norma Sueli. (Orgs). Direito Ambiental no Século XXI: Efetividade e Desafios. Curitiba: 
Clássica, 2013. p. 15 - 33. 
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humana poderá ser sua extinção com a destruição dos elementos que mantém 
o equilíbrio da natureza. 

A consciência que fazemos parte da natureza é de fundamental 
importância, a mudança de mentalidade aqui é vital para toda a raça humana.

4. A PRECAUÇÃO DO MEIO AMBIENTE COMO BEM COMUM E DEVER 
UNIVERSAL

O bem comum pode ser definido como o conjunto de todas as condições 
necessárias para que todos, e cada um, realizem sua dignidade de pessoa 
humana. Além de fim último da sociedade e dos grupos sociais intermédios, 
o bem comum é o meio para que a pessoa realize seus fins últimos, ao tempo 
que é também o conjunto de coisas que satisfazem suas necessidades em vista 
destes fins últimos1015.

A tutela do ambiente consiste assim, no dever universal de respeitar o 
que é um bem comum. Consiste também, numa obrigação de respeitar todas 
as categorias de seres pertencentes à ordem natural. Tal responsabilidade 
toma dimensões globais na medida da globalidade da própria crise ecológica 
e suas implicações igualmente globais decorrentes da relação entre os vários 
ecossistemas entre si e do valor da biodiversidade que são riquezas da 
humanidade inteira, na medida em que contribuem com os equilíbrios essências 
indispensáveis para a vida1016. 

Ao consagrar como direito fundamental, o meio ambiente equilibrado, 
a ordem jurídica interna e internacional procuram traduzir para o campo jurídico 
não apenas um crédito comum, mas uma responsabilidade comum de todos 
para com todos. Isso exige uma ordem jurídica internacional uniforme e implica 
uma conformidade das ordens jurídicas internas com os padrões de tutela 
estabelecidos universalmente. 

Exige também do Estado, controle e regulação por parte das atividades 
potencialmente nocivas ao meio ambiente e a proteção dos ecossistemas mais 
vulneráveis e dos mais essenciais para a vida no planeta. Exige, por outro lado, 
políticas públicas preventivas de degradação da atmosfera e da biosfera e um 
controle eficaz dos efeitos das novas tecnologias. 

Essa tutela jurídica por si só não basta diz Di Lorenzo, pois o efeito da norma 
em matéria ambiental é, via da regra meramente punitivo, sendo inexeqüível, 
na maior parte dos casos, qualquer pretensão de algum efeito restaurativo do 
dano. Ela deve assumir uma natureza pedagógica e amadurecer o senso de 
responsabilidade ao mesmo tempo, que fomenta a mudança de mentalidade e 

1015 DI LORENZO, Wambert Gomes. Meio Ambiente e Bem Comum – Entre um Direito e 
um Dever Fundamental. In: SANTOS, Ivanaldo; POZZOLI, Lafayette. (Orgs). Direitos Humanos e 
Fundamentais e Doutrina Social. 1 ed.  São Paulo: Boreal Editora. 2012, p. 173 – 179. 
1016 DI LORENZO, Wambert Gomes. Meio Ambiente e Bem Comum. p. 173 – 179.
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dos estilos de vida1017.  

Tendo em vista essa inexequibilidade de um efeito restaurativo na maioria 
dos casos em questões ambientais, o princípio da precaução é um instrumento 
fundamental de tutela destes bens fundamentais à vida humana, uma vez que 
em boa parte dos problemas que envolvem o meio ambiente de forma universal, 
impera a controvérsia científica ou escassez de dados.

A aplicação do princípio da precaução não implica apenas impedir a 
atividade, mas investir da pesquisa científica para prevenir os danos ambientais, 
muita das vezes irreparáveis. Tal princípio Implica também no respeito ao ritmo da 
natureza, principalmente naquelas atividades que lhe impactam de forma direta, 
tendo em vista a esgotabilidade e a limitação dos seus recursos. 

O princípio da precaução quebra o nexo de maximização do lucro como 
o fim último da atividade econômica. O trato da questão ambiental não deve se 
submeter à lógica do cálculo financeiro dos custos e benefícios. Os mecanismos 
de mercado são insuficientes para proteger ou promover a preservação do meio 
ambiente. 

A doutrina atual tem nominado essa questão como justiça ambiental, 
que consiste, em parte, na redistribuição do ônus das atividades nocivas ao meio 
ambiente. Tais ônus recaem em regra sobre os mais pobres.  

Assim, o primeiro dever fundamental é o reconhecimento de todas as 
pessoas como credoras de um meio ambiente equilibrado. Sendo cada ato de 
preservação e de proteção ou de destruição, uma conduta devida ao outro, assim 
considerado tanto na sua individualidade de pessoa quanto como parte de um 
grupo humano. 

A sustentabilidade da atividade humana, como tal, é um desafio do bem 
comum universal, desafio que consiste no fato de não haver atividade produtiva 
que não seja destrutiva, conforme ensina Hannah Arendt, “o caráter destrutivo 
da atividade humana é um dos fatores que distingue o homo faber – que trabalha 
sobre – do animal laborans – que se mistura com. O homem, inevitavelmente, 
destrói para produzir”1018.   

O empenho na Sustentabilidade consiste, no esforço de diminuição e 
prevenção dos riscos da atividade produtiva é um imperativo da solidariedade 
para com outrem, tanto considerado como contemporâneo, quanto em relação 
às gerações futuras. 

Esse fluxo e refluxo entre o direito ao meio ambiente equilibrado e o 
dever de promover e preservar seu equilíbrio, é uma relação de ida e vinda entre 
um direito e um dever sobre a mesma coisa em si que tem sem nexo ético 
explicativo também a partir da relação entre o bem individual e o bem comum. 

1017  DI LORENZO, Wambert Gomes. Meio Ambiente e Bem Comum. p. 173 – 179. 
1018  ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 
p. 149. 
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Tal relação é regida pelo principio de correlação1019. 

Um princípio secundário, que de acordo com KarolWojtyla regula a 
correlação entre o bem da pessoa e o bem comum. Como em um ciclo virtuoso, 
ao cumprir com seu dever como o bem comum, a pessoa fomenta seus próprios 
direitos fundamentais1020. O bem comum é, antes de tudo um lugar comum onde 
se depositam os deveres e se retiram os direitos.

5. CONSIDERAÇOES FINAIS

5.1 Conforme visto neste estudo, o direito ao meio ambiente sadio 
está integrado nos direitos de terceira geração também considerados de 
“novos” direitos. Devido as suas especiais condições, diferentes dos demais 
direitos fundamentais, os “novos” direitos são: individuais, coletivos e difusos 
ao mesmo tempo, por isso consideram-se trans-individuais, trans-fronteiriços e 
transnacionais, pois sua principal característica é que sua proteção não é satisfeita 
dentro das fronteiras tradicionais do Estado nacional. 

5.2 São também direitos relacionados com o valor solidariedade e 
requerem uma visão de solidariedade. Paralelamente estes são de titularidade da 
comunidade que resultam da descoberta do homem vinculado ao planeta Terra, 
com recursos finitos, divisão desigual de riquezas e ameaças à sobrevivência da 
espécie humana e são aspirados globalmente a partir de uma visão totalitária das 
necessidades humanas. 

5.3 A necessidade de proteção e precaução do meio ambiente e do uso 
equilibrado da natureza representa um marco global, que carece de mudança de 
postura e um novo enfoque das relações do homem com seu entorno. 

1019  Este princípio de correlação tem raízes em São Tomas de Aquino, para o qual “todo o 
bem da parte se ordena ao todo e que todo o bem comum se há de preferir sempre ao bem 
privado”.  AQUINO,Tomas de. Suma Teológica. II – II, q 58, a.6. Maritain também procura explicar 
o princípio de correlação, quando afirma que a pessoa deve buscar servir à comunidade e ao bem 
comum livremente, aspirando a sua própria plenitude. MARITAIN, Jacques. A pessoa e o bem 
comum. Lisboa: Livraria Morais Editora. 1962, p. 82. 
1020  WOJTYLA, Karol. Mi vision del hombre. Madrid: EdiconesPalabra, 205. p. 317. 
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1. INTRODUÇÃO

A compreensão da situação em que se encontram a defesa ambiental e o 
reconhecimento dos direitos dos Povos Tradicionais, a partir da aplicação especial 
dos direitos humanos, insta, antes de tudo, que sejam considerados, para além 
das normas legais, o contexto político e as peculiaridades e características 
próprias desses povos, especialmente na Amazônia.

A historicidade da região amazônica é marcada pela exclusão, 
desigualdade social e degradação ambiental, todavia, com a presença maciça 
do Estado, mediante grandes ações voltadas para a realização de projetos 
desenvolvimentistas que, além de não proporcionarem o real desenvolvimento 
para a região, não respeitam o meio ambiente nem a sociodiverdisidade existente, 
ensejando conflitos fundiários e socioambientais.

A corrida pelo acesso à terra e aos recursos naturais põe frente a frente 
atores sociais com objetivos totalmente distintos. A Amazônia, enquanto fonte 
de recursos ambientais com altíssimo valor de mercado, é o centro de inúmeros 
conflitos provocados pela incompatibilidade entre os interesses das populações 
tradicionais e dos pequenos posseiros que nela habitam e os interesses 
mercadológicos de grandes empresas mineradoras e hidrelétricas, além de 
madeireiros, pecuaristas, dentre outros.

Nesse sentido, os instrumentos e institutos jurídicos que concedam 
direitos às populações tradicionais são de extrema importância, especialmente 
aqueles relacionados ao direito à terra, à moradia e à reprodução cultural. São 
esses institutos que serão analisados na presente tese.

Em um primeiro momento, analisar-se-á quem são os povos tradicionais, 
sem propor uma conceituação específica, mas apenas situando a questão. 
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Posteriormente, será visto o instituto da posse agroecológica, como modalidade 
de apossamento coletivo que legitima direitos para as populações tradicionais.

Serão analisados também o funcionamento do Sistema Interamericano 
de Direitos Humanos e o modo como este reconhece e ventila os mesmos 
elementos reivindicados por outras comunidades, especialmente os elementos 
territoriais e culturais, a partir de decisões da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Por fim, propõe-se um diálogo entre esses instrumentos, a fim de 
reafirmar a concretização dos direitos humanos às populações tradicionais. 

2. CONSTRUINDO O CONCEITO DE POVOS TRADICIONAIS 

Enquanto categoria jurídica, o termo de textura aberta “povos tradicionais” 
é tratado pela Convenção 169 da OIT1021 como sinônimo de indígenas e tribais. Aliás, 
tal convenção, em seu primeiro artigo, busca apresentar os critérios relevantes 
para essa identificação, demonstrando a distinção essencial e necessária, do 
ponto de vista internacional, entre comunidades indígenas e comunidades tribais.

Considerando o exposto, uma comunidade tribal consiste em uma 
comunidade não indígena, caso levada em consideração a região que esse povo 
habita. Contudo, trata-se de comunidades que possuem muitas características 
similares com as apresentadas pelos povos indígenas, como: as tradições sociais, 
culturais e econômicas que os diferem do restante da comunidade nacional, a 
identificação com seu território ancestral, e uma regulação, ao menos parcial, 
com base em seus próprios costumes, normas e tradições1022.

No Brasil, entretanto, diante da sociodiversidade que o consagrou como 
um Estado pluriétnico e multicultural, através do reconhecimento extraído dos 
ditames da Constituição da República de 1988, os povos tradicionais incluem não 
somente os povos indígenas e tribais, mas também os ribeirinhos, os quilombolas, 
as comunidades locais, dentre outras populações que se assemelham entre si 
pelo seu modo de vida, isto é, pela íntima relação que mantêm com o ambiente 
natural, materializada através de tradições, costumes, cultura e religiosidade, que 
compõem a sua identidade. Em outras palavras, os direitos reconhecidos a uma 
categoria jurídica se aplicam às demais.

É possível perceber que a Convenção 169 da OIT somente considera os 
indígenas e tribais como povos tradicionais, daí porque se faz necessário utilizar 
a explicação de Marina Osmarina Silva1023, que diz:

1021 OIT. Organização Internacional do Trabalho. Convenção nº169 sobre povos indígenas e 
tribais e Resolução referente à ação da OIT/Organização Internacional do Trabalho. Brasília. 2011, 
p.15. 
1022 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 2007.Sentença de 28 de 
novembro. Case Saramaka vs. Suriname, par. 79.
1023 SILVA, Marina Osmarina. Saindo da Indivisibilidade – a política nacional de povos e 
comunidades tradicionais. Brasília: Inclusão social, v. 2, n. 2, 2007, p. 8.
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“(..) são populações que se definem pelo uso sustentável da 
terra, pelo destino da sua produção e o seu vínculo territorial, incluindo 
sua situação fundiária, pela importância que os ciclos naturais têm nas 
suas práticas produtivas, pelo uso comunitário dos mesmos, pelo seu 
conhecimento profundo do ecossistema no qual vivem e pelo uso de 
tecnologias de baixo impacto ambiental, por sua organização social, na 
qual a família extensa representa papel importante, também por suas 
expressões culturais e as inter-relações com outros grupos da região”.

Daí porque, por possuírem uma relação ímpar com o ambiente natural em 
que habitam, entende-se que há aqui um direito de territorialidade1024, pois esse 
território é muito mais que uma propriedade com cunho meramente pecuniário. O 
território dos povos tradicionais é parte integrante da sua identidade, por envolver 
mais do que as relações sociais ou os manejos de sobrevivência, representando 
– e identificando - sua cultura, religião, espiritualidade, isto é, o seu “sagrado”. 
As comunidades possuem verdadeiras representações simbólicas1025 com esse 
espaço. 

Sendo assim, o território pode ser interpretado como um bem cultural, 
resignificando, a partir do apossamento coletivo que marca o modo de vida 
desses povos, o próprio direito de propriedade. Será tratado assim, o modelo de 
ocupação coletiva e comunitária pelo qual as populações tradicionais amazônicas 
se reproduzem social e culturalmente. 

3. POSSE AGROECOLÓGICA: (RE)PENSANDO CONCEITOS 

A realidade sociocultural, ao lado da evolução história do acesso à terra 
e aos recursos naturais na Amazônia, contribuíram para o surgimento de uma 
modalidade de apossamento distinta e incompatível com concepções civilistas 
tradicionais da posse. 

As definições clássicas elaboradas por Savigny e Ihering – teoria subjetiva 
e teoria objetiva da posse, respectivamente – não respondem às demandas 
sociais de um país marcado por inúmeros conflitos fundiários.Ihering e Savigny 
desenvolveram concepções possessórias em função da propriedade1026, isto é, 
nenhuma dessas teorias concede à posse um valor independente do direito de 
propriedade. 

O próprio Código Civil Brasileiro, nos arts. 1.196 e 1.204, define possuidor 
e posse em razão dos poderes inerentes à propriedade, além de não a proteger 

1024 Juliana Santilli aponta que a territorialidade tem sido considerada por estudos 
antropológicos como fator fundamental na identificação das populações tradicionais. In: 
Socioambientalismo e novos direitos:Proteção jurídica à diversidade biológica e cultural, São 
Paulo: Editora Pierópolis, 2005, p. 138.
1025 DIEGUES, Antonio Carlos. O Mito Moderno da Natureza Intocada. São Paulo: HUCITEC, 
1998, p. 49.
1026 MATTOS NETO,Antonio José de. Estado de direito agroambiental brasileiro. São Paulo: 
Saraiva. 2010. p. 44.
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como um direito real.

Em verdade, a posse deve ser encarada como o elemento fundamental 
e legitimador da propriedade1027. A posse representa, ante o dever constitucional 
que exige o cumprimento da função social da propriedade1028, o uso social do 
bem. Ao se exercer a posse, aplicando utilidade social ao bem, legitima-se o 
direito de propriedade.

A necessidade de reconhecer o papel fundamental da posse se justifica 
em razão da contradição existente no sistema jurídico brasileiro: de um lado, a 
Constituição Federal estabelece a função social da propriedade como um dever 
(art. 5º, XXIII); do outro, o Código Civil enumera o uso como uma faculdade do 
proprietário (art. 1.228)1029.

Desenvolve-se, assim, em Direito Agrário, o conceito de posse agrária. 
Na posse agrária, ao contrário da visão mais individualista da clássica posse civil, 
valoriza-se o trabalho humano exercido sobre a terra. Legitima-se não só o direito 
de propriedade, como também o direito à moradia, ao trabalho e à reprodução 
cultural. 

Nesse sentido, ensina Antônio José de Mattos Neto:

“Em vias do processo de socialização do Direito, o Direito 
Agrário elege como valor maior a atividade agrária (o trabalho) que o 
homem empreende na terra. Valoriza-a mais que o simples domínio. 
Desta maneira, o Direito Agrário orienta-se no sentido de reconhecer 
a posse àquele que, no plano dos fatos, labuta a terra, explorando-a 
economicamente1030”.

Na posse agrária, o elemento subjetivo, o animus, é representado pela 
vontade do possuidor de trabalhar a terra, e não necessariamente de se tornar 
o proprietário. O imóvel em que se exerce a posse é tido como um lugar de 
resistência, onde o possuidor pode viver dignamente com sua família.

O elemento objetivo, o corpus, é demonstrado pela relação direta e física 
entre o possuidor e o local onde vive; há uma relação direta entre o homem 
e a terra. Pode se expressar, por exemplo, pelos atos materiais de produção 
empreendidos no local objeto da posse.

Embora o conceito de posse do Direito Agrário possua intrinsecamente 
um viés social, ainda não é suficiente para explicar ou ser aplicado aos fenômenos 
possessórios específicos da Amazônia. As populações tradicionais que habitam a 
Amazônia, como ribeirinhos, remanescentes de povos quilombolas, castanheiros, 

1027 ROCHA, Ibraim; TRECCANI, Girolamo Domenico; BENATTI, José Heder; HABER, Lilian 
Mendes; CHAVES, Rogério Arthur Friza. Manual de Direito Agrário Constitucional: lições de 
Direito Agroambiental. Belo Horizonte: Editora Fórum. 2010, p. 71.
1028 Art. 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988.
1029 ROCHA, I. et al., ibidem, p. 75.
1030 MATTOS NETO, ibidem, p. 46.



406 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

seringueiros, dentre outros, desenvolveram uma forma própria de apossamento 
coletivo da terra e dos recursos naturais: a posse agroecológica1031.

O campesinato amazônico é marcado por grande diversidade cultural, 
onde as populações tradicionais desenvolveram suas próprias técnicas de 
relação com a terra e com o meio ambiente, fortemente influenciada pela cultura 
indígena. Benatti1032 se refere ao século XVIII, como sendo o período de formação 
do “caboclo amazônico” no contexto das políticas pombalinas para a Amazônia, 
da expulsão dos missionários e da miscigenação entre colonos, povos indígenas 
e negros. 

A questão da terra na Amazônia é marcada por um grave histórico de 
conflitos e violência no campo, além de registrar altos índices de degradação 
ambiental. Paralelamente, observa-se um verdadeiro caos fundiário, onde os 
Poderes Públicos federal e estadual não possuem pleno conhecimento sobre 
quais terras são públicas, quais estão sob o domínio particular de forma regular, e 
quais representam a grilagem1033, isto é, quais terras públicas foram indevidamente 
apropriadas por particulares.

Sobretudo após a década de 70, com a militarização da questão agrária na 
Amazônia, o modelo de apossamento das populações tradicionais passou a ser 
intensamente desafiado pelos modelos de produção e crescimento econômicos 
introduzidos na região e pela valorização da terra como bem especulativo. 

Os povos da floresta na Amazônia nasceram como meros ocupantes, sem 
possuir quaisquer títulos de domínio, o que os torna extremamente vulneráveis 
no momento em que a Amazônia se torna grande reserva de valor comercial. É 
por isso que a estruturação do conceito de posse agroecológica se torna uma 
bandeira política no processo de disputa pela terra na Amazônia:

“É a partir de 1970 que a posse agroecológica começa a 
se consolidar politicamente e os camponeses iniciam a reivindicação 
de seus direitos em defesa de seu apossamento. Isto ocorre 
quando se vêem ameaçados por outros grupos sociais que tem uma 
relação diferente com a terra. O convívio dessas duas concepções é 
incompatível no mesmo espaço físico, pois uma terá que desaparecer 
para que a outra se consolide. Nessa situação, o conflito se torna 
intenso e violento, já que o objeto da disputa é o mesmo, porém com 
destinações bem distintas1034”.

A posse agroecológica tem como um dos principais elementos 

1031 Conceito desenvolvido por José HederBenatti. In: agroecológica e manejo florestal. 
Curitiba: Juruá. 2003.
1032 BENATTI, ibidem, p. 100.
1033 Conforme ressaltam Brenda Brito e Paulo Barreto, o relatório da Comissão Parlamentar 
de Inquérito do Congresso Nacional, finalizado em 2001, sobre a ocupação de terras públicas na 
Amazônia, apontou os diversos casos de irregularidades e falsificações em registros de imóveis 
(In: A regularização fundiária avançou na Amazônia?Os dois anos do programa Terra Legal. Belém: 
Imazon, 2011, p. 39).
1034 BENATTI, op. cit., p. 110.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

407

caracterizadores um apossamento coletivo ao lado do trabalho familiar baseado 
no agroextrativismo. Conjuga-se, assim, uma forma familiar de apossamento 
com uma posse coletiva. Seringueiros, ribeirinhos, castanheiros, comunidades 
remanescentes de quilombos, dentre outros, a partir de um regime pautado na 
solidariedade do grupo, consolidaram um modelo de posse coletiva inovador na 
estrutura agrária brasileira.

Esse modelo se constitui em um espaço não só social como também 
ecológico. Para Benatti, “a posse agroecológica é, fisicamente, a somatória 
dos espaços familiares e das áreas de uso comum da terra”1035. Ao lado de um 
espaço de influência de cada família, seja para pequeno cultivo, seja para moradia, 
existe ainda um espaço comum, onde a comunidade pode usufruir dos recursos 
naturais, principalmente para atividades extrativistas sustentáveis.

Um fator marcante, que na verdade constitui um plus em relação à 
posse agrária, é que, na posse agroecológica, destaca-se o papel das populações 
tradicionais na conservação de recursos naturais.  Sua forma de organização social 
e cultural permite e regula de forma sustentável o acesso ao meio ambiente de 
forma sustentável1036. 

Nesse sentido, Ibraim Rocha et. al.1037tratam da posse agroecológica 
como “uma especial forma de relação com a terra, que compatibiliza a posse e as 
restrições em defesa do meio ambiente, pois toma por uso comum determinados 
bens ambientais com práticas de manejo que permitem a sustentabilidade 
dos usos dos recursos naturais”. Como exemplo de comunidades tradicionais 
amazônicas que desenvolveram essa forma de apossamento coletivo, Benatti 
cita a posse dos remanescentes de quilombos e dos seringueiros1038. 

Diante das abordagens acima elencadas, resta claro como o 
reconhecimento do modelo de posse agroecológica representa a concretização 
dos direitos humanos das populações tradicionais, visto que, ao lado do conceito 
de territorialidade, as questões ambientais, juntamente com a questão agrária, 
revelam-se dinamicamente interligadas aos fatores étnicos e afirmativos da 
identidade desses povos1039. Daí porque cabe agora analisar como esses elementos 
são também ventilados e levados em consideração na definição do direito de 
propriedade nos casos submetidos a julgamento pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos.

1035 BENTATTI, ibidem, p. 113.
1036 Segundo Diegues, isso contraria a Teoria da “Tragédia dos Comuns”, formulada por Hardin 
(1968), no sentido de que a propriedade comum causaria uma rápida degradação ambiental. In: 
DIEGUES, op. cit., p. 40.
1037 ROCHA, Ibraim; TRECCANI, Girolamo Domenico; BENATTI, José Heder; HABER, Lilian 
Mendes; CHAVES, Rogério Arthur Friza. Manual de Direito Agrário Constitucional: lições de 
Direito Agroambiental. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 87. 
1038 BENATTI, op. cit., p. 118 e p. 122.
1039 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Amazônia: a dimensão política dos “conhecimentos 
tradicionais” como fator essencial de transição econômica – pontos resumidos para uma 
discussão. Somanlu, ano 4, n. 1, jan./jun. 2004, p. 21.
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4.  A FUNCIONALIDADE DO SISTEMA INTERAMERICANO DE TUTELA DE 
DIREITOS HUMANOS: ENTRE CONVENÇÃO, COMISSÃO E CORTE 

Para que se possa relacionar o conceito de posse agroecológica com o 
entendimento jurisprudencial estabelecido pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, faz-se necessário, antes, o entendimento da funcionalidade e modus 
operandi da tríade sustentatória do Sistema Interamericano de Direitos Humanos 
(SIDH): (a) Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH); (b) Comissão 
Interamericana de Direitos Humanas (CIDH) e, por fim, a (c) Corte Interamericana 
de Direitos Humanos (Corte IDH). 

Foi baseado na ideia de que a proteção dos Direitos Humanos não deve 
se reduzir à soberania de um Estado que a noção tradicional de soberania estatal 
sofreu (e sofre) um processo de relativização em detrimento da admissão de 
intervenções internacionais em prol da proteção dos direitos humanos. No 
entendimento de Roberto Taiar, houve a inclusão da “(...) dignidade da pessoa 
humana como característica inerente ao conceito de soberania”1040, e o SIDH 
surgiu como sistema normativo que internacionaliza as temáticas humanas no 
plano regional. 

Aliás, tal Sistema também funciona como complemento jurídico 
ao Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Nos dizeres de Flávia 
Piovesan, “(...) os sistemas global e regional não são dicotômicos, mas, ao 
revés, são complementares. Inspirados pelos valores e princípios da Declaração 
Universal, compõem o universo instrumental de proteção dos direitos humanos, 
no plano internacional”1041. 

O SIDH tem a CADH como seu principal instrumento. Foi assinada na 
Costa Rica, em San José, no ano de 1969, sendo que somente em 1978 passou 
a entrar em vigor, reconhecendo e assegurando direitos civis e políticos, além de 
estabelecer “um aparato de monitoramento e implementação dos direitos que 
enuncia (...) que é integrado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
e a Corte Interamericana”1042.  

No que tange à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), a 
sua principal função é promover a observância e a proteção dos Direitos Humanos 
na América, por isso, é considerada como um órgão conciliador, assessor, crítico 
e legitimador desta proteção.

 Tem sua normatividade advinda da CADH e da Carta da OEA e, segundo 
Maria Galli e Ariel Dulitzky, “(...) é um órgão central da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) na supervisão e monitoramento do grau de cumprimento 

1040 TAIAR, Rogerio. Direito internacional dos direitos humanos: uma discussão sobre a 
relativização da soberania em face da efetivação da proteção internacional dos direitos humanos. 
São Paulo: MP Editora, 2010.p.308
1041 PIOVESAN, Flávia. Introdução ao Sistema Interamericano de proteção dos direitos 
humanos: a Convenção Americana de Direitos Humanos.In GOMES, Luiz Flávio; PIOVESAN, 
Flávia (coord). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.p.20.
1042 Ibidem, p.33.
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das obrigações internacionais pelos Estados-membros em matéria de direitos 
humanos no âmbito regional”1043. Além disso, é pela CIDH que as denúncias são 
recebidas e protocoladas perante o SIDH, tendo em vista que é somente pela 
Comissão que um caso pode chegar a ser julgado e condenado pela Corte IDH.

A Corte IDH se diferencia da CIDH por dois principais motivos: (1) o 
primeiro consiste na sua função contenciosa, ou seja, é, a Corte IDH, o órgão 
julgador do SIDH, que, ao verificar a violação de direitos humanos e comprovar 
sua competência em razão das partes, do objeto da denúncia e do tempo, pode 
responsabilizar internacionalmente aquele Estado que ratificou e reconheceu sua 
jurisdição; já o (2) segundo motivo consiste na sua função consultiva, pois o 
único órgão competente para interpretar a CADH e emitir pareceres, ou melhor, 
opiniões consultivas com efeito vinculante, é a Corte IDH.  

Insta aduzir que, por mais que a Corte IDH seja o órgão com função 
jurisdicional do SIDH, não se pode afirmar (para um melhor entendimento do 
próprio sistema) que seja superior à CIDH e, assim, subjugar as funções desta 
última, pois, em que pese se tratar de um sistema de proteção individual, o 
indivíduo não tem capacidade processual autônoma para litigar diretamente 
perante a Corte; logo, é imprescindível a relatoria dos casos pela CIDH. Ademais, 
no âmbito da sua função conciliadora, todas as atitudes de um Estado denunciado 
perante à CIDH são levadas em consideração no seu julgamento na Corte IDH.

Daí porque o entendimento vigente é que os Estados-Parte que 
ratificaram a CADH  reconhecem a competência e o poder jurisdicional da Corte 
IDH, e assumiram o compromisso de promover a proteção dos direitos humanos, 
devem respeitar e obedecer todos as normas imperativas de direito internacional, 
ou seja, as normas jus cogens, pois, conforme explica Flávia Piovesan, “é como 
se o Direito Internacional fosse transformado em parâmetro de validade das 
próprias Constituições nacionais (cujas normas passam a ser consideradas nulas 
se violadoras das normas do jus cogens internacional)”1044.

 

5. (DES)CONSTRUINDO O ENTENDIMENTO DE PROPRIEDADE NA 
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

Da simples leitura do artigo 21, é possível constatar que a CADH não 
menciona expressamente a propriedade relativa aos povos tradicionais, pois tal 
artigo somente faz uma abordagem genérica acerca do direito de propriedade, a 
saber:

“Direito à propriedade privada:

1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A lei 

1043 GALLI, Maria Beatriz e DULITZKY, Ariel E. A Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e o seu papel central no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. 
In GOMES, Luiz Flávio; PIOVESAN, Flávia (coord). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2000.p.54.
1044 PIOVESAN, op. cit.,2011, p.106. 
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pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social.

2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo 
mediante o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade 
pública ou de interesse social e nos casos e na forma estabelecidos 
pela lei.

3. Tanto a usura, como qualquer outra forma de exploração do 
homem pelo homem, devem ser reprimidas pela lei1045”.

Entretanto, por se tratar de povos tradicionais, tal artigo deve ser analisado 
para além do texto, tendo em vista que, por possuírem, esses povos, uma relação 
ímpar com o ambiente natural em que habitam, entende-se que “território” é 
muito mais que uma propriedade com cunho meramente pecuniário, por constituir 
parte integrante da sua identidade e envolver mais do que as relações sociais ou 
manejos de sobrevivência, e sim representar – e identificar - sua cultura, religião, 
espiritualidade, isto é, o seu “sagrado”. 

Nesse sentido, a Corte IDH vem se posicionando a favor de um direito 
de propriedade de interpretação extensiva, por entender a intrínseca ligação 
desenvolvida pelos povos tradicionais com os territórios que tradicionalmente 
ocupam e habitam. A Corte IDH, inclusive, já se posicionou no sentido de 
interpretar o artigo 21 da CADH “(...) à luz do contexto próprio das comunidades 
tradicionais, bem como de outras normas internacionais, como a Convenção n. 
169 da OIT – como direito comunal ou coletivo desses povos”1046. 

A interpretação extensiva da Corte IDH não se exaure aí, pois esta 
egrégia Corte entende que o conceito de propriedade é amplo, abarcando tanto 
as coisas apropriáveis, como também todo direito e interesse integrantes do 
patrimônio de uma pessoa1047, ou seja, a propriedade deve ser considerada de 
maneira autônoma, e não restritiva, devendo-se valer de todos os instrumentos 
legais à sua disposição para garantir a proteção das mencionadas comunidades, 
tendo em vista os prejuízos sociais, ambientais e econômicos que elas vêm 
enfrentando1048.

Feito isto, passar-se-á, agora, a uma análise de casos já julgados pela 
Corte IDH, nos quais fica clara (e mais justificada) a interpretação extensiva 
acerca do direito à propriedade proposta pela própria Corte. 

1045 OEA. Convenção Americana de Direitos Humanos. Pacto San José da Costa Rica. 
Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm. Acesso em: 10 nov2013.
1046 AIDA. Guia de Defesa Ambiental: Construindo a Estratégia para o Litígio de Casos diante 
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. [S.l]: [s.n], 2010, p. 88. 
1047 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 2008.Sentença de 06 de maio. 
Caso Salvador Chiriboga vs. Equador.Par.55; 2007.Sentença de 21 de novembro. Caso Chaparro 
Álvarez y LapoÍñiguez vs. Equador. Par. 174; 
1048 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.2005.Sentença de 15 de junho. 
Caso Comunidade Moiwana vs. Suriname.
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5.1 Caso Saramaka vs. Suriname

No presente caso, as vítimas solicitaram à Corte IDH a responsabilização 
internacional do Estado do Suriname, por não promover o reconhecimento ao 
uso e ao gozo do território ocupado e usado tradicionalmente pela comunidade 
Saramaka, além de ter violado o direito à proteção judicial, ao não oferecer um 
recurso efetivo para a proteção judicial aos direitos fundamentais da Comunidade 
Saramaka, em especial, o direito de possuir propriedade de acordo com suas 
tradições comunais.

Diante disso, a Corte IDH entendeu que a comunidade Saramaka, apesar 
de não ser indígena, possuía uma ligação intrínseca com o seu território, uma 
espécie de ligação espiritual, e que, dessa forma, a terra ancestral possuía um 
papel de extrema importância para sua própria sobrevivência, uma vez que se 
apresentava como uma fonte necessária à continuação da vida e da identidade 
cultural dos membros daquela comunidade1049.

Entretanto, Corte IDH ainda se manifestou no sentido de que, por 
mais que se reconheçam todas as especificidades da relação entre os povos 
tradicionais e suas terras, o uso e o gozo destas poderão sofrer limitações, visto 
que o direito de propriedade não é absoluto. Mas essa restrição somente será 
autorizada quando não implicar na completa denegação da existência desses 
povos, ou seja, 

“(...) em relação às restrições ao direito dos povos indígenas 
e tribais, especialmente o uso e aproveitamento da terra e dos 
recursos naturais que possuem tradicionalmente, um fator importante 
a se considerar, é se a restrição e esse uso implicarão na negação 
de tradições e costumes de modo que se coloque em risco a própria 
sobrevivência do grupo e seus membros. Ou seja, nos termos do artigo 
21 da Convenção, o Estado poderá restringir o direito dos indígenas 
Saramakas a usar e gozar de suas terras, que tradicionalmente são 
titulares, e os recursos naturais que nelas estão disponíveis somente 
quando a restrição cumprir com os requisitos mencionados e também 
quando não implique na negação à sobrevivência como um povo 
tribal1050”.(Tradução Livre) 

1049 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 2007.Sentença de 28 de 
novembro. Case Saramaka vs. Suriname.Pars. 78 e 79
1050 Original: Adicionalmente, respecto de las restricciones sobre el derecho de los miembros 
de los pueblos indígenas y tribales, en especial al uso y goce de las tierras y los recursos naturales 
que han poseído tradicionalmente, un factor crucial a considerar es también si la restricción 
implica una denegación de las tradiciones y costumbres de un modo que ponga en peligro 
la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes.  Es decir, conforme al artículo 21 de la 
Convención, el Estado podrá restringir el derecho al usko y goce de los Saramaka respecto de las 
tierras de las que tradicionalmente son titulares y los recursos naturales que se encuentren en 
éstas, únicamente cuando dicha restricción cumpla con los requisitos señalados anteriormente 
y, además, cuando no implique una denegación de su subsistencia como pueblo tribal. (par 120-
122). Cfr., e.g. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Länsman y otros vs. 
Finlandia(quincuagésima segunda sesión, 1994), Comunicación No. 511/1992, ONU Doc. CCPR/
C/52/D/511/1994, 8 de noviembre de 1994, párr. 9.4 (permitiendo que los Estados lleven a cabo 
actividades de desarrollo que limiten los derechos de una minoría cultural, siempre y cuando 
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Quanto aos requisitos mencionados no excerto, são eles: (1) as restrições 
devem ter sido previamente estabelecidas em lei; (2) devem ser necessárias; 
(3) proporcionais e (4) devem ter como finalidade um objetivo legítimo em uma 
sociedade democrática.  

Neste caso, a Corte ainda levou em consideração o fato de o Estado ter 
a obrigação de consultar os povos tradicionais e de obter o consentimento deles:

“Em primeiro lugar, a Corte declarou que, para garantir a 
participação efetiva dos membros do povo Saramaka em planos de 
investimento ou desenvolvimento no seu território, o Estado tem o 
dever de consultar efetivamentea comunidade de acordo com seus 
costumes e tradições (supra par. 129). Este dever exige que o Estado 
aceite e divulgue informações, e implica na comunicação constante 
entre as partes. Essas consultas devem ser feitas de boa-fé, mediante 
procedimentos apropriados e deve procurar chegar a um acordo.1051 
“(Tradução livre)

5.2 Caso Comunidade Moiwana vs. Suriname

No Caso Comunidade Moiwana Vs. Suriname, a Corte se posicionou no 
sentido de que, em se tratando de comunidades tribais, ou seja, não indígenas, 
em virtude de sua ancestralidade e suas práticas consuetudinárias na terra, 
bastaria que os integrantes da comunidade tivessem a posse do bem para que 
os mesmos fossem considerados proprietários da terra1052. 

A Corte IDH levou em consideração o sofrimento pessoal ocasionado 
pelo afastamento de suas terras e a impossibilidade de realizar seus rituais para 
os falecidos no massacre, além da separação dos membros de sua comunidade.

6. O DIÁLOGO ENTRE POSSE AGROECOLÓGICA, CORTE IDH E O 
SOCIOAMBIENTALISMO 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo momento no 
constitucionalismo nacional. Nessa nova era, destaca-se a proteção concedida 
ao meio ambiente e ao patrimônio cultural do país. Trata-se de uma proteção que 

dicha actividad no extinga por completo el modo de vida del pueblo indígena).
1051 Original: Primero, la Corte ha manifestado que al garantizar la participación efectiva de los 
integrantes del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, 
el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres 
y tradiciones (supra párr. 129).  Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e 
implica una comunicación constante entre las partes.  Las consultas deben realizarse de buena 
fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un 
acuerdo. Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 40/04, Fondo. Caso 
12.052.Comunidades Indígenas Maya en el Distrito de Toledo, supra nota 84, párr. 142. Cfr. 
también, los Principio del Ecuador, Principio 5.
1052 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 2005. Sentença de 15 de junho. 
Caso Comunidade Moiwana vs. Suriname. Par. 131.
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deve ser interpretada de forma holística, especialmente quando se tem como 
destinatários desses direitos constitucionais as populações tradicionais. 

Ao expor a síntese dos ditames constitucionais socioambientais, Juliana 
Santilli enfatiza que os dispositivos relacionados à cultura, ao meio ambiente, aos 
povos indígenas e quilombolas e à função social da propriedade devem ser lidos 
de forma integrada, jamais fragmentada. Esses dispositivos, ao lado da força dos 
movimentos sociais em prol do reconhecimento dos direitos das populações 
tradicionais, compõem o chamado socioambientalismo brasileiro1053.

A interpretação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nos 
dois casos expostos referentes ao reconhecimento de direitos de povos tribais, 
embora se refira ao Suriname, reflete, em sua essência, o reconhecimento do 
direito de pertencimento ao território e o modelo de apossamento histórico e 
cultural, que também são reproduzidos pelas populações tradicionais amazônicas. 
Nesse sentido, a análise da fundamentação da CIDH se configura como mais um 
instrumento de luta pelo reconhecimento dos direitos das populações tradicionais 
no Brasil. 

A afirmação do direito de reprodução física e cultural dos povos tribais 
no âmbito da jurisdição internacional fortalece a bandeira mobilizadora das 
comunidades tradicionais, favorecendo ainda a defesa de seus territórios1054e a 
relação especial de apossamento coletivo representada pela posse agroecológica.

Essa tarefa, em prol das populações tradicionais, é primordial em um país 
que elege a dignidade da pessoa humana como fundamento, além de postular 
pela concretização de direitos sociais, culturais e ambientais. Esse é o papel de 
um Estado de Direito Ambiental1055, Multicultural e Pluriétnico1056.  

 

7. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

Pelo exposto, conclui-se:

7.1  Diante da sociobiodiversidade existente no Brasil e, em especial, no 
contexto amazônico, os povos tradicionais são categorias sociais que merecem o 
reconhecimento de seus direitos a partir da peculiaridade de seu modo de vida. 

1053  SANTILLI, op. cit., p. 91
1054  Manuela Cunha e Mauro Almeida destacam que os direitos territoriais constituem a 
principal reivindicação política das populações tradicionais. (Almeida CUNHA, Manuela Carneiro 
da e ALMEIDA, Mauro W.B.. Populações Tradicionais e Conservação Ambiental. In: Biodiversidade 
na Amazônia. São Paulo: Estação Liberdade: ISA, 2001, p. 192).
1055  LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patrick de Araújo. Dano Ambiental: do individual 
ao coletivo, extrapatrimonial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 26.
1056  PEREIRA,Deborah Macedo Duprat de Brito.O Estado Pluriétnico. In: LIMA, Antônio 
Carlos de Souza e HOFFMAN, Maria Barroso. Além da Tutela: bases para uma política indigenista 
III. São Paulo. Editora Contra Capa;2002, p.45. Disponível em: http://laced.etc.br/site/arquivos/04-
Alem-da-tutela.pdf. Acesso em: 5 abril 2012.

http://laced.etc.br/site/arquivos/04-Alem-da-tutela.pdf
http://laced.etc.br/site/arquivos/04-Alem-da-tutela.pdf
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Possuem uma relação ímpar com o ambiente em que habitam, 
sendo o “território” parte integrante das suas relações sociais, estratégias de 
sobrevivência, sua cultura, costumes, ancestralidade e identidade coletiva. Logo, 
a questão territorial ultrapassa a questão patrimonial, possuindo relação direta 
com o direito à vida e com o princípio da dignidade da pessoa humana. 

7.2 Essas peculiaridades tornam a posse exercida por esses povos como 
distinta da posse tradicional, daí advém o conceito de posse agroecológica, como 
expressão do apossamento que integra tanto a posse exercida individualmente 
por cada família, quanto a posse exercida pelo grupo sobre as áreas destinadas 
principalmente para o agroextrativismo sustentável.

7.3 O SIDH visa proteger os direitos humanos com base o Princípio 
Pró-homine e constitui uma importante estratégia de reconhecimento de direitos 
para os grupos em situação de vulnerabilidade, como os povos tradicionais. 

Daí a necessidade de observar o entendimento da Corte IDH no que 
tange ao direito à terra de povos tradicionais, tendo em vista que o Brasil é 
signatário desse Sistema e ratificou a jurisdição da Corte IDH, devendo promover 
o diálogo entre os instrumentos internacionais e seus parâmetros internos. 

7.4 Diante da análise dos casos já julgados pela Corte IDH que versam 
sobre o território dos povos tradicionais, é possível constatar que a egrégia Corte 
dialoga com o conceito de posse agroecológica. 

A Corte considera a ancestralidade e as práticas consuetudinárias na terra, 
bem como a posse exercida pela comunidade, como legitimadores do direito de 
propriedade, sendo esta sinônimo de “propriedade comunal”, pois ultrapassa o 
cunho material e integra a identidade dos povos. 

7.5 Da noção de posse agroecológica e do entendimento retirado 
da jurisprudência da Corte IDH, é possível constatar que podem, estes, ser 
expressos no âmbito do socioambientalismo brasileiro, como interpretações 
aliadas aos movimentos sociais e ambientalistas que lutam pela afirmação dos 
direitos dos povos tradicionais. 

Daí porque há a necessidade de se utilizarem as diversas fontes do direito 
como instrumento de luta, havendo um diálogo uniforme da temática regional, 
que possibilita a internacionalização dessas reivindicações.
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente ameaça de esgotamento dos recursos ambientais e de um 
consequente colapso ecológico, assim como a necessidade de se encontrar 
soluções para a mitigação dos efeitos negativos gerados pela ação do homem 
sobre o meio ambiente, explicam um movimento crescente da sociedade na 
revisão de paradigmas e modelos de governança. A partir de um novo modo de 
pensar e repensar as condições de operacionalização social, política e tecnológica 
do desenvolvimento sustentável e da gestão ambiental, há a ponderação da 
complexidade das dimensões envolvidas nos processos ambientais considerados, 
cuja intervenção do poder público e da sociedade deverá ser feita em favor dos 
interesses comuns de preservação da vida no planeta. 

Dentre estas dimensões, interessa discutir as questões ligadas ao papel 
do Estado, das empresas, da sociedade civil e do necessário compartilhamento 
de responsabilidades entre todas as partes no processo de gestão ambiental e, 
particularmente, dos resíduos sólidos, tendo em vista a pressão pela redução das 
taxas de consumo de recursos naturais, assim como a diminuição da liberação 
de resíduos pós-produção e pós-consumo no meio ambiente.

Em todo o mundo foram sendo criadas estruturas governamentais 
voltadas para a regulamentação e para a fiscalização das atividades causadoras e 
potencializadoras de danos ambientais.

O Brasil, por exemplo, em resposta ao sistema de responsabilidades 
compartilhadas previsto na Constituição Federal de 1988 (CF/88), adotou 
providências criando um aparelhamento jurídico que possibilite a regulação e 
gestão dos resíduos, a Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), 
consoante seus objetivos, princípios, fundamentos, diretrizes, instrumentos, 
planos e programas. 

Esta Lei é um marco histórico nas políticas públicas de saneamento e de 
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meio ambiente, por ser uma ferramenta por meio da qual o tema fundamental 
e transversal dos resíduos finalmente estará entrando na agenda da sociedade.

A efetividade desta Lei, entretanto, depende essencialmente de uma 
visão sistêmica com a articulação entre Poder Público, setor empresarial, 
sociedade civil organizada e cidadão para a promoção de espaços de debate e 
negociação de interesses.

 Portanto, dar-se-á foco à responsabilidade compartilhada como princípio 
e instrumento viabilizador das diretrizes e objetivos trazidos pela Lei nº. 12.305/10, 
demonstrando-se que, a partir da constatação da importância do sistema de 
responsabilidades compartilhadas como medida de concreção entre os diversos 
atores da sociedade, vislumbrou-se neste sistema a ferramenta capaz de organizar 
um caminho para se alcançar um ambiente ecologicamente equilibrado. 

2. O SISTEMA DE RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 

Com a crise ambiental instalada e a própria constatação dos limites físicos 
do planeta, a demanda por uma nova postura estatal, econômica, empresarial 
e social, bem como novos marcos regulatórios nas questões ambientais e 
sociais, em resposta a estas demandas, têm sido um dos importantes vetores 
de mudanças comportamentais fazendo florescer uma preocupação ética e 
socioambientalmente responsável.

Um dos principais aspectos da crise ambiental vivenciada e incontestada 
no final do século XX pode ser traduzido pela ideologia do consumismo, produto 
e produtora de um modo de vida desequilibrado e causadora de consequências 
desastrosas, seja no âmbito social, seja no ambiental. No entanto, o que se 
verifica neste início de século XXI, é que este cenário continua a seguir na 
mesma direção, já que tudo na sociedade contemporânea gira em torno do ato 
de consumir e não se veem perspectivas imediatas de superação desse modelo 
civilizatório em crise.

A civilização do hiperconsumo, como classifica Gilles Lipovetsky1057, 
se caracteriza pelo fato de que o consumo, para se alcançar um determinado 
status social, já não é mais o principal motor do mercado. O prazer individual é 
que movimenta a economia. É o que o referido autor denomina por consumo 
emocional, onde a abundância e o descarte prevalecem. 

Nesse universo, os produtos cada vez mais têm uma vida menor 
(obsolescência programada), o que tem aumentado significativamente o volume 
de resíduos e a pressão sobre os recursos ambientais.

Este quadro, segundo Antônio Herman Benjamin1058, corresponde 

1057  LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
1058  BENJAMIN, Antônio H. V. Coord. Dano Ambiental: prevenção, reparação e repressão. 
São Paulo: Revistados Tribunais, 1993.
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a um esgotamento dos modelos de desenvolvimento econômico e industrial 
experimentados, que apesar dos benefícios tecnológicos alcançados, trouxe, 
também, a devastação ambiental, instalando-se a crise ambiental contemporânea.

Enrique Leff1059 contextualizando a crise ambiental, esclarece:

“a degradação ambiental se manifesta como sintoma de 
uma crise de civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido 
pelo predomínio do desenvolvimento da razão tecnológica sobre a 
organização da natureza. A questão ambiental problematiza as próprias 
bases da produção, aponta para a desconstrução do paradigma 
econômico da modernidade e para a construção de futuros possíveis”

A discussão em torno da adoção de uma consciência ambiental passou a 
pautar diversos cenários, na qual todos tiveram como ponto de partida a crítica ao 
modelo de produção então vigente, denunciando a irracionalidade dos padrões 
de apropriação das riquezas naturais e de consumo, passando-se a exigir uma 
nova postura, um novo paradigma a ser criado.

A este novo modelo, convencionou-se chamar de desenvolvimento 
sustentável, cuja abordagem fundamenta-se na harmonização de objetivos sociais, 
ambientais e econômicos, de acordo com Ignacy Sachs1060, aliando o necessário 
desenvolvimento econômico à correta gestão e utilização dos recursos naturais.

Ainda que este conceito sofra duras críticas à sua real efetividade, 
cuja discussão não se faz oportuna para o momento, há que se admitir a sua 
repercussão no Brasil, na medida em que, do rol de princípios gerais da atividade 
econômica, previsto nos incisos do artigo 170 da CF/881061, encontra-se a defesa 
do meio ambiente.

Sobre a relevância que alcançou o meio ambiente na Constituição Federal 
de 1988, menciona Antônio Herman Benjamin1062:

“Uma Constituição que, na ordem social (o território da 
proteção ambiental), tem como objetivo assegurar ‘o bem-estar e 
a justiça sociais’ não poderia, mesmo, deixar de acolher a proteção 
do meio ambiente, reconhecendo-o como bem jurídico autônomo 
e recepcionando-o na forma de sistema, e não como um conjunto 
fragmentário de elementos.”

1059 LEFF, Enrique. Saber Ambiental. Petrópolis: Vozes: 4 ed, 2001, p. 15.
1060 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 
2000.
1061 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: (...) VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)
1062 BENJAMIN, Antônio Herman. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. 
In Desafios do Direito Ambiental no Século XXI. KISHI, Sandra Akemi; SILVA, Solange Teles; 
SOARES, Inês Virgínia Prado (org.). Desafios do direito ambiental no século XXI. 2005, p. 366-367.
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A complexidade dos problemas ambientais enfrentados e as novas 
reivindicações das sociedades na conjugação dos direitos de primeira, segunda 
e terceira dimensões, particularmente pela ênfase conferida à proteção do 
“macrobem ambiental”1063, exsurgiu a preocupação com um comportamento ético 
e socioambientalmente responsável. Esta formação de uma nova consciência 
jurídica em matéria ambiental tem resultado na conformação do chamado Estado 
de Direito Ambiental. 

Espelhando esta nova consciência, a Constituição Federal de 19881064 
no caput do seu artigo 225, consagrou o direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, assegurando-o como um direito difuso, de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo ao mesmo tempo 
imposto, ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações. 

Essa adoção jurídico-constitucional, no entendimento de José Rubens 
Morato Leite1065: 

“é a mais avançada e moderna, porquanto repele a proteção 
ambiental em função do interesse exclusivo do homem para dar lugar à 
proteção em função da  ética antropocêntrica alargada.”

Ao se estabelecer que o dever de preservar o meio ambiente é 
ordenado a todos, denota-se positivado na CF/88 o sistema de responsabilidades 
compartilhadas, analisado pela dupla função: dever fundamental de proteção 
ambiental pelo cidadão; dever do cidadão e tarefa estatal em agir de forma 
integrativa, conforme descrito por Heline Sivini Ferreira1066, nos seguintes termos:

“o constituinte atribuiu ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
Ao assim proceder, consolidou o sistema de responsabilidades 
compartilhadas propício à atuação e à fiscalização mútuas, indicando 
que os maiores responsáveis pela maior crise ambiental deveriam 
desenvolver um plano de ação comum, com vistas à manutenção da 
sustentabilidade ecológica. Ao reconhecer o ambiente como um direito 
pertencente a todos e, simultaneamente, instituir um dever de proteção 
compartilhado, o texto constitucional abraçou uma formulação jus-
fundamental perficiente, integrada tanto pela sua dimensão subjetiva 
(direito), quanto pela sua dimensão objetiva (dever).”

1063 LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini; BORATTI, Larissa Verri (org.). 
Estado de Direito Ambiental: tendências. 2. ed. rio de Janeiro: Forence Universitária, 2010, p. 06. 
1064 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.
1065 LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini; BORATTI, Larissa Verri (org.). 
Estado de Direito Ambiental: tendências. 2. ed. rio de Janeiro: Forence Universitária, 2010, p. 
222.
1066 FERREIRA, Heline Sivini. A biossegurança dos organismos transgênicos no direito 
ambiental brasileiro: uma análise fundamentada na teoria da sociedade de risco. Tese (Doutorado 
em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008, p. 244.
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Neste contexto é indispensável que as ações, em todas as esferas, sejam 
articuladas de forma integrada, adotando abordagens multidisciplinares capazes 
de garantir um nível adequado de proteção ao meio ambiente.

À medida que o texto constitucional reconhece a indissolubilidade 
entre Estado e sociedade civil, a efetivação deste sistema de responsabilidade 
compartilhada exige uma democracia ambiental, obrigando tanto ao Estado 
a buscar novas formas de organização do poder político, com a elaboração 
de normas que incentivem a cooperação entre seus diversos atores, quanto 
à coletividade ao exercício de uma cidadania ativa e participativa, advindo de 
ambos a responsabilidade social na gestão ambiental, através de mecanismos 
transparentes, acessíveis e eficientes.

A este novo modelo de exercício da cidadania dá-se o nome de cidadania 
ambiental, concebida como sendo o reconhecimento dos princípios universais 
relativos aos direitos ambientais, de modo a incorpora-los à cultura e à política, 
ampliando a seara de atuação da coletividade para a proteção do macrobem 
ambiental, devendo ser exercida de forma transfronteiriça e planetária, tendo em 
vista a natureza unitária e indivisível do meio ambiente, assim como a globalidade 
de seus riscos.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como disposto no 
artigo 225 da Constituição Federal de 1988, em que pese não esteja formalmente 
inserido no rol dos direitos fundamentais, equipara-se materialmente a estes. E, 
como a proteção ambiental é finalidade tanto do Estado quanto da coletividade, 
aquele não pode se furtar a garantir um patamar mínimo de realização do direito 
fundamental ao ambiente, assim como caberá à coletividade a adoção de medidas 
positivas ou negativas que protejam o meio ambiente. Neste sentido assinala  
José Joaquim Gomes Canotilho1067:

“o meio ambiente ecologicamente equilibrado não é finalidade 
do Estado apenas, mas sim de toda a coletividade, podendo-se observar 
a adoção de uma responsabilidade compartilhada. (...) Foi erigido, em 
termos de proteção ambiental, um sistema de responsabilidade solidária 
e ética com vistas às futuras gerações. Os deveres da coletividade 
provenientes da responsabilidade compartilhada e solidária também 
se relacionam com a limitação de direitos subjetivos dos sujeitos 
da coletividade, pois tendem a incidir reduzindo a manifestação de 
determinadas liberdades.”

Ao longo dos mais de 20 anos de vigência da CF/88, muito se evoluiu 
na tentativa de proteção destes preceitos basilares, sendo necessária a leitura 
do artigo 225 em harmonia com os princípios fundamentais indicados nos 
artigos 1º a 4º do texto constitucional, que fazem da tutela do meio ambiente um 
instrumento de realização da cidadania e da dignidade da pessoa humana.

1067 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito 
constitucional ambiental brasileiro. 5. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 224-225. 
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Em consonância com estes preceitos e, buscando alcançar o fim 
colimado pela norma fundamental, em especial no que se trata da gestão dos 
resíduos sólidos, foi promulgada a Política Nacional de Resíduos Sólidos1068.

Uma nova política pública, contudo, não se constrói apenas com a edição 
de uma lei. É preciso a quebra de alguns padrões comportamentais, com a 
modificação do modus operandi até então arraigados em nossa cultura omissiva 
e permissiva, quanto ao manejo e gerenciamento de resíduos sólidos em todo 
o país. 

3.  A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A produção de resíduos é indissociável das atividades desenvolvidas 
pelo homem, ao longo dos anos, ainda que a preocupação com os problemas 
associados à inadequação da sua disposição final seja recente.

Estudo recente feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe)1069, mostra a relevância da questão dos 
resíduos sólidos no Brasil. Segundo dados de 2012,  a geração de resíduos 
sólidos urbanos (RSU) no Brasil cresceu 1,3%, de 2011 para 2012, índice que é 
superior à taxa de crescimento populacional urbano no país no período, que foi 
de 0,9%. Traduzido em números, o Brasil produziu, em 2012, mais de 62 milhões 
de toneladas de resíduos, o equivalente a 383 quilos por habitante no mesmo 
período. 

Referido estudo demonstra que a diferença entre o total de resíduos 
sólidos urbanos gerado e o coletado no ano de 2012 é de  6,2 milhões de 
toneladas. Isto quer dizer, consequentemente, que esta quantidade de resíduo 
teve uma destinação imprópria.

Por reconhecer que a questão dos resíduos está associada a um problema 
de produção e de consumo, sabe-se que sua solução depende essencialmente 
da internalização do conceito circunscrito no sistema de responsabilidades 
compartilhadas prescrito na Constituição Federal de 1988, tendo em vista que 
um dos problemas mais urgentes está relacionado ao fato de que tanto a geração 
quanto a disposição inadequada dos resíduos geram efeitos ambientais e sociais 
adversos ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Marco histórico da gestão ambiental no Brasil, depois de quase 21 anos de 
espera e amplo debate com governo, universidades, setor produtivo e entidades 
civis, foi aprovada a Lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
um arcabouço legal que define objetivos, instrumentos e diretrizes gerais para o 
manejo dos resíduos.

1068  BRASIL. Lei. 12.305/2010. Diário Oficial, Brasília, 2010. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em 12 jun. 2013.
1069  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS 
ESPECIAIS. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – 2012. São Paulo: Abrelpe, 2013. Disponível 
em: http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2012.pdf. Acesso em: 21 de março de 2014.
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Esta Lei lança uma visão moderna na luta contra um dos maiores problemas 
do planeta: o resíduo sólido urbano, colocando em evidência a necessidade de 
repensar e planejar a forma de destinação e disposição adequada dos resíduos, 
assim como a imprescindível revisão dos padrões de produção e consumo da 
atualidade.

Veja-se a lição de Édis Milaré1070: 
 

“A Política Nacional de Resíduos Sólidos preencheu uma 
importante lacuna no arcabouço regulatório nacional. Essa iniciativa é 
o reconhecimento, ainda que tardio, de uma abrangente problemática 
ambiental que assola o País, problemática esta de proporções 
desconhecidas, mas já com diversos episódios registrados em 
vários pontos do território nacional, e que tem origem exatamente 
na destinação e disposição inadequadas de resíduos e consequente  
contaminação no solo, além da dificuldade de identificação dos agentes 
responsáveis”.

A Lei em apreço representa um importante avanço ao tema, pois, dentre 
outros aspectos, instituiu em suas ações a hierarquia da não geração, redução, 
reutilização, reciclagem e tratamento e disposição final adequados de resíduos 
sólidos, tendo como objetivo a mitigação dos impactos socioambientais causados 
e a promoção de uma cultura sustentável, com o despertar da consciência da 
sociedade em todas as suas vertentes.

Mas para se alcançar os objetivos propostos é essencial a participação 
das organizações públicas e privadas, assim como o envolvimento de toda 
a sociedade de forma integrada e colaborativa com uma visão e objetivos 
compartilhados de longo prazo, tendo em vista que a implantação da Lei não se 
dá simplesmente com a regulamentação da mesma. Conforme entendimento de 
Solange Teles da Silva1071:

“O conjunto das instituições e organizações que atua na 
gestão de resíduos sólidos não é uma máquina que pode ser entendida 
e regulada apenas coma geração de dados quantitativos e análises 
estatísticas. Antes de tudo, há grupos de agentes do setor produtivo, 
público, academia e terceiro setor, além de comunidades, formadas por 
pessoas que precisam ser ouvidas e incluídas no processo decisório.”

Em decorrência da grande expectativa de que a nova Política Nacional 
de Resíduos Sólidos tenha trazido solução para os problemas apontados, a 
responsabilidade compartilhada será tratada, nesta tese, como sendo o alicerce 
da Lei em apreço, pois o que antes era de responsabilidade exclusiva do setor 
público, passa agora, a ser compartilhado entre este e a coletividade em suas 

1070  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 7. ed. rev., atual. e reform. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 855.
1071  TOMÉ, Maria Vitória Ferrari, et all. A Política Brasileira de Resíduos Sólidos: os desafios 
da teoria e da prática IN: SILVA, Solange Teles da; CUREAU, Sandra; LEUZINGER, Marcia Dieguez 
(coord.). Resíduos. São Paulo: Editora Fiuza, 2013, p. 22.
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diversas esferas, sendo este o grande desafio a ser enfrentado.

4. A CONCRETIZAÇÃO DO SISTEMA DE RESPONSABILIDADES 
COMPARTILHADAS A PARTIR DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

A intenção da presente pesquisa é demonstrar o quanto todos os atos 
descritos na Política Nacional de Resíduos Sólidos são absoluta e deliberadamente 
imbricados, na medida em que o sucesso de uma ação, dependerá de um 
pensar, agir e tratar de forma conjunta e integrada, refletindo o sistema de 
responsabilidades compartilhadas descrito na Constituição da República de 1988. 

Considerando a amplitude do comando dogmático, verifica-se que a 
efetivação do princípio da responsabilidade compartilhada mostra-se essencial 
para o sucesso da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com especial atenção 
para os distintos destinatários da norma.

4.1 Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto1072

O ponto inovador trazido pela Lei nº 12.305/2010 em seu artigo 6º, é 
estabelecer expressamente a responsabilidade compartilhada pelo resíduo 
produzido, entre sociedade, empresas e Poder Público em todas as suas esferas, 
porquanto será através dela que se conseguirá distribuir os deveres e obrigações 
de cada parte para concretizar as diretrizes e objetivos previstos na lei. 

Nos termos da Lei em foco, a responsabilidade compartilhada refere-
se ao conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 
minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir 
os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 
ciclo de vida dos produtos.

Ao disciplinar este novo instituto no âmbito do Direito Ambiental, a PNRS 
confere efetividade ao sistema de responsabilidades compartilhadas previsto na 
CF/88, pois, ao distribuir a cada ator participante do ciclo de vida do produto a sua 
parcela obrigacional em relação a este, torna-se imprescindível a soma de todas 
estas obrigações para se alcançar o fim colimado.

Nesse sentido, Wladimir António Ribeiro1073 destaca que:

“A ideia é internalizar os custos ambientais, de modo que 

1072  O artigo 3º, IV da nova lei disciplinou como sendo o “ciclo de vida do produto” as etapas 
que envolvem o desenvolvimento do produto, desde a obtenção de insumos e matérias-primas; 
processo produtivo; consumo, até sua disposição final.
1073  RIBEIRO, Wladimir António. Introdução à Lei da política Nacional de Resíduos Sólidos. 
IN: SAIANI, Carlos César Santejo. et al. Resíduos Sólidos no Brasil: oportunidades e desafios da 
lei federal n 12.305 (lei de resíduos sólidos). Barueri, SP: Manole Editora, 2014, p. 138-139.
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a atividade econômica geradora de resíduos considere também tais 
custos. Procura-se induzir comportamentos de redução na produção de 
resíduos por meio da responsabilidade que atinja todos os beneficiários 
desses processos.”

Esta premissa é de importância vital, pois destaca a necessidade 
de conscientização da questão ambiental e de sua sustentabilidade, cuja 
responsabilidade é de todos, tendo em vista que, de acordo com a Constituição 
Federal de 1988 (art. 225, caput), a defesa e a preservação do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações é dever do 
Poder Público e da coletividade. Nesta esteira segue o entendimento de Eros 
Grau1074:

“Os administrados, de meros beneficiários do exercício da 
função ambiental pelo Estado que eram, passam a ocupar a posição 
de destinatários do dever-poder de desenvolver comportamentos 
positivos, visando àqueles fins. Assim, o traço que distingue a função 
ambiental pública das demais funções estatais é a não-exclusividade 
do seu exercício pelo Estado.”

A sustentabilidade na gestão dos resíduos sólidos deve ser construída 
a partir de modelos integrados, que possibilitem tanto a não geração, que se 
mostrará como uma grande mudança do standard atual de produção, como na 
redução, reutilização e reciclagem de materiais que possam servir de matéria-
prima ou insumos para processos produtivos.

Mas para garantir a efetividade dos instrumentos destacados na Lei e 
a sustentabilidade na gestão integrada de resíduos sólidos, estes modelos não 
podem se limitar à esfera técnica, ou a setores específicos, pois a solução dos 
problemas apresentados tem como fator determinante a integração com outras 
áreas, tais como a saúde, a fazendária, a de planejamento, as sociais, e outros 
setores da economia, inclusive o concorrente, o que trará avanços significativos 
para a questão.

Outra novidade introduzida pela PNRS é a participação ativa dos 
consumidores, que antes não tinham qualquer responsabilidade sobre o resíduo 
gerado, ficando à cargo somente do Poder Público local dar uma destinação final 
ao mesmo. A partir de agora, os consumidores deverão efetuar a devolução de 
produtos e embalagens após o seu uso quando for estabelecido um sistema 
de coleta seletiva no Plano de Gestão Integrada de seu Município (artigo 6º do 
Decreto 7.404/2010, que regulamenta a PNRS), sendo sujeito a penalidades em 
caso de descumprimento destas regras.

A responsabilização é uma das condições necessárias para se firmar bases 
sólidas para o estabelecimento de mecanismos regulatórios que disciplinem e 
compatibilizem interesses difusos de um sistema de decisões amplo e complexo, 

1074  GRAU, Eros Roberto. Proteção do meio ambiente. (Caso do Parque do Povo). Revista 
dos Tribunais, 702/247-260. 1994, p. 250.
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em consonância com artigo 25 da Lei1075. 

A intensidade das interações entre essas instituições é baseada num 
processo de retroalimentação, ou na reciprocidade, possibilitada e potencializada 
pelo compartilhamento de normas, convenções, valores, expectativas e rotinas 
que nascem da experiência comum. No intuito de compatibilizar interesses 
entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial 
e mercadológica com os de gestão ambiental, deve-se desenvolver estratégias 
sustentáveis, que, além de propiciar o alcance da eficiência e sustentabilidade 
nas atividades produtivas, incentivam as boas práticas de responsabilidade 
socioambiental, nos termos do artigo 30 da Lei 12.305/2010.

Para disciplinar a gestão dos resíduos, é imprescindível ao Poder Público 
conhecer a realidade de cada cadeia produtiva, para, a partir de então, delinear, 
juntamente com a cadeia produtiva em questão, o gerenciamento dos resíduos. 
Como esta tarefa se revela impossível, o Poder Público precisa da cooperação de 
cada uma destas cadeias para definir a responsabilidade de cada parte e as ações 
a serem tomadas, estabelecendo a logística reversa para viabilizar esta operação.

A responsabilidade compartilhada democratizou o sistema de gestão 
e gerenciamento dos resíduos ao descentralizar a responsabilidade entre os 
diversos participantes do ciclo de vida dos produtos, o que gerou uma preocupação 
não somente com a destinação final ambientalmente adequada dos produtos 
e embalagens reunidos ou devolvidos, mas também com a minimização dos 
custos totais, o que inclui a redução de insumos e reaproveitamento dos resíduos, 
contribuindo sensivelmente para a questão ambiental.

Neste processo de responsabilização compartilhada e de consequente 
mobilização dos atores para participação eficaz na gestão e gerenciamento, é 
necessário, ainda, que sejam levados em conta o universo cognitivo, os valores 
socioculturais e as relações micropolíticas das partes, sob pena de, ao ignorar a 
realidade vivenciada por todas as partes envolvidas no processo, incorrer no erro 
primário de se fazer uma análise parcial e ideal da situação apresentada, fadando-
se esta política pública ao fracasso. 

4.2 Cooperação

  Para que a integração preconizada, tanto na CF/88, quanto na Lei 
de resíduos seja efetiva, é imprescindível a criação de redes de comunicação 
entre os atores, que, no caso dos resíduos sólidos, são os produtores, os 
intermediários, o comércio, as empresas que utilizam os resíduos como matéria-
prima, os consumidores, os catadores e o Poder Público, com a criação de 
espaços democráticos de exercício do poder de gestão.

Para se alcançar esta integração, é necessária a compreensão da 

1075  Art. 25.  O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela 
efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.
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complexidade da questão socioambiental, o que inclui conhecer a natureza das 
fontes geradoras dos resíduos, seus impactos na população e no ambiente, o 
estudo da realidade local em seus vários aspectos, além de articulá-los com 
os impactos da dimensão global, para que se obtenha uma visão fidedigna da 
complexidade da questão.

Essas redes de sustentação nada mais são do que a internalização do 
conceito de cooperação por todos os agentes envolvidos. Marina Prieto Afonso 
Lencastre1076, justificando a importância da cooperação para a sociedade atual, 
esclarece:

“As situações contemporâneas confrontam-nos com 
problemas inéditos na história da humanidade: desde as questões 
da bioética até aos novos problemas ambientais, todos apelam à 
consciência deliberativa no sentido de escolher o melhor bem. Mas 
estas situações levantam problemas de percepção e de compreensão 
a muitos níveis. Rompem com os hábitos comportamentais e não 
permitem uma percepção directa sobre o seu grau de necessidade 
moral. Impõem-se em cenários distantes no tempo e no espaço, e 
resultam muitas vezes de previsões não inteiramente clarificadas pelos 
conhecimentos disponíveis. Estas novas questões implicam novas 
respostas educativas e novos valores morais: uma literacia que saiba 
lidar com a complexidade e a imprevisibilidade dos cenários sociais 
e ambientais contemporâneos e uma ética sensível à condição dos 
outros, humanos e não humanos, presentes e futuros. A disposição 
bondosa associada a uma compreensão mais profunda do sentido 
colectivo da vida sobre a terra estão na origem da abertura a esse todo. 
A inteligência emocional pode então encontrar as soluções cooperativas 
que o nosso futuro conjunto espera de nós”.

Segundo Robert Axelrod1077, mesmo diante de um ambiente diversificado 
e independentemente do vínculo existente entre as partes, a cooperação pode 
prosperar se for baseada na reciprocidade e na importância dada ao futuro, o que 
torna esta estratégia muito mais viável no mundo real, senão vejamos o que diz 
referido autor:

“Estamos acostumados a pensar em competições em que 
há apenas um vencedor, campeonatos como o futebol e o xadrez. Mas 
o mundo raramente é assim. Em uma enorme variedade de situações, 
a cooperação mútua é melhor que a deserção para ambos os lados. O 
segredo para o bom desempenho, não reside na superação de outros, 
mas por suscitar sua cooperação”.

Com base nestas constatações percebe-se que não foi por uma repetição 

1076 LENCASTRE, Marina Prieto Afonso. Bondade, Altruísmo e Cooperação: Considerações 
evolutivas para a educação e a ética ambiental. In: Revista Lusófona de Educação, 2010,15, 113-
124. Disponível em:                     < http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/rle/n15/n15a08.pdf>. 
Acesso em: 25 jul. 2013, p. 123-124.
1077 AXELROD, Robert. A evolução da cooperação. (tradução Jusella Santos) São Paulo: 
Leopardo Editora, 2010, p. 175.
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infundada que a Lei 12.305/2010 fixou a cooperação em seu artigo 6º, inciso VI e 
em seu artigo 8º, inciso VI, sendo o primeiro relativo aos princípios e o segundo 
aos instrumentos da PNRS. 

O ordenamento jurídico é composto por previsões distintas que ora 
qualificam valores, ora qualificam condutas. Daí as noções básicas sobre os 
princípios e as regras. De acordo com Alexandre de Moraes1078, a teoria geral 
do direito estabelece distinções entre regras e princípios nos seguintes termos: 
princípios são pautas genéricas, como ideias centrais de um sistema, que lhes 
conferem um sentido axiológico, harmonioso e racional, no qual se permite 
a compreensão de seu modo de organização. Já as regras são prescrições 
específicas que estabelecem pressupostos e consequências determinadas. A 
regra é formulada para ser aplicada a uma situação especificada. O princípio é 
mais geral que a regra porque comporta uma série indeterminada de aplicações. 
Os princípios permitem avaliações flexíveis, não necessariamente excludentes, 
enquanto as regras embora admitindo exceções, quando contraditadas provocam 
a exclusão do dispositivo colidente. 

Quando o legislador erigiu a cooperação a princípio, ele o fez em respeito 
à Constituição Federal de 1988 que, em seu artigo 225 estabeleceu o meio 
ambiente, em razão da sua importância como fator estrutural e conformador da 
sociedade, como um bem de uso comum do povo, cuja guarda e manutenção 
deve ser atribuída a todos aqueles que o usufruem, em responsabilidade conjunta, 
para as presentes e futuras gerações.

Em se tratando o meio ambiente de um direito de terceira geração, 
que são os direitos transindividuais ou difusos, isto é, aqueles que não podem 
ser divididos pelos atores sociais por pertencerem indistintamente a todos, a 
cooperação é intrínseca à resolução da questão do meio ambiente sadio, em que 
pese não esteja adstrita a ele, razão pela qual este instituto foi alçado à categoria 
de princípio, consonante entendimento de Cristiane Derani1079:

“O princípio da cooperação não é exclusivo do direito 
ambiental. Este princípio faz parte da estrutura do Estado Social. Ele 
orienta a realização de obras políticas relativas ao objetivo de bem-
comum, inerente à razão constituidora deste Estado. É um princípio de 
orientação do desenvolvimento político, por meio do qual se pretende 
uma maior composição das forças sociais. Num sentido amplo, o 
princípio da cooperação é também uma expressão do genérico princípio 
do acordo (Kompromissprinzip), o qual perpassa toda a ordem jurídica e 
também é reclamado pela proteção ambiental, onde participa, impondo 
uma adequação entre interesses significativos.

O princípio da cooperação informa uma atuação conjunta 
do Estado e sociedade, na escolha de prioridades e nos processos 
decisórios. Ele está na base dos instrumentos normativos criados com 
objetivos de aumento da informação e de ampliação de participação nos 

1078  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
1079  DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 141-
142.
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processos de decisões da política ambiental, bem como de estabilidade 
no relacionamento entre liberdade individual e necessidade social”.

Segundo Sidney Guerra1080, a ideia de cooperação, no âmbito dos 
resíduos sólidos, reflete a imprescindibilidade de internalizar na consciência dos 
atores integrantes dessas diferentes esferas de poder a percepção da necessária 
participação no processo de criação de uma nova política pública de gestão dos 
resíduos, tendo em vista que a carência ou falta de efetividade nesta área de 
atuação resultará em prejuízos para todos.

Essa concepção implica na previsão de formas de compartilhamento 
das informações com as populações locais envolvidas, assim como a criação 
de espaços de decisão quanto as políticas públicas a serem adotadas, o que foi 
devidamente previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos em vários dos 
seus dispositivos1081, consoante sistema de responsabilidades compartilhadas 
consagrado na Constituição Federal de 1988.

A incorporação da dimensão participativa nas políticas públicas para 
o setor de resíduos sólidos foi concebida para a responsabilização de todos 
os atores envolvidos no processo de gestão. Por isto a cooperação deve ser 
considerada como pré-requisito para a viabilidade das soluções encontradas e 
para a sustentabilidade dos procedimentos operativos e técnicos escolhidos, 
tendo em vista que tais aspectos dependem basicamente da capacidade 
organizativa, mobilizadora e comunicativa dos grupos sociais e instituições 
envolvidos nos mesmos.            Desta feita, a cooperação entre os diversos 
ramos da sociedade, a partir de uma visão sistêmica da gestão e gerenciamento 
integrado dos resíduos sólidos, será um dos caminhos, tanto axiológico, quanto 
na práxis, para se alcançar os objetivos firmados no artigo 7º da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos.

4.3 Logística Reversa

 Para tornar exequível a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida do produto, a PNRS enumerou alguns instrumentos e ferramentas, dentre 
elas a chamada Logística Reversa, que é o instrumento de desenvolvimento 
econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e 
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente  adequada (art. 3º, XII da 
Lei 12.305/2010 e art. 13 do Decreto 7.404/2010).

1080  GUERRA, Sidney. Resíduos Sólidos: Comentários à Lei 12.305/2010. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012.
1081  O artigo 3º, inciso VI, da Política Nacional de Resíduos Sólidos define como controle 
social, o “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações 
e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas 
relacionadas aos resíduos sólidos;”. Ainda o inciso X do artigo 6º da referida Lei estabelece como 
principio, o direito da sociedade à informação e ao controle social
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Tradicionalmente, o sistema logístico era uma preocupação apenas do 
âmbito empresarial, tendo em vista que se ocupava tão somente da integração 
e otimização do fluxo de informação, alocação de recursos, distribuição, 
embalagem e manuseio de materiais das empresas para o mercado, de modo a 
planejar, implantar e controlar, eficientemente o fluxo direto de uma dada cadeia 
produtiva, ou seja, da produção ao consumo, também conhecido como logística 
direta.

De acordo com a Associação Brasileira de Logística, com base na 
definição do Council of Supply Chain Management Professionail1082, a logística 
direta é conceituada como:

“Processo de planejamento, implementação e controle do 
fluxo e armazenagem eficientes e de baixo custo de matérias-primas, 
estoque em processo, produto acabado e informações relacionadas, 
desde o ponto de origem até o ponto do consumo, com o objetivo de 
atender aos requisitos do cliente.”

Posteriormente, as empresas introduziram a logística chamada reversa, 
com o intuito de reduzir os impactos negativos relativos a produtos fora do padrão 
de qualidade ou não consumidos, para manter sua competitividade empresarial, 
a integridade da imagem corporativa, além da busca pela redução dos custos 
operacionais. 

Pode-se dizer, portanto, que em um primeiro momento a logística reversa 
foi criada apenas com cunho estratégico empresarial, tanto que Lúcia Helena 
Xavier1083, ao tratar de logística reversa assim a definiu inicialmente:

“Na verdade, os fluxos reversos têm crescido em importância. 
Eles fluem contra a corrente dos fluxos diretos, da ponta do consumo 
para trás. Exemplos são os materiais e componentes de produtos 
ou de processos que, após serem consumidos ou utilizados, são 
coletados e transportados para trás nas redes de suprimento, para 
serem reutilizados ou reciclados e reincorporados, ou à mesma cadeia 
de suprimentos (...) ou a outras cadeias (...).

Por tratarem-se de fluxos reversos em relação aos fluxos 
diretos tradicionais das redes de suprimento, a parte logística que 
gerencia os recursos e processos referentes aos fluxos reversos é 
chamada de Logística Reversa.”

A crescente necessidade de inclusão das questões ambientais na 
gestão dos sistemas produtivos em decorrência do aumento da pressão social 
e governamental para a redução do consumo de recursos naturais, assim como 
da redução na produção de resíduos, tem forçado as empresas a buscarem um 
engajamento ambiental.  

1082  Associação Brasileira de Logística (ABRALOG) Disponível em: <www.abralog.com.br>. 
Acesso em: 15 nov. 2013.
1083  XAVIER, Lúcia Helena; CORRÊA, Henrique Luiz. Sistemas de logística reversa: criando 
cadeias de suprimento sustentáveis. São Paulo: Atlas, 2013, p. 5.
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Este engajamento se manifesta através da gestão com foco na 
sustentabilidade com propósito de demonstrar a responsabilidade social da 
empresa para os consumidores que são cada vez mais exigentes em relação aos 
produtos ambientalmente adequados. Segundo Amartya Sen1084:

“Cidadãos ativos, acionistas indignados e consumidores 
responsáveis estão alavancando as mudanças de paradigma em 
matéria de RSE [Responsabilidade Social Empresarial]. E vieram para 
ficar. Quanto mais avance o irreversível e tão esperançoso processo 
de democratização vivido por amplas regiões do planeta, maiores 
serão sua influência e sua pressão. Sob o seu impulso, alterou-se 
completamente a equação de Friedam. As empresas privadas que 
terão as maiores chances de realizar uma boa performance econômica 
não serão as “narcisistas”, mas, ao contrário, as de melhor RSE. 

Pesquisas de diferentes tipos dão conta de que, quanto 
maior a RSE, maior a competitividade, a lealdade dos consumidores, a 
possibilidade de atrair melhores quadros para a empresa, a produtividade 
no trabalho e a confiança de que se goza no mercado. Pesquisa publicada 
na The economista revela que “só 4% dos empresários afirmaram que 
a RSE ‘é uma perda de tempo e dinheiro’”.

A RSE é uma reivindicação ética da sociedade, mas, ao 
mesmo tempo, a forma de a empresa se reciclar para o século XXI. 
Um século no qual deverá prestar contas (...) a todos os stakeholders, 
o que significa seus próprios funcionários, os pequenos investidores, 
os consumidores, a opinião pública e a sociedade civil e suas diversas 
representações.”

As empresas, portanto, com uma visão mais apurada sobre as 
consequências positivas de uma gestão empresarial ambientalmente ativa 
adotam procedimentos que viabilizam a melhoria da eficiência produtiva, com 
a minimização do consumo de matérias-primas, de resíduos, de poluição e a 
maximização da rentabilidade, da qualidade ambiental e da credibilidade no 
mercado, sendo este processo complementado também pela logística reversa.

 Assim sendo, nas palavras de Paulo Roberto Leite1085, logística reversa, 
é atualmente  definida como:

“a área de logística empresarial que planeja, opera e controla 
o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos 
bens pós-venda e pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo 
produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-
lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, 
de imagem corporativa, entre outros.”

Tem-se, portanto, que a logística reversa é uma importante ferramenta 
para as questões ligadas à gestão do ciclo de vida do produto e dos seus canais 

1084  SEN, Amartya, KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar: a ética do 
desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado; tradução Bernardo Ajzemberg, Carlos 
Eduardo Lins da Silva. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 366-367.
1085  LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2009, p. 17.
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reversos. 

No entanto, apesar de sua relevância, a implementação da logística 
reversa encontra dois óbices: o primeiro é que não se trata de uma prática muito 
disseminada no país, em razão de todos os custos que ela representa, sejam 
eles financeiros, humanos ou estruturais; o segundo diz respeito ao alcance 
pretendido pela Lei, pois ao tratar do assunto, o artigo 15 do Decreto 7.404/2010, 
que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, disciplina o acordo 
setorial como um dos instrumentos para a implementação da logística reversa.

O problema é que o acordo setorial é o documento firmado entre o Poder 
Público e todos os participantes do processo produtivo e mercadológico de um 
determinado produto. Isso implica, dentre outros aspectos, a imperiosa união 
dos concorrentes em prol da logística reversa. Nesse sentido, pergunta-se:

Estarão as empresas preparadas ou mesmo dispostas a compartilhar 
suas responsabilidades nesta operação? 

Mesmo sendo estabelecida a responsabilidade compartilhada pela Lei de 
resíduos, a partir da qual todos se tornam corresponsáveis pela gestão do resíduo, 
ainda há uma desarticulação na cadeia produtiva, em razão da dificuldade em se 
conciliar interesses difusos e muitas vezes conflitantes, conforme entendimento 
de Lúcia Helena Xavier1086: 

“Em geral, a gestão das cadeias reversas ainda ocorre de 
forma desarticulada. Os custos mais relevantes da Logística Reversa 
consistem provavelmente mais no custo da ausência de integração que 
efetivamente no custo do processo em si. Uma configuração em rede 
das cadeias tende a reduzir os custos e tornar o processo um todo mais 
eficiente.”

Esta desarticulação entre as empresas, que muitas vezes dificulta e 
até mesmo impede a realização dos acordos setoriais para a implementação da 
logística reversa, pode ser traduzida em desconfiança em prol da competitividade.

No entanto, para que as relações comerciais sejam firmadas sob um 
novo patamar, adequando-o às necessidades impostas não só pela Lei, mas pela 
própria premência da sobrevivência, é preciso perceber as mudanças ocorridas 
ao longo dos anos e como a participação mais efetiva e integrativa é possível, 
sem perder a lucratividade. Trata-se da internalização do sentido de cooperação. 

Quando se fala em cooperação ou colaboração, destaca-se a necessidade 
de responsabilização dos vários agentes do processo, que nada mais é que a 
observação dos deveres anexos comuns a qualquer relação contratual, quais 
sejam: lealdade, boa-fé e informação, deveres estes identificados primordialmente 
na Constituição Federal de 1988.

1086  XAVIER, Lúcia Helena; CORRÊA, Henrique Luiz. Sistemas de logística reversa: criando 
cadeias de suprimento sustentáveis. São Paulo: Atlas, 2013, p. 169.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

431

Lúcia Helena Xavier1087, ao definir gestão de cadeias de suprimento, 
demonstra a evolução da percepção advinda com a substituição do termo 
“cadeia” pelo termo “rede” e sua interconexão com a logística:

“Gestão de cadeia de suprimentos é a administração 
integrada dos processos principais de negócios envolvidos com 
a gestão das instalações e dos fluxos físicos, financeiros e de 
informações, englobando desde os produtores originais de insumos 
básicos até a disposição do produto final pós-consumo (...) A gestão 
de cadeia de suprimentos visa fazer com que as empresas não atuem 
de forma independente, mas na forma de uma cadeia integrada de 
relações fornecedor-cliente visando a otimização global da rede (...)

Em um entendimento mais recente, a logística é tratada no 
contexto não da gestão de ‘cadeias’, mas de ‘redes’ de suprimento, 
que de fato são cadeias de suprimentos interdependentes, 
interconectadas e, por vezes, integradas. As redes, apesar de terem 
maior complexidade, tem o potencial de atingir mais altos níveis de 
eficiência por permitirem a consolidação de fluxos e a integração 
de diferentes cadeias de suprimento (neste texto, indistintamente 
chamadas de cadeias produtivas)”

O assunto desenvolvido pela referida autora está inserido nas ciências 
sociais aplicadas, na área de administração de empresas. Isso implica dizer que o 
conceito de cooperação começa a permear o ambiente empresarial como sendo, 
não só um mecanismo de eficiência socioambiental, mas, principalmente, como 
instrumento viabilizador da eficiência econômica.

É imprescindível a mudança de percepção, atitude e cultura das empresas 
para o sucesso da implementação da logística reversa como instrumento 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além disso, como menciona Serge 
Latouche1088, as mudanças no modo de produção certamente trarão, ainda que 
paradoxalmente, um aumento da mesma, tendo em vista a necessidade de 
novas profissões e novos equipamentos.

Nesta mesma linha de raciocínio Sidney Guerra1089 declara:

“No que tange ao desenvolvimento econômico e social 
inerentes ao sistema de logística reversa, impende pontuar que a 
implementação dessa sistemática, bem como a maioria das propostas 
previstas na PNRS, fatalmente exigirá por parte dos geradores de 
resíduos o dispêndio  de muitos esforços.

De toda sorte, não se pode olvidar que à médio e longo prazo 
tais mudanças trarão benefícios econômicos (pela redução de custos 
com matéria-prima, pela concessão de incentivos econômicos e pela 
concorrência mercantil – provocada pelo aumento da credibilidade 

1087 XAVIER, Lúcia Helena; CORRÊA, Henrique Luiz. Sistemas de logística reversa: criando 
cadeias de suprimento sustentáveis. São Paulo: Atlas, 2013, p. 4.
1088 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno; tradução Claudia Berliner. 
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.
1089 GUERRA, Sidney. Resíduos Sólidos: Comentários à Lei 12.305/2010. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, p. 77.
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dos clientes e fornecedores que valorizam políticas ecologicamente 
corretas), sociais (pela conscientização ecológica dos consumidores) e 
ecológicos (com a redução dos impactos ambientais).”

Logo, a logística reversa, incontestavelmente, é uma efetiva ligação entre 
Poder Público, setor empresarial e consumidor, a qual exigirá, em um primeiro 
momento, muito esforço para a internalização do conceito de responsabilidade 
compartilhada, assim como para a inexorável readequação às novas exigências 
legais, mas, que a longo prazo, reverberará em benefícios econômicos, sociais e 
ambientais para todos os setores da sociedade.

5. CONCLUSÕES 

Diante do que foi exposto, conclui-se que:

5.1 A Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 225, estabeleceu 
o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, 
paralelamente, impôs ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, consagrando o sistema de 
responsabilidades compartilhadas.

5.2 Com o propósito de efetivar o sistema de responsabilidades 
compartilhadas, Poder Público e coletividade devem agir de forma conjunta e 
integrada, o que exige novas formas de organização da esfera política, assim 
como o exercício de uma cidadania ativa para a proteção do macrobem ambiental.

5.3 A Política Nacional de Resíduos Sólidos representa um avanço na 
proteção e preservação do meio ambiente ao estabelecer regras que visam o 
planejamento da destinação e da disposição adequada dos resíduos, apontando 
a necessidade de revisão dos padrões de produção e consumo da atualidade, 
com o fito de mitigar os impactos socioambientais causados.

5.4 A Política Nacional de Resíduos Sólidos possibilita a operacionalização 
do sistema de responsabilidades compartilhadas previsto na CF/88 ao integrar 
Poder Público, organizações, empresas e cidadãos, fazendo exsurgir uma 
consciência socioambiental para a gestão dos resíduos.

5.5 A responsabilidade compartilhada é vista como alicerce da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, pois ao distribuir a cada ator participante do ciclo de 
vida do produto a sua parcela obrigacional em relação a este, torna indispensável 
a soma de todas estas obrigações para se alcançar o fim colimado.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo analisar a evolução da legislação em 
relação às áreas de preservação permanente ao redor dos reservatórios artificiais 
de água, abordando as alterações introduzidas na legislação ambiental pela Lei nº 
12.651/2012, bem como se tais alterações se caracterizam como um retrocesso 
ambiental, quando confrontadas com os padrões de proteção daquelas áreas na 
legislação revogada.

2. CONCEITO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

A chamada área de preservação permanente é definida no artigo 3°, II, da 
Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, como sendo uma área protegida, coberta 
ou não por vegetação nativa, e que tem como funções ambientais a preservação 
dos recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica e da biodiversidade, 
bem como a facilitação do fluxo gênico de fauna e flora, a proteção do solo e, por 
fim, assegurar o bem-estar das populações humanas.

Em primeiro lugar, é importante observar, quanto ao conceito legal da 
área de preservação permanente, que o legislador frisou se tratar de uma área 
protegida e, portanto, submetida a regime diferenciado de uso, evidentemente 
mais restritivo em comparação a áreas que assim não foram qualificadas.

Outro aspecto que merece destaque, é o fato de a área não se 
descaracterizar como sendo de preservação permanente pelo fato de se 
encontrar desprovida de qualquer vegetação, ou ainda por se encontrar coberta 
por vegetação que não seja nativa. Em sua redação originária, o código florestal de 
1965 (lei n° 4.771), não falava em área de preservação permanente, considerando 
como de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação 
natural elencadas em seus artigos 2° e 3°.

Conforme GOUVÊA1090, a definição da área de preservação permanente 

1090 GOUVÊA, Yara Maria Gomide. Novo código florestal: comentários à Lei 12.651, de 25 de 
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não constava do código florestal de 1934 (Decreto n° 23.793), nem do código 
florestal de 1965, em sua redação originária, tendo sido introduzido àquele após 
mais de trinta e cinco anos, através da medida provisória nº 2.166-67, de 2001 
(art. 1°, § 2°, II), em razão da necessidade de tornar indiscutível o entendimento 
de que aquelas áreas que já haviam sido desmatadas não deixavam de se 
caracterizar como sendo de preservação permanente, colocando-se um ponto 
final em argumento, até então existente, no sentido de que, tendo havido a 
supressão vegetal, não mais havia que se falar em vegetação de preservação 
permanente.

Por fim, há que se considerar também, quanto ao conceito legal de área 
de preservação permanente, as funções ambientais que lhe são imanentes, 
cabendo indagar se aquelas áreas que não cumprem as referidas funções perdem 
a caracterização de áreas protegidas.

ANTUNES1091 sustenta o entendimento de que as funções ambientais 
das áreas de preservação permanente precisam se encontrar efetivamente 
presentes, caracterizando-se como pressupostos de legalidade, o que, segundo 
o autor, encontra amparo na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, notadamente 
quando estabelece que o aplicador da lei deve considerar os fins sociais da norma, 
sendo estes, no caso, “a proteção de áreas que efetivamente desempenhem as 
funções ambientais tipificadas na lei”.

Muito embora o autor manifeste o entendimento, quanto às funções 
ambientais das áreas de preservação permanente, de que há uma presunção 
legal em favor do meio ambiente, conclui no sentido de que se trata de presunção 
não absoluta, de modo que não devem ser consideradas como de preservação 
permanente aquelas áreas que não cumprem as funções ambientais descritas 
pelo legislador.

Ora, analisando as funções ambientais das áreas de preservação 
permanente (a preservação dos recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade 
geológica e da biodiversidade, a facilitação do fluxo gênico de fauna e flora, a 
proteção do solo e, assegurar o bem-estar das populações humanas), parece-me 
difícil encontrar, dentre aquelas elencadas no artigo 4° da Lei n° 12.651/2012, 
alguma que não tenha vocação para cumprir, pelo menos, uma dessas funções.

Se, de fato, alguma área não cumprir efetivamente, pelo menos, uma das 
referidas funções, por certo o será em consequência de degradação ambiental, 
ou seja, por fator externo, e não por que a área não possua vocação para tanto.

Nesse aspecto, como imaginar que não cumprem a função ambiental de 
preservação dos recursos hídricos as faixas marginais de qualquer curso d’água 
perene e intermitente (art. 4°, I, da Lei n° 12.651/2012); as áreas no entorno de 

maio de 2012, à Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012 e do Decreto 7.830, de 17 de outubro de 
2012 / coordenação Édis Milaré, Paulo Affonso Leme Machado. 2 ed. São Paulo : Editora Revista 
dos Tribunais, 2013.
1091 ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentários ao novo código florestal. São Paulo : Atlas, 
2013.
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lagos e lagoas naturais (art. 4°, II, da Lei n° 12.651/2012); as áreas no entorno de 
reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de 
cursos d’água naturais (art. 4°, III, da Lei n° 12.651/2012); as áreas no entorno 
das nascentes e de olhos d’água perenes (art. 4°, IV, da Lei n° 12.651/2012); os 
manguezais (art. 4°, VII, da Lei n° 12.651/2012) e as veredas (art. 4°, XI, da Lei n° 
12.651/2012)?

Igualmente, como imaginar que não cumprem as funções ambientais 
de preservação da estabilidade geológica e de proteção do solo as encostas (art. 
4°, V, da Lei n° 12.651/2012); as restingas (art. 4°, VI, da Lei n° 12.651/2012) e as 
bordas de tabuleiros ou chapadas (art. 4°, VIII, da Lei n° 12.651/2012)?

Portanto, todas as áreas de preservação permanente cumprem ou têm 
potencial para cumprir ao menos uma das funções ambientais elencadas no artigo 
3°, II, da Lei n° 12.651/2012, não se confirmando, na realidade, o argumento em 
contrário.

3.ESPÉCIES DE ÁREAS DE PRESEVAÇÃO PERMANENTE

Na legislação brasileira, desde o Código Florestal de 1965, são 
reconhecidas duas espécies de áreas de preservação permanente, a saber: as 
que assim se constituem somente pelo efeito da lei e aquelas criadas por ato do 
poder público.

Inserem-se no primeiro caso, todas aquelas áreas elencadas no artigo 
4° da Lei n° 12.651/2012, a saber: as faixas marginais de qualquer curso d’água 
natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha 
do leito regular, em largura mínima de: 30 (trinta) metros, para os cursos d’água 
de menos de 10 (dez) metros de largura; 50 (cinquenta) metros, para os cursos 
d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 100 (cem) 
metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) 
metros de largura; 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 500 (quinhentos) metros, 
para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros; 
as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima 
de: 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 
(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 
30 (trinta) metros, em zonas urbanas; as áreas no entorno dos reservatórios 
d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água 
naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento; as áreas no 
entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação 
topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; as encostas ou partes 
destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na 
linha de maior declive; as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras 
de mangues; os manguezais, em toda a sua extensão; as bordas dos tabuleiros 
ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) 
metros em projeções horizontais; no topo de morros, montes, montanhas e 
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serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, 
as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) 
da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida 
pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, 
nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; as 
áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 
vegetação e, em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso 
e encharcado.

Já o segundo tipo de áreas de preservação permanente, ou seja, aquelas 
criadas por ato do poder público, encontram-se previstas no artigo 6° da Lei 
n° 12.651/2012, sendo elas as áreas cobertas com florestas ou outras formas 
de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: conter a 
erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de 
rocha; proteger as restingas ou veredas; proteger várzeas; abrigar exemplares da 
fauna ou da flora ameaçados de extinção; proteger sítios de excepcional beleza 
ou de valor científico, cultural ou histórico; formar faixas de proteção ao longo de 
rodovias e ferrovias; assegurar condições de bem-estar público; auxiliar a defesa 
do território nacional, a critério das autoridades militares e proteger áreas úmidas, 
especialmente as de importância internacional.

Objetiva o presente artigo unicamente abordar a área de preservação 
permanente no entorno de reservatórios artificiais de água.

4. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA EM RELAÇÃO àS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE AO REDOR DOS RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS DE ÁGUA

4.1 O CÓDIGO FLORESTAL DE 1934

O primeiro código florestal brasileiro, aprovado pelo Decreto n° 23.793, 
de 23 de janeiro de 1934, não continha disposição expressa acerca das áreas de 
preservação permanente.

Entretanto, naquele diploma legal, encontram-se as origens das áreas de 
preservação permanente, lá denominadas “florestas protetoras de conservação 
perene”.

Com efeito, em seu artigo 4°, o Código Florestal de 19341092 considerava 
como florestas protetoras, qualificando-as como de conservação perene em seu 
artigo 8°, aquelas que tivessem por função, em conjunto ou separadamente, 
a conservação do regime das águas, evitar a erosão das terras pela ação de 
agentes naturais, fixar dunas, auxiliar a defesa das fronteiras, assegurar condições 
de salubridade pública, proteger sítios que, por sua beleza, merecessem ser 

1092 Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm
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conservados e asilar espécimes raros da fauna indígena.

Muito embora o Código Florestal de 1934 não tratasse das áreas do 
entorno dos reservatórios artificiais de água, muito dos quais construídos sob 
a sua égide, é possível se concluir que as referidas áreas encontravam-se 
perfeitamente enquadradas no conceito de florestas protetoras de conservação 
perene, à medida que é inegável que cumprem as funções sociais de conservação 
do regime das águas, de evitar a erosão das terras pela ação de agentes naturais 
e a de assegurar as condições de salubridade pública, neste último caso, em 
razão de grande parte dos reservatórios serem destinados ao abastecimento de 
água para consumo humano.

4.2 O CÓDIGO FLORESTAL DE 1965, A MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.166-
67/2001 E A RESOLUÇÃO N° 302/2002 DO CONAMA

A Lei n° 4.771/651093, ao contrário do Código Florestal de 1934, dispôs 
expressamente sobre as áreas de preservação permanente ao redor dos 
reservatórios artificiais de água, em seu artigo 2°, “b”.

Ocorre que o legislador de 1965, ao contrário do que fez para os cursos 
naturais de água, não estabeleceu quais os limites das áreas de preservação 
permanente ao redor dos reservatórios artificiais de água.

Somente passados mais de trinta e cinco anos é que, com as alterações 
introduzidas na Lei n° 4.771/65 pela Medida Provisória n° 2.166-671094, de 2001, 
é que foi introduzido o parágrafo sexto ao seu artigo 4°, estabelecendo-se 
que, na implantação de reservatório artificial, seria o empreendedor obrigado 
a desapropriar ou a adquirir as áreas de preservação permanente criadas no 
seu entorno, cujos parâmetros e regimes de uso deveriam ser definidos por 
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

Em decorrência da referida modificação legislativa é que sobreveio a 
Resolução n° 3021095, de 20 de março de 2002, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA, fixando os limites das áreas de preservação permanente 
no entorno de reservatórios artificiais como sendo de trinta metros para os 
reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas e cem metros 
para áreas rurais; quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de 
geração de energia elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da compensação 
ambiental e quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados 
em abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares 
de superfície e localizados em área rural. 

1093 Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Leis/L4771.htm
1094 Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. Disponível em http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2166-67.htm
1095 Resolução nº 302 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 20 de março de 2002. 
Disponível em http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=298
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4.3 A LEI N° 12.651/2012

O chamado novo Código Florestal (Lei n° 12.651/2012)1096, alterou 
substancialmente os limites das áreas de preservação permanente no entorno 
dos reservatórios artificiais de água.

Em primeiro lugar, o legislador estabeleceu que somente haverá áreas 
de preservação permanente, quando o reservatório artificial de água decorrer 
do barramento ou do represamento de cursos d’água naturais, critério este 
inexistente no Código Florestal de 1965 (artigo 4° III).

Por outro lado, incorporou (artigo 5°) a exigência contida no parágrafo 
sexto do artigo 4° do Código Florestal de 1965 (a desapropriação ou a aquisição 
das áreas de preservação permanente criadas no entorno dos reservatórios 
artificiais a serem implantados).

Porém, além da desapropriação e da aquisição, acrescentou a possibilidade 
de instituição de servidão administrativa pelo empreendedor.

Entretanto, a maior modificação resulta da não previsão de limites 
definidos, os quais serão estabelecidos pelo órgão ambiental competente, no 
procedimento de licenciamento ambiental, variando entre trinta metros e cem 
metros para reservatórios em área rural e entre quinze metros e trinta metros 
para reservatórios em área urbana.

Percebe-se, portanto, que as disposições contidas nos artigos 4°, III e 5° 
da Lei n° 12.651/2012 direcionam-se os reservatórios artificiais de água a serem 
construídos a partir da edição do novo Código Florestal, não se aplicando aos 
reservatórios implantados anteriormente.

Quanto a estes, o novo Código Florestal trata no capítulo relativo às 
disposições transitórias e na seção relativa às áreas consolidadas em áreas de 
preservação permanente.

E é no artigo 62 que se encontra uma das maiores polêmicas do Código 
Florestal, o qual estabelece que para os reservatórios artificiais de água destinados 
a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram 
seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida 
Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação 
Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota 
máxima maximorum.

5.  APLICABILIDADE DOS LIMITES CONTIDOS NA RESOLUÇÃO N° 302/2012 
DO CONAMA AOS RESERVATÓRIOS CONSTRUÍDOS ANTES DA VIGÊNCIA 
DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.166-67. O CASO COREMAS-MÃE D’ÁGUA

Da simples leitura do disposto no artigo 62 da Lei n° 12.651/2012, 

1096 Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651compilado.htm
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é possível se concluir que os limites contidos na Resolução n° 302/2012 do 
CONAMA são inaplicáveis aos reservatórios artificiais de água destinados à 
geração de energia ou ao abastecimento público que tiveram seus contratos de 
concessão ou autorização assinados anteriormente à edição da Medida Provisória 
n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 

Entre os anos de 2007 e 2011, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, no Estado da Paraíba, lavrou mais 
de duzentos autos de infração1097, aplicando multas aos ocupantes das margens 
do reservatório artificial de água Coremas-Mãe D’água.

Inicialmente, as multas foram aplicadas com supedâneo no artigo 44 do 
Decreto n° 3.179/99, vigente até o ano de 2008, quando foi revogado pelo Decreto 
n° 6.514/2008, e que tipificava como infração administrativa a construção de obra 
potencialmente poluidora (residências em área de preservação permanente) sem 
o prévio licenciamento ambiental.

Entretanto, logo se constatou que a imensa maioria das residências 
existentes nas margens do reservatório artificial de Coremas-Mãe D’água haviam 
sido construídas há mais de dez anos, o que fazia incidir a prescrição quinquenal 
da pretensão punitiva da Administração Pública.

Nesse sentido, os autos de infração passaram a ser lavrados com 
fundamento no artigo 48 do Decreto n° 6.514/2008, o qual tipifica como infração 
administrativa à legislação ambiental o ato de impedir a regeneração natural de 
vegetação nativa em área de preservação permanente, tratando-se, portanto, 
de infração de natureza permanente, cujos efeitos se protraem no tempo, 
não havendo espaço para a incidência da prescrição da pretensão punitiva da 
Administração Pública enquanto não cessado o ato.

Considerou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, no Estado da Paraíba, que todas as construções, 
bem como todas as plantações existentes em uma área correspondente a cem 
metros em projeção horizontal contados a partir do nível máximo normal do 
reservatório, encontravam-se em área de preservação permanente e, portanto, 
enquanto permanecesse a ocupação, haveria o impedimento à regeneração 
natural da vegetação nativa.

O sistema Coremas – Mãe D’água é formado pela junção das águas dos 
reservatórios de Coremas e de Mãe D’água, localizados no Município de Piancó, 
distante cerca de 400 km (quatrocentos quilômetros) da capital do Estado da 
Paraíba – João Pessoa1098.

Trata-se de reservatório artificial de água cujas obras se iniciaram em 1939 
e foram concluídas em 1942, portanto, antes da vigência do Código Florestal de 

1097 Fonte: Sistema de Controle, Arrecadação e Fiscalização – SICAFI do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

1098 Fonte: Departamento Nacional de Obras contra as Secas – DNOCS. www.dnocs.gov.br/
mapa/acudes.php. Acessado em 28 de outubro de 2013.

http://www.dnocs.gov.br/mapa/acudes.php
http://www.dnocs.gov.br/mapa/acudes.php
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1965.

Ao longo dos anos, o Município de Coremas, com população estimada, 
em 2013, de pouco mais de quinze mil habitantes1099 cresceu em direção às 
margens do reservatório artificial, existindo, atualmente, um bairro inteiro nessa 
situação.

Além da ocupação das margens do reservatório na área urbana do 
Município de Coremas, há inúmeras outras ocupações na zona rural, sendo a 
imensa maioria delas decorrentes de contratos de concessão de uso celebrados 
entre os posseiros e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas – 
DNOCS, mediante os quais foram autorizadas as construções das residências e 
a exploração de atividades agrícolas.

Portanto, as ocupações de décadas, autorizadas pelo próprio 
Departamento Nacional de Obras contra as Secas – DNOCS, proprietário das 
áreas, viram-se ameaçadas em razão da ação fiscalizatória do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, à medida que 
a consequência legal das multas aplicadas seria o ajuizamento de ações civis 
públicas visando a demolição dos imóveis, o desfazimento das plantações e a 
recomposição vegetal.

Ocorre que toda a ação fiscalizatória foi comprometida em razão da edição 
da Lei n° 12.651/2012, a qual dispôs expressamente que para os reservatórios 
artificiais de água destinados a geração de energia ou ao abastecimento público 
que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização 
assinados anteriormente à Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 
2001, a faixa da Área de Preservação Permanente é a distância entre o nível 
máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.

Em outras palavras, o legislador invalidou a retroação dos limites contidos 
na Resolução n° 302/2002 do CONAMA para aqueles reservatórios anteriores a 
24 de agosto de 2001. E o fez por uma razão lógica.

É que, até a edição da mencionada Resolução, não haviam limites 
estabelecidos para as áreas de preservação permanente no entorno de 
reservatórios artificiais de água.

Somente com a inserção do parágrafo sexto no artigo 4° do Código 
Florestal de 1965, através da Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 
2001, é que o legislador estabeleceu, para os reservatórios a serem construídos 
a partir daquela data, a necessidade de que o empreendedor desapropriasse 
ou adquirisse as áreas de preservação permanente criadas em decorrência da 
implantação da obra.

ARTIGAS e ROSA1100 argumentam que, pelo princípio da irretroatividade, 

1099 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. http://www.cidades.ibge.
gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=250480. Acessado em 28 de outubro de 2013.
1100 ARTIGAS, Priscila Santos; ROSA, Maria Clara R. A. Gomes. Novo código florestal: 
comentários à Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, à Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012 e 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=250480
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=250480
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os limites estabelecidos em normas posteriores à implantação de reservatórios 
artificiais não seriam a eles aplicáveis, ressaltando, entretanto, a existência de 
entendimento diverso, baseado na argumentação de que, em matéria ambiental, 
não há direito adquirido, caso contrário se estaria diante do reconhecimento do 
direito de poluir.

As referidas autoras elencam uma série de problemas decorrentes da 
retroação dos limites da Resolução n° 302/2002 do CONAMA aos reservatórios 
artificiais implantados anteriormente a sua edição, dentre os quais os impactos 
sociais e econômicos, 

“bastando considerar que no entorno dos reservatórios 
artificiais há muito implantados há, em incontáveis situações, 
cidades construídas, com bairros consolidados, onde são 
instalados equipamentos públicos, comércios, residências, etc.” 

Entretanto, o reconhecimento da irretroatividade dos limites contidos na 
já mencionada Resolução do CONAMA não resolve a problemática, à medida 
que todos os reservatórios artificiais construídos a partir de 1965 tinham 
obrigatoriamente uma área de preservação permanente, no entanto sem limites 
estabelecidos, sendo este o caso do reservatório de Coremas-Mãe D’água.

6. RETROATIVIDADE DOS LIMITES DA LEI N° 12.651/2012

A fim de resolver a problemática das áreas de preservação permanente 
dos reservatórios anteriores a 24 de agosto de 2001 é que o novo Código Florestal 
estabeleceu em suas disposições transitórias que, nestes casos, aquela seria 
a distância entre o nível operativo máximo normal e a chamada cota máxima 
maximorum.

Desde já é preciso registrar que as mesmas razões apresentadas para 
a irretroatividade dos limites da Resolução n° 302/2002 do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – CONAMA servem para se sustentar a irretroatividade dos 
limites do artigo 62 da Lei n° 12.651/2012, não fosse por um detalhe importante.

É que, nos limites estabelecidos no artigo 62 do novo Código Florestal, 
dificilmente será encontrada alguma residência, à medida que, na prática, as 
áreas de preservação permanente são as áreas sujeitas à inundação (distância 
entre o nível operativo máximo normal e a cota máxima maximorum), tratando-
se, portanto, de norma mais benéfica.

Não bastasse isso, o legislador estabeleceu que, nas áreas rurais 
consolidadas até 22 de julho de 2008, em áreas de preservação permanente, 
é permitida a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e 
de turismo rural, mantendo-se, inclusive, as residências e toda a infraestrutura 
associada.

do Decreto 7.830, de 17 de outubro de 2012 / coordenação Édis Milaré, Paulo Affonso Leme 
Machado. 2 ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013.
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Portanto, nada mais fez o novo Código Florestal do que “regularizar” as 
ocupações consolidadas das áreas de preservação permanente dos reservatórios 
artificiais de água anteriores a 24 de agosto de 2001.

Saliente-se que o artigo 62 do novo Código Florestal não significa a 
possibilidade de que áreas do entorno dos reservatórios, ainda não ocupadas, 
possam ser utilizadas para moradia, exploração de atividades agrossilvipastoris, 
de ecoturismo e de turismo rural.

Com efeito, é preciso atentar para o fato de que o referido artigo se situa 
no capítulo relativo às disposições transitórias e, o que é mais importante, na 
seção relativa às áreas consolidadas em áreas de preservação permanente.

Área rural consolidada é definida, no Código Florestal, como área de 
imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com 
edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris.

Assim sendo, tratando-se de reservatório artificial implantado 
anteriormente a 24 de agosto de 2001, não havendo área consolidada, não se 
permite, na área de preservação permanente, a construção de residências ou a 
exploração de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural.

7. CONCLUSÕES

De tudo o quanto fora exposto, é possível se concluir que:

7.1 A Lei n° 12.651/2012 alterou substancialmente os limites das áreas 
de preservação permanente no entorno dos reservatórios artificiais de água, 
prevendo que somente as haverá, quando este decorrer do barramento ou do 
represamento de cursos d’água naturais.

7.2 Estabeleceu o artigo 62 do novo Código Florestal, quanto 
aos reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou ao 
abastecimento público que tiveram seus contratos de concessão ou autorização 
assinados anteriormente à edição da Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001, que a área de preservação permanente corresponde à distância 
entre o nível operativo máximo normal e a chamada cota máxima maximorum.

7.3 A Resolução nº 302/2012 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
jamais poderia retroagir para atingir os reservatórios artificiais construídos 
anteriormente a sua vigência, à medida que sua aplicabilidade se restringe, por 
força do parágrafo sexto do artigo 4º da Lei nº 4.771/65 (introduzido pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) aos reservatórios a serem construídos a partir de 
24 de agosto de 2001.

7.4 O artigo 62 do novo Código Florestal somente se aplica aos casos 
de áreas  consolidadas, de modo que, se o reservatório artificial foi implantado 
anteriormente a 24 de agosto de 2001 e inexistir área consolidada, não se permite, 
na área de preservação permanente, a construção de residências ou a exploração 
de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural.
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7.5 Não há que se falar em retrocesso ambiental, a partir das 
modificações introduzidas pela Lei nº 12.651/2012, no que concerne às áreas de 
preservação permanente ao redor dos reservatórios artificiais de água anteriores 
a 24 de agosto de 2001, à medida que a legislação anterior, embora previsse a 
existência daquelas, não estabelecia em que extensão.

7.6 O retrocesso ambiental somente se daria se a legislação revogada 
contivesse previsão expressa quanto à extensão das áreas de preservação 
permanente dos reservatórios artificiais de água construídos anteriormente a 24 
de agosto de 2001, e a nova legislação reduzisse injustificadamente tais limites.
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1. INTRODUÇÃO

O crescimento demográfico; a criação de novos hábitos; o desenvolvimento 
industrial, entre outros fatores, contribuíram para a alteração nas características 
e, principalmente, no aumento da quantidade dos resíduos sólidos produzidos 
pela população, o que tornou a destinação final dos resíduos sólidos um problema 
para as administrações públicas.

O gerenciamento inadequado deste material pode resultar em riscos 
indesejáveis, entre eles: problemas de saúde e degradação ambiental, como, por 
exemplo, alterações no solo, na água e a propagação de poluentes pelo ar. Por 
isso, os resíduos recolhidos devem, obrigatoriamente, receber uma destinação 
final que não cause danos à saúde pública ou ao meio ambiente.

Neste contexto, o presente trabalho visa analisar, primeiramente, de 
forma bastante modesta, o que são resíduos sólidos, além de sua estrutura e 
classificação.

Após, aborda as formas clássicas para a destinação dos resíduos, quais 
sejam: os aterros sanitários, o reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem 
e a incineração, bem como a adoção de novos paradigmas ambientais através 
da implementação da Educação Ambiental pelas Administrações Públicas 
responsáveis, visando garantir sadia qualidade de vida para as presentes e 
futuras gerações, bem como a aquisição de responsabilidade pela produção e 
destinação do lixo, ou seja, a possibilidade (e dever das Administrações Públicas) 
em promover a Educação Ambiental como instrumento a conscientizar a 
população acerca da própria responsabilidade sobre o lixo produzido.
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Por fim, pondera sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sob a 
ótica dos princípios da sustentabilidade, da precaução e da participação social, 
basilares no Direito Ambiental.

2. RESÍDUOS SÓLIDOS – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A palavra ‘resíduo’, do latim residere, significa resto, sobra. Assim, 
resíduos sólidos são todos os rejeitos resultantes das atividades humanas. 

Possuem diversas origens, como, por exemplo, industrial, comercial, 
hospitalar, agrícola, doméstica, da limpeza de vias públicas etc. Entretanto, a 
noção de ‘resíduo’ não existe na natureza. “A noção de resíduos como elemento 
negativo, causador de degradação da qualidade ambiental, é de origem antrópica 
e, em geral, aparece quando a capacidade de absorção natural pelo meio no qual 
está inserido é ultrapassada”1101.

Nas últimas décadas, a produção de resíduos sólidos da espécie urbana 
tem acelerado, o que se tornou um problema para as Administrações Públicas. 

A Organização Mundial de Saúde define resíduos sólidos como sendo 
“qualquer coisa que o proprietário não queria mais, em certo local e em certo 
momento, e que não apresenta valor comercial corrente ou percebido”.

Também conhecido simplesmente como “lixo”, estes materiais são 
compostos por todo e qualquer material sólido proveniente das atividades diárias 
do homem na sociedade, cujo proprietário ou produtor não o considere com valor 
suficiente para conservá-lo.  

“Seu valor de uso ou de troca são nulos ou negativos para seu detentor 
ou proprietário”1102.

Os resíduos sólidos urbanos podem ser classificados em: a) domiciliares 
(gerados nas residências e, removidos pela coleta domiciliar municipal); b) 
comerciais (gerados como, por exemplo, nos supermercados. São objeto de 
coleta específica, pois ultrapassam os limites estabelecidos pela coleta regular 
municipal.); c) de serviços de saúde (provenientes como, por exemplo, de 
hospitais. Devem receber coleta e tratamento especial); d) de varrição (formados 
pelos materiais encontrados em vias públicas); e) entulhos (restos de construção 
e reformas prediais. Também serão objeto de coletas específicas); f) especiais 
(como, por exemplo, animais mortos); g) outros (como, por exemplo, resíduos 
provenientes de feiras livres). Nestes dois últimos casos, os resíduos devem ser 
removidos por serviços públicos ou privados, dependendo da estrutura de cada 
município1103 (CETESB, 1997, pp. 3-4).

1101 BIDONE, Francisco Ricardo Andrade (coord.). Resíduos sólidos provenientes de coletas 
especiais: eliminação e valorização. Rio de Janeiro:   RiMa,  2001, p. 3.
1102 BIDONE, Francisco Ricardo Andrade (coord.). Ibid., p. 4.
1103 CETESB. Apostilas Ambientais: resíduos sólidos domiciliares e de serviços de saúde: 
tratamento e disposição final. São Paulo: CETESB, 1997, p. 3-4.
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Por outro lado, entre os fatores que influenciam a quantidade e a 
composição destes resíduos encontram-se: o número de habitantes da região; os 
hábitos desta população; a respectiva área a ser analisada; condições climáticas 
etc.

Quanto ao aspecto sanitário, este lixo tem papel na transmissão de 
doenças, devido a ação de moscas, mosquitos e baratas, que encontram nestes 
locais o ambiente adequado para a sua proliferação. 

Já no que se refere ao aspecto ambiental, a destinação inadequada 
destes resíduos pode acarretar a degradação de todo o meio ambiente, além da 
contaminação de recursos naturais, como ar, água e solo.

Aliado a estes fatores, bem como a ausência de qualquer valor comercial; 
de uso ou de troca, a ocupação de espaço por estes materiais torna-se um 
problema, levando ao seu desprezo e eliminação. 

3. OPÇÕES DE DESTINAÇÃO FINAL 

Diante destas implicações negativas, bem como com o crescente 
aumento dos resíduos sólidos nos meios urbanos, há uma maior preocupação 
por parte dos governantes e da população quanto as opções de destinação final 
destes resíduos.

Dentre as alternativas clássicas, destacam-se os aterros sanitários, o 
reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem e a incineração.

O aterro ainda é a solução mais adotada no Brasil, devido ao menor 
custo de investimento e operação. Consiste em depositar todos os resíduos 
produzidos pela população numa área própria para tanto, levando em consideração 
critérios rígidos de engenharia (como, por exemplo, confinar o lixo no menor 
volume possível, cobrindo-o com uma camada de terra ou de argila selecionada 
e compactada, ao final dos trabalhos de cada dia) e normas operacionais 
específicas, vez que esta disposição não pode ocasionar danos à saúde pública; à 
segurança ou ao meio ambiente. Por esta razão, todo aterro deve ter um sistema 
de monitoramento ambiental.

Entretanto, tais áreas estão cada vez mais difíceis de serem encontradas. 
Há a necessidade de avaliação de impacto ambiental, bem como a obtenção de 
licenciamento de instalação e operação, sob pena de colocar-se em risco a saúde 
da população e a integridade do meio ambiente.

Já o reaproveitamento consiste na reutilização do material nas condições 
em que foi descartado, submetendo-o a poucos tratamentos, como somente 
operações de limpeza e etiquetamento. Tal forma de destinação pode ser aplicada 
em, por exemplo, embalagens, caixas e garrafas de vidro.

O reaproveitamento reduz a quantidade de lixo destinada aos aterros 
sanitários, além de diminuir a retirada de matéria-prima da natureza.

Por sua vez, a reciclagem faz com que os resíduos se transformem em 
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novos produtos, retornando ao sistema como matéria-prima, ou seja, os materiais 
constituintes de um determinado objeto passam, em momento posterior, a 
serem componentes de outro objeto, não necessariamente igual ao anterior. 
Tome-se, como exemplo, a reciclagem de garrafas plásticas para a produção de 
novas garrafas ou, até mesmo, tecidos.

Assim como o reaproveitamento, a reciclagem também diminui a retirada 
de matéria-prima do meio ambiente.

Quanto ao aspecto da geração de empregos, a reciclagem emprega 
mais do que a incineração, bem como reverte maior quantidade de valores para 
a população, incrementando a economia local. 

Vale salientar, ainda, que: “90% do material que segue para os 
incineradores poderia ser reciclado”1104.

Por sua vez, a compostagem transforma os resíduos em compostos 
orgânicos, com propriedades e características completamente diferentes do 
material de origem.

Através desta técnica, o material biodegradável existente nos resíduos 
é decomposto, obtendo ao final do processo um composto orgânico chamado 
húmus, que pode ser utilizado na agricultura. Assim, “além de diminuir o volume, 
fornece como produto final um composto que pode ser utilizado na fertilização 
do solo”1105, devolvendo à natureza materiais dela retirados, “o que constitui em 
grande vantagem ambiental”1106.

Por fim, a incineração é um processo de combustão controlada, um 
tratamento térmico, que ocorre em temperaturas em torno de 800º a 1.000ºC, 
que diminui o volume do “lixo” existente para somente 1/3 do original. Ou seja, 
não é um processo que elimina totalmente os resíduos sólidos urbanos, mas tão 
somente diminui o seu volume.

Todo processo de combustão gera resíduos tóxicos, a começar pelo fato 
de que a combustão nunca é completa, apenas parcial. 

“No final do processo, o que se obtém é um outro tipo de resíduo, na 
forma de cinzas contaminadas por diversos agentes e compostos tóxicos. (...) 
58% dos subprodutos gerados pela combustão incompleta nos incineradores 
são simplesmente desconhecidos”1107. 

Países como Suíça, Alemanha, Holanda, França, Reino Unido, Itália, 
Japão, Austrália, Bélgica, Canadá e alguns dos estados dos EUA (como Ohio, 

1104 SANTOS, Carlos Lopes dos Santos (et al). Incineradores de resíduos sólidos, processo de 
coincineração e implicações para a saúde humana: princípio da precaução. In: Revista de Direito 
Ambiental, volume 62, ano 15, abril-junho de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, 
p. 219.
1105 BIDONE, Francisco Ricardo Andrade (coord.). Op. Cit., p. 44.
1106 MANSOR, Maria Teresa Castilho (et al). Caderno de Educação Ambiental: Resíduos 
Sólidos. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 2010, p. 44.
1107 SANTOS, Carlos Lopes dos Santos (et al). Op. Cit., p. 206-207.
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New Jersey, Nova York e Califórnia) já utilizaram os serviços de um incinerador 
de resíduos sólidos. 

O incinerador é uma das principais fontes de liberação de mercúrio no 
ambiente (altamente volátil e de difícil controle), bem como de dioxinas e furanos 
(estruturas cíclicas que contém cloro, altamente lipofílicos e persistentes no meio 
ambiente), tanto pelo ar, quanto pelo solo (tendo em vista o depósito das cinzas 
resultantes da queima em aterros)1108.

Vale salientar, ainda, que, os metais tóxicos anteriormente citados, 
liberados pelas cinzas da combustão de produtos como o plástico, entram na 
corrente sanguínea pelos pulmões com facilidade, através da respiração. Percebe-
se, portanto, que estes poluentes são produtos inaláveis, que oferecem riscos a 
saúde pública.

“Na cidade de São Paulo, o incinerador Vergueiro (desativado 
em 2002), emitia concentrações relevantes de arsênico, cádmio 
e dioxinas para a região vizinha, em bairro de alta concentração 
populacional. O número de casos de câncer de pulmão e de linfoma 
não Hodgkin foi superior ao esperado, em avaliações feitas ao redor da 
fonte (incinerador), em raios concêntricos de até sete quilômetros de 
distância a partir da origem das emissões”1109.

Entretanto, a melhor forma de diminuição da quantidade de resíduos 
sólidos urbanos, recolhidos pela coleta regular, é ainda a educação ambiental da 
população, vez que propicia a aprendizagem da população sobre o seu papel de 
gerador de resíduos sólidos. 

Os órgãos públicos devem preocupar-se em oferecer programas de 
educação ambiental, para garantir que a população separe os resíduos produzidos 
para, por exemplo, entrega à coleta seletiva (separação dos produtos em papéis, 
plásticos, metais e vidros) e à compostagem. 

“Tudo pode ser reaproveitado, reciclado ou reutilizado pela população”1110.

4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A educação ambiental é o instrumento capaz de acabar com a ignorância 
acerca do meio ambiente, oferecendo alternativas para viabilizar tanto o ambiente 
quanto o desenvolvimento, pois, sem este, na atualidade, não há condições de 
vida humana com qualidade.

Fica evidente, portanto, a necessidade de adoção desta nova concepção 
de meio ambiente propiciada pela educação ambiental, com a finalidade de assumir 
uma postura condizente com o meio, desta vez sustentável e responsável.

1108  SANTOS, Carlos Lopes dos Santos (et al). Ibid., p. 208.
1109  GOUVEIA, Nelson; DO PRADO, Rogério. Análise espacial dos riscos à saúde associados 
a incineração de resíduos sólidos: avaliação preliminar. In: Revista Brasileira de Epidemologia. 
Volume 13, nº. 1, p. 3-10. São Paulo: Associação Brasileira de pós-graduação em Saúde Coletiva, 
2010, p. 8.
1110  SANTOS, Carlos Lopes dos Santos (et al). Op. Cit., p. 218.
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A Constituição Federal de 1988 não conceitua a expressão “educação 
ambiental”, entretanto traz em seu texto o dever da Administração Pública em 
promovê-la (inciso VI, do parágrafo primeiro, do artigo 225).

Já a Lei nº 9.795/99, que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui 
a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), traz, em seu artigo 1º, o 
conceito de educação ambiental, como sendo:

os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade.

Dessa forma, somente a educação ambiental é capaz de resgatar valores 
éticos precípuos de formação de pessoas mais conscientes da condição de parte 
integrante do meio ambiente. Pessoas que, em decorrência destes valores, têm 
direitos e responsabilidades para com a natureza e todos os seus ecossistemas, 
os quais lhes permitem a existência. 

A sociedade civil educada com enfoque ambiental terá visão 
ecossistêmica da ordem pública jurídica e social e poderá assumir um 
papel mais participativo no controle da comunidade e do Estado, já que 
estará melhor qualificada para conseguir provocar a ação socioambiental 
mais efetiva da Administração Pública.1111

Resta claro, portanto, que a educação ambiental é um exercício de 
cidadania, que busca conquistar ou incrementar a dignidade humana pela ação 
social; pela democracia participativa, formando pessoas conscientes, críticas e 
éticas, que respeitam a vida e a natureza, o que conduz a melhoria da qualidade 
de vida e ao equilíbrio dos ecossistemas.

“Assim, mais do que instrumento de gestão ambiental, ela deve tonar-
se uma filosofia de vida, que se expressa como uma forma de intervenção em 
todos os aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos e estéticos”.1112

A Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, conhecida 
como Conferência de Tbilisi, de 1977, a mais importante Conferência sobre 
Educação Ambiental a nível intergovernamental, afirma que:

A educação ambiental é o resultado de uma reorientação 
e articulação de diversas disciplinas e experiências educativas que 
facilitam a percepção integrada do meio ambiente, tornando possível 
uma ação mais racional e capaz de responder às necessidades sociais.

Para tanto, é necessário, portanto, que a Educação Ambiental 
integre valores de outras áreas, como, por exemplo, econômico, cultural, 
político e histórico, para que haja alteração no paradigma atual da sociedade, 
e, consequentemente, a implementação de um processo de aprendizado 

1111  COSTA, José Kalil de Oliveira e. Educação Ambiental, um direito social fundamental. In: 
BENJAMIN, Antonio Herman (Org.). Anais do 6º Congresso Internacional de Direito Ambiental. 
São Paulo: Instituto “O Direito por um Planeta Verde”/Imprensa Oficial, 2002, p. 447.
1112  REIGOTTA, Marcos. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasililense, 1994, p. 10.
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socioambiental, que despertará tanto a cidadania, quanto a responsabilidade 
ambiental, bem como conscientizará os cidadãos a respeito das preocupações 
com o bem estar comum e da necessidade de harmonia entre as atividades 
humanas e a proteção ambiental.

A Declaração de Estocolmo, de 1972, já registrava a importância da 
educação ambiental para a conscientização das responsabilidades sociais e 
ambientais, bem como para a formação da opinião pública quanto a esta matéria 
(Princípio 19). 

É indispensável um esforço para a educação em questões 
ambientais, dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que 
preste a devida atenção ao setor da população menos privilegiado, para 
fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada, e de uma 
conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no 
sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do 
meio ambiente em toda sua dimensão humana. É igualmente essencial 
que os meios de comunicação de massas evitem contribuir para 
a deterioração do meio ambiente humano e, ao contrário, difundam 
informação de caráter educativo sobre a necessidade de protegê-lo e 
melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se em todos os 
aspectos.

4.1. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO A GARANTIR VIDA 
DIGNA PARA AS FUTURAS GERAÇÕES

O caput, do artigo 3º, da Lei da Educação Ambiental (nº 9.795/99) 
afirma que: “como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 
educação ambiental”. Trata-se, portanto, de um direito subjetivo público.

Tal artigo encontra-se em consonância com o caput, do artigo 225 da 
Constituição Federal, que afirma que: “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, (...) impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Pode-se concluir que, o “todos” mencionado no artigo 3º, da Lei de 
Educação Ambiental, refere-se tanto as presentes quanto as futuras gerações. 

O futuro do planeta e os ecossistemas que deixaremos para as futuras 
gerações dependem das decisões e escolhas tomadas pelos homens no passado 
ou no presente, vez que o meio ambiente é um todo interdependente. 

“A escolha por uma educação ambiental responsável com a 
sustentabilidade de todas as riquezas naturais da Terra é a única capaz de viabilizar 
a vida humana futura”.1113 

Assim, através da conscientização e educação ambiental das presentes 
gerações, as futuras gerações terão condições de viver num ambiental saudável 
e digno, pois as mudanças ambientais necessárias para a vida digna futura devem 
ser implementadas desde já (tendo em vista a dimensão ecológica da dignidade 

1113  GALLI, Alessandra.  Educação Ambiental como instrumento para o Desenvolvimento 
Sustentável. 1ed. Curitiba: Juruá, 2011, p.21.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

451

da pessoa humana).
“A educação ambiental objetiva garantir condições ambientais 

favoráveis ao desenvolvimento da vida humana em patamares de 
dignidade não apenas para as gerações que hoje habitam a Terra e 
usufruem dos recursos naturais, mas salvaguardando tais condições 
também para as gerações que irão habitar a Terra no futuro”1114.

Dessa forma, o processo de educação ambiental deve visar o respeito 
pela complexividade e finitude dos recursos do meio ambiente atualmente 
disponíveis, criando condições adequadas à existência com dignidade, tanto para 
as presentes quanto para as futuras gerações.

Sem dúvida, a educação ambiental é instrumento a ser utilizado para a 
construção de uma nova sociedade sustentável, sob o fundamento de novos 
valores ambientais, que ocasionarão uma transformação pública e política, 
principalmente no que se refere a produção e disposição dos resíduos sólidos 
(problema este enfrentado atualmente pelo Brasil, dentre tantos outros países).

A Educação Ambiental deve ser, portanto, um processo contínuo de 
construção de valores ambientais, voltados a criação de novos paradigmas 
socioambientais, tendo em vista sua imprescindibilidade para a edificação de 
uma sociedade sustentável, que reprimirá a degradação ambiental e mitigará 
as consequências nocivas de ações insustentáveis para a atualidade e de forma 
intergeracional.

5. LEI Nº. 12.305/10 – LEI DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A POLÍTICA DE 
TRATAMENTO DOS REJEITOS

A Lei nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), constitui um verdadeiro marco para o Direito 
Ambiental, no tratamento da questão do gerenciamento, da disposição dos 
resíduos sólidos, das responsabilidades e dos instrumentos econômicos.

De forma específica, a Lei dispõe sobre os princípios do plano, seus 
objetivos e instrumentos econômicos de gestão integrada, incluindo a 
responsabilidade dos gestores da política nacional em comento.

No que se refere a responsabilidade dos agentes produtores de resíduos, 
vale destacar o que menciona o texto legal, no sentido de que as pessoas físicas 
ou jurídicas, de direito público ou privado responsáveis direta ou indiretamente 
pela geração de resíduos sólidos estão sujeitas a sua observância (artigo 2º, da 
citada Lei).

Destarte e por interpretação restritiva, pensamos que a inclusão das 
pessoas físicas e jurídicas, revela-se inovadora a referida co-responsabilidade 
pela correta destinação de resíduos, adotando, assim, a noção de gestão 

1114  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental: 
Constituição, direitos fundamentais e proteção do meio ambiente. 2.ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012, p. 43.
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democrática das cidades presente no Estatuto da Cidade, como instrumento de 
planejamento urbano municipal. Sobre planejamento municipal abordaremos na 
seção 8 do presente artigo, o princípio da participação social como ferramenta de 
consecução dos objetivos do diploma legal. 

Nos termos do artigo 7º da citada Lei, constituem objetivos da PNRS: 
a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; não geração, redução 
e reciclagem dos resíduos sólidos, além da adoção de tecnologias limpas para 
minimizar os impactos ambientais. 

Denota-se, portanto, pela observação dos objetivos traçados pela norma 
citada, que qualquer forma ou política pública tendente a disciplinar o tratamento 
dos resíduos sólidos, deverá atender a parâmetros ambientais mínimos, já que 
dependerão de aprovação pelos órgãos ambientais competentes.

Por outro lado, e ainda que figure como prioridade a não geração, redução, 
reutilização e demais métodos, constar das diretrizes aplicáveis aos resíduos 
sólidos, a teor do que dispõe o §1º, do artigo 9º, que, poderão ser utilizadas 
tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, 
desde que comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e, com a implantação 
de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo 
órgão ambiental (artigo 9º).

Referido dispositivo, confere a possibilidade de utilização de outros 
métodos que não o reaproveitamento e reutilização dos rejeitos, ainda que 
dependente de aprovação por órgão ambiental.

A resolução CONAMA nº. 001, de 23 de janeiro de 1986, estabelece que 
dependerá de elaboração de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo 
relatório (chamado de RIMA), a ser submetido a aprovação pelo órgão estadual 
do meio ambiente, as atividades de aterro sanitário, processamento e disposição 
final de resíduos sólidos tóxicos ou perigosos (artigo 2º, inciso I, da citada 
Resolução).

Por outro lado, vale salientar que o atual plano carece de maior controle 
estatal e efetividade, na medida em que o legislador perdeu valiosa oportunidade 
para coibir instrumentos e ferramentas lesivas ao meio ambiente e a política 
ambiental em matéria de resíduos sólidos, na medida em que oportuniza eventual 
autorização para a instalação de métodos experimentais que notoriamente 
podem causar lesão ao meio ambiente, já que não há qualquer vedação expressa 
no texto, de qualquer método de redução de resíduos, inobstante haja suficiente 
produção e pesquisa científica sobre o assunto.

Sendo assim, caberá aos órgãos ambientais a análise e autorização de tais 
programas, o que nos parece preocupante considerando a falta de investimento 
e capacitação técnica destinada a tais departamentos nos últimos anos.

Os métodos de redução de resíduos encontrarão como mecanismo 
de freio a adoção dos princípios da precaução e sustentabilidade pelos órgãos 
ambientais competentes. 
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6. DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO EM FACE DA UTILIZAÇÃO DE 
INCINERADORES E DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A PNRS tratou também dos princípios e objetivos da política de resíduos 
sólidos. 

O texto legal elencou os princípios que devem nortear a ação dos 
atores sociais (artigo 6º). Dentre eles, destaca-se o princípio da prevenção e da 
precaução.

É sabido que os princípios insculpidos nas normas jurídicas servem como 
base para interpretação de seu conteúdo e, nesse sentido, adotou primeiramente 
o legislador o princípio da precaução e prevenção, basilares de toda a política 
ambiental vigente no ordenamento nacional e estrangeiro.

O princípio da precaução deve ser entendido como aquele que, verificado 
potencial risco de qualquer atividade ao meio ambiente, esta deve ser proibida 
e ou evitada. O agente responsável por tal atividade é que deve demonstrar 
adequadamente que não há risco ambiental.

Como assevera Aragão, na “dúvida sobre a perigosidade de uma certa 
actividade para o ambiente, decide-se a favor do ambiente e contra o potencial 
poluidor”1115.

E, não é por acaso que o princípio da precaução insere-se no texto legal 
com prioridade. 

A precaução constitui a base de todas as questões ambientais e, como 
bem aduz Norma Sueli Padilha, “o princípio da precaução é o fundamento de 
todas as medidas acautelatórias, pois importa prevenir a agressão ao meio 
ambiente, antes que ela se materialize”1116.

Sendo assim, e considerando que a nova política legislativa adotou 
o princípio da precaução para regular as ações dos envolvidos na questão, o 
enfrentamento dos planos e políticas de redução de resíduos deverão encontrar 
limites na interpretação do referido princípio na problemática dos resíduos.

Outra interpretação não será admissível, sob pena de violação dos 
ditames da política nacional.

7. DO PRINCÍPIO DA SUSTENTABILIDADE RELATIVO AO MANEJO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

O princípio da sustentabilidade relaciona-se com a ideia de 
desenvolvimento econômico, implicando dizer que o caminho do crescimento 
e da exploração de recursos esgotáveis e não esgotáveis devem ser paralelos.

1115  ARAGÃO, Alessandra; CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato 
(Org). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 41.
1116  PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 249.



454 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

Cavalcanti nos mostra que:

“A ideia de sustentabilidade, por sua vez, implica uma 
limitação definida nas possibilidades de crescimento. É sobre esse 
fundamento que é indispensável agregar preocupações ecológicas (ou 
ecossociais) as políticas públicas nos Brasil”.1117

Não é possível ignorar os efeitos do crescimento econômico em detrimento 
do desenvolvimento sustentável das nações, até porque a preocupação com a 
escassez de recursos naturais e a qualidade de vida das pessoas é relativamente 
recente. 

Segundo Canepa1118, “seria necessário que o governo rompesse com a 
tradição de fazer políticas públicas olhando apenas para si próprio, e decidisse 
perguntar à sociedade o que ela quer”.

Não é de outra forma, que a PNRS deve ser efetivamente implementada 
até para que possa ser bem sucedida.

Por conta dessa preocupação, é que se faz tão importante a concretização 
de uma política pública para o manejo dos resíduos sólidos, considerando ainda 
que as alternativas adotadas pela maior parte dos municípios brasileiros mostram-
se incipientes e não articuladas. 

Os passivos ambientais são enormes em termos de resíduos, haja vista 
a quantidade de lixões ainda em atividade ou em áreas ainda não recuperadas, 
destacando-se, ainda, que os custos de reparação das áreas contaminadas são 
extremamente elevados, e dependem de tecnologia apropriada, enquanto que, 
por outro lado, o poder público age de forma ineficiente a fiscalizar tais atividades. 

8. DO PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 

O princípio da participação popular está diretamente ligado a ideia da 
gestão democrática das cidades que mencionamos na seção 5 deste artigo. 

Por este princípio, podemos entender que as pessoas têm o direito de 
participar das questões ambientais e das respectivas políticas públicas, exercendo 
um papel de maior destaque com a administração pública. É, em tese, medida de 
apropriação de cidadania.

Por outro lado, a implementação do principio da participação, é cada 
vez mais imprescindível. Para isso, é necessário que os cidadãos, associações, 
grupos sociais etc. sejam estimulados para essa prática.

Entendemos que a efetividade deste princípio deve estar relacionada 
com a compatível política pública de educação ambiental.

1117  CAVALCANTI, Clóvis. Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas. 
São Paulo: Cortez, 2002, p. 24.
1118  CANEPA, Carla. Cidades Sustentáveis. O município como lócus da sustentabilidade. São 
Paulo: RCS Editora, 2007, p. 73.
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“É necessário atentar, entretanto, que não basta apenas 
criar, como mera formalidade, espaços institucionais de participação 
dos cidadãos. É imprescindível que o Estado, independentemente da 
coloração política do governo, crie condições de capacitar os cidadãos à 
participação política, pois a implementação de uma nova política urbana 
requer a qualificação de pessoal no campo jurídico, da engenharia, 
do urbanismo, da arquitetura, da geografia, do meio ambiente, etc., 
assim como de educadores, médicos, assistentes sociais, sociólogos, 
psicólogos, economistas, entre outros, para que atuem nas ações 
emergentes da política pública em áreas deterioradas, além da devida 
publicização das informações para que qualquer cidadão tenha acesso 
a elas”.1119

A efetivação deste princípio, além de cumprir com a finalidade legal, 
ainda consolida os fundamentos da cidadania e da dignidade humana como 
mencionamos anteriormente.

Outrossim, a participação popular na Administração Pública, segundo 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é “uma característica essencial do Estado de 
Direito Democrático, porque ela aproxima mais o particular da Administração, 
diminuindo ainda mais as barreiras entre o Estado e a sociedade”1120. 

Desse modo, defendemos a participação popular como princípio e 
ferramenta para consolidação e efetividade das políticas públicas, em especial, 
para a PNRS, que é o objeto de análise central deste trabalho. Uma das alternativas 
clássicas de consolidar tal participação social é a citada educação ambiental.

9. CONCLUSÕES ARTICULADAS

9.1. A Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe parâmetros bem 
definidos aos agentes públicos e privados acerca da destinação dos resíduos, 
adotando princípios e regras que levam em conta a prevenção de danos ao meio 
ambiente e os aspectos sociais favoráveis na utilização dessas práticas. 

9.2. A gestão integrada dos entes públicos e privados é medida certa 
para o enfrentamento da questão, muito embora tal articulação, na prática, não 
seja muito simples. 

9.3. Qualquer plano ou política deve atender a prevenção de danos 
ambientais, seja em razão da melhoria e qualidade de vida das pessoas em 
sociedade, seja em função da potencial irreversibilidade das ações lesivas 
conjugadas ao elevado custo econômico e social.

9.4. Um dos instrumentos que efetivam a responsabilidade pela produção 
e destinação dos resíduos sólidos disponível à Administração Pública é a educação 
ambiental, pois permite que os indivíduos tenham conhecimento dos processos 

1119  CANEPA, Carla. Ibid., 233
1120  PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Participação Popular na Administração Pública. Revisa 
de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 191, jan/mar 1993.
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para a preservação do meio ambiente equilibrado e de sua sustentabilidade.

A educação ambiental visa, portanto, a proteção do meio ambiente e da 
qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, através da necessária 
educação e conscientização das atuais gerações.

9.5. A educação ambiental é um processo contínuo de construção de 
valores ambientais, voltados a criação de novos paradigmas socioambientais, 
principalmente no que se refere a produção e destinação final dos resíduos sólidos, 
tendo em vista sua imprescindibilidade para a edificação de uma sociedade 
sustentável, que reprimirá a degradação ambiental e mitigará as consequências 
nocivas de ações insustentáveis para a atualidade e de forma intergeracional.
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1. INTRODUÇÃO

Por volta dos anos 70 do século XX verificou-se uma ampla tomada 
de consciência acerca dos malefícios ocasionados pela degradação ambiental 
desenfreada. Desde então, vários mecanismos foram criados com a intenção de 
mitigar os danos ao meio ambiente e alcançar um desenvolvimento sustentável1121.

Os primeiros e, portanto, os mais tradicionais mecanismos de política 
ambiental criados foram os de comando e controle ou regulatórios. Estes são 
mecanismos de intervenção estatal indireta, através dos quais o Estado regula a 
sociedade valendo-se de normas positivadas que coíbem condutas consideradas 
indesejáveis. Nesse sentido, o Estado cria normas que limitam a ação dos 
particulares visando a proteção ambiental, aplicando sanções aos indivíduos que 
violam tais regras.

No entanto, os mecanismos de comando e controle apresentam algumas 
fragilidades, tais como elevados custos de administrativos, demanda de ampla 
estrutura fiscalizatória, restrição total da margem de escolha do destinatário da 

1121  Desenvolvimento sustentável é um conceito multidimensional, como defende Sachs, 
pois visa o bem-estar social, econômico, ambiental, ecológico, político, cultural e territorial de 
todos os seres humanos. SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2009. p. 85-88.



458 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

norma, ausência de incentivo a uma maior proteção do meio ambiente1122, etc. 
Ademais, as medidas sancionatórias geralmente incidem após a ocorrência do 
dano ambiental1123 – que, na maioria dos casos, é irreversível –, não se prestando, 
portanto, a uma ação preventiva1124. Assim, denota-se que, isoladamente, os 
mecanismos de comando e controle não são capazes de lidar com o problema 
ambiental de forma completa e satisfatória.

Diante disso, desenvolvem-se outros mecanismos de política ambiental 
enfatizando um viés mais liberal. Sobressaem, nesse sentido, os chamados 
instrumentos econômicos, de mercado ou de intervenção por indução1125. 
Através destes instrumentos busca-se induzir os indivíduos a agirem conforme 
os interesses coletivos, oferecendo estímulos – espécies de prêmios – ou 
desestímulos a determinadas atividades danosas ao meio ambiente. Desta forma, 
o agente econômico não fica sem escolha, isto é, não é obrigado a agir como o 
legislador determina. Ele pode agir da maneira que melhor lhe convier e assumir 
as consequências por isso. Os instrumentos econômicos indicam que o Estado 
pode conceder benefícios e ou malefícios – financeiros, tributários, creditícios, 
dentre outros – a quem protege ou danifica o meio ambiente. Geralmente, tais 
mecanismos buscam implementar na prática o princípio do poluidor-pagador.

As políticas de Pagamentos Por Serviços Ambientais (PSA) ou 
Compensações por Serviços Ambientais (CSA) são políticas ambientais 
enquadradas dentro dos instrumentos econômicos, porém, não necessariamente 
representam uma intervenção estatal por indução, uma vez que, como se verá 
posteriormente, a compensação/pagamento pode ser realizada por um ente 
privado, por um ente público ou por ONG’s – Organizações Não Governamentais. 

Os PSA aproximam-se de um corolário do princípio poluidor-pagador que 
é o princípio do protetor-recebedor. Fundam-se, portanto, na ideia de que aquele 
que fomenta a provisão de serviços ecossistêmicos deve ser compensado por tal 
atividade, integrando suas externalidades positivas dentro de uma racionalidade 
econômico-ambiental.

Vários instrumentos podem ser utilizados nas políticas de PSA. Este 
estudo, porém, debruçar-se-á sobre a utilização de mecanismos tributários dentro 
de tal política, verificando seus pontos fortes e falhas, introduzindo a certificação 
ambiental como elemento associado destinado a mitigar estas últimas.

Parte-se da hipótese de que certificação e tributação ambiental são 

1122  SCHOUERI. Luis Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio 
de Janeiro: Forense, 2005. p. 48.
1123  TUPIASSU-MERLIN, L. Recherche sur le droit à l’environnement. Contribution de la 
fiscalité a sa realisation: le cas brésilien. 2009. 450 f. Tese (Doutorado). Ecole Doctorale Sciences 
Juridiques et Politiques, Université Toulouse 1 – Capitole. Toulouse, 2009.
1124  TUPIASSU-MERLIN, L. Recherche sur le droit à l’environnement. Contribution de la 
fiscalité a sa realisation: le cas brésilien. 2009. 450 f. Tese (Doutorado). Ecole Doctorale Sciences 
Juridiques et Politiques, Université Toulouse 1 – Capitole. Toulouse, 2009.
1125  SCHOUERI. Op cit. p. 43-44.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

459

mecanismos complementares no que tange a concretização das políticas de 
PSA.

O objetivo geral da pesquisa é demonstrar que a tributação é um 
excelente mecanismo de PSA, mas suas vantagens podem ser maximizadas 
através da certificação ambiental.

Desta feita, estudar-se-á o instituto do PSA, a fim de conceituar os 
serviços ambientais e delimitar quem são os provedores e os “compradores” 
deste serviço. Estudar-se-á, ainda, a tributação enquanto um instrumento de PSA. 
Em seguida, demonstrar-se-á a capacidade da certificação promover serviços 
ambientais e otimizar a eficácia da tributação enquanto PSA. Para tanto, propor-
se-á a instituição de um PSA com base em uma política tributária para os agentes 
econômicos que obtiverem, voluntariamente, uma certificação ambiental.

2. PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA) E O PRINCÍPIO DO 
PROTETOR-RECEBEDOR

Para entender o instituto do pagamento por serviços ambientais é 
imperativo saber o que são os serviços ambientais. Estes podem ser conceituados 
como serviços prestados pela natureza, a fim de manter o equilíbrio ambiental, 
que, por sua vez, é imprescindível para o bem-estar dos seres humanos. 
Regulação de processos climáticos, controle de erosão e inundações, geração de 
água, produção de oxigênio e sumidouro de carbono, manutenção da paisagem 
e da biodiversidade são alguns exemplos de serviços ambientais citados por 
Bechara1126.

Existem quatro tipos de serviços ambientais: a) os serviços de provisão, 
caracterizados pela capacidade dos ecossistemas proverem bens naturais, tais 
como frutas, água, medicamentos, dentre outros; b) os serviços reguladores são 
os processos naturais capazes de regular as condições ambientais, tais como 
controle de enchentes e erosões no solo, mitigação das mudanças climáticas, 
instalação de estruturas para reduzir o depósito de resíduos nos corpos d’água, 
estabelecimento de áreas verdes ou de reflorestamento, dentre outros; c) os 
serviços de suporte são aqueles que contribuem para outros serviços, como 
manutenção da biodiversidade, clivagem de nutrientes no solo, regulação da 
composição química da atmosfera, dentre outros; d) os serviços culturais são os 
benefícios estéticos – beleza cênica –, educacionais e recreativos – ecoturismo – 
que meio ambiente proporciona aos seres humanos1127.

1126  BECHARA, Erika. A Compensação e a Gratificação por Serviços Ambientais. IN: GALLI, 
Alessandra. Direito Sociombiental: homenagem a Vladimir Passos de Freitas. Curitiba: Juruá, 
2001. p. 158.
1127  PEIXOTO, Marcus. Pagamentos por Serviços Ambientais: aspectos teóricos e proposições 
legislativas. Brasília: Núcleo de estudos e pesquisas do Senado, 2011. Disponível em: http://
www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/
td-105-pagamento-por-servicos-ambientais-aspectos-teoricos-e-proposicoes-legislativas. Acesso 
em 26 de abril de 2014.

http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-105-pagamento-por-servicos-ambientais-aspectos-teoricos-e-proposicoes-legislativas
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-105-pagamento-por-servicos-ambientais-aspectos-teoricos-e-proposicoes-legislativas
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-105-pagamento-por-servicos-ambientais-aspectos-teoricos-e-proposicoes-legislativas
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Assim, os serviços ambientais são prestados pelo ecossistema, mas 
o homem pode dificultar essa prestação, como também pode maximizar 
a prestação de tais serviços ao deixar de desmatar ou ao praticar atividades 
sustentáveis, por exemplo.

Os indivíduos que auxiliam a prestação de serviços ambientais, de forma 
voluntária, podem receber um pagamento, compensação ou gratificação1128. Esta 
ideia esta fundamentada no princípio do protetor-recebedor: “Tal princípio postula 
seja dada uma retribuição àqueles que protegem o meio ambiente, vez que estes 
o fazem com sacrifícios individuais para atenderem interesses coletivos1129”. Desta 
feita, aqueles que proporcionarem uma melhoria no ambiente natural merecem 
receber um bônus, a fim de incentivar essas condutas amigas do meio ambiente.

O princípio do protetor-recebedor dá ensejo aos programas de Pagamento 
por Serviços Ambientais (PSA), nos quais o particular atua voluntariamente 
em defesa do meio ambiente e, portanto, é compensado ou gratificado. A 
compensação ou gratificação é o estímulo para que tais condutas positivas 
não cessem, bem como para incentivar a mudança de comportamento dos 
demais agentes. Segundo Hupffer, Weyermüller e Waclawovsky1130 a adoção 
de incentivos, a quem adotou uma conduta ambientalmente positiva, vem se 
destacando na seara ambiental, isto é, o instituto do PSA vem ganhando força, 
especialmente em países ainda em desenvolvimento como o Brasil.

É importante ressaltar que os programas de PSA ensejam vários 
benefícios aos “colaboradores do meio ambiente” e não apenas o pagamento 
de cunho financeiro em si. Assim, o responsável pela otimização de serviços 
ambientais pode ser beneficiado com facilitação de créditos, isenção total ou 
parcial de tributos, fornecimento de infraestrutura, tecnologia ou capacitação 
técnica, dentre outros.

Como demonstrado alhures, os instrumentos de comando e controle 
não se mostraram suficientes para lidar com o problema ecológico, motivo pelo 
qual, é necessária a implementação, concomitante, de instrumentos econômicos 
ou de mercado, tais como o instituto dos PSA, tendo em vista que, estimula 
a conduta voluntária da sociedade. Silva e Joviano1131 afirmam que o instituto 

1128 A compensação por serviços ambientais implica em uma retribuição pela conservação 
ou abstenção de práticas degradadoras do meio natural, enquanto que a gratificação por serviços 
ambientais é uma retribuição por atos que venham a produzir serviços ambientais. Em outras 
palavras, a compensação está relacionada ao que o colaborador do meio ambiente deixou de 
ganhar, enquanto que a gratificação está ligada ao que ele gastou em prol de ações sustentáveis. 
BECHARA, op cit. p. 161.
1129 BECHARA. Op cit. p. 159
1130 HUPFFER, M. Haide; WEYERMÜLLER, R. André; WACLAWOVSKY, G. William. Uma análise 
sistêmica do princípio do protetor-recebedor na institucionalização de programas de compensação 
por serviços ambientais. Ambient. soc. [online]. 2011, vol.14, n.1, pp. 95-114. ISSN 1414-753X. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-753X2011000100006&script=sci_
arttext. Acesso em: 02 de novembro de 2013.
1131 SILVA, Alessandra; JOVIANO, Paula Elizabete Antonini. Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA): Princípio do protetor-recebedor. p. 28-33. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-753X2011000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-753X2011000100006&script=sci_arttext
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do PSA consegue suprir as lacunas deixadas pelos instrumentos de comando e 
controle.

Outrossim, rebatendo as críticas daqueles que afirmam não ser 
necessário compensar alguém pela proteção ambiental, tendo em vista que é 
imperativo a sobrevivência de toda humanidade, argumenta-se no sentido de 
que em uma sociedade imatura, do ponto de vista da consciência ambiental, 
e carente, do ponto de vista social, como a brasileira, faz-se, sim, necessário a 
concessão de incentivos para estimular a preservação ambiental. E, por vezes, 
a pobreza – carência, falta de infraestrutura – é tanta que esses benefícios 
são muito mais que meros estímulos, são verdadeiros condicionantes para a 
preservação ecológica1132. 

Demais disso, como destaca Bechara1133, para muitos, os bens naturais 
são uma fonte de renda ou uma barreira para se obter renda, uma vez que as 
atividades econômicas dependem do meio ambiente para se desenvolverem1134, 
motivo pelo qual a preservação do meio natural deve ser mais vantajosa do que 
sua degradação, devendo ser também uma fonte de renda.

O princípio do protetor-recebedor segue a mesma linha do princípio do 
poluidor-pagador, pois ambos possuem um viés econômico, logo, visam atribuir 
um valor – econômico – aos bens naturais. No entanto, o primeiro tem uma 
lógica inversa do segundo, através do qual o poluidor deve arcar com os custos 
necessários para evitar, reparar ou compensar os danos ambientais, enquanto 
que o princípio do protetor-recebedor prevê a concessão de incentivos para 
quem adota medidas benéficas ao meio ambiente. E, em relatório divulgado 
pelo Instituto O Direito por um Planeta Verde, restou comprovado que esses 
benefícios são capazes, tanto de modificar as atitudes humanas, quanto de 
manter uma prática conservacionista existente1135.

É cediço que tal princípio já vem sendo aplicado em âmbito nacional e os 
resultados alcançados têm sido satisfatórios. Exemplos de políticas que tomam 

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIDADANIA, 7, 2012, Londrina. Caderno de resumos: IX Encontro 
Científico Brasileiro de Direito Constitucional e Cidadania / Organizado por Zulmar Fachin...[et 
al.]. – Londrina : IDCC , 2012 (v. 4). Disponível em: http://www.idcc.org.br/Publicacao/REVISTA_
COMPLETA_2013.pdf. Acesso em: 10 de outubro de 2013.
1132 SLONGO, Daniela Roberta. Considerações gerais sobre o Pagamento Por Serviços 
Ambientais como um instrumento econômico para a conservação das águas, florestas e da 
biodiversidade. IN: GALLI, Alessandra. Direito Sociombiental: homenagem a Vladimir Passos de 
Freitas. Curitiba: Juruá, 2001. p. 182.
1133 BECHARA. Op cit. p. 160.
1134 Para uma leitura mais aprofundada sobre a relação entre economia e ecologia ler 
NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: introdução ao Direito Econômico. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. p. 387-405.
1135 TEJEIRO, Guillermo; STANTON, Marcia; LAVRATTI, Paula (org.). Sistemas Estaduais de 
Pagamento por Serviços Ambientais: Diagnóstico, lições aprendidas e desafios para a futura 
legislação. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2014. Disponível em: http://www.
planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20140425110842_667.pdf. Acesso em 28 de abril de 
2014.

http://www.idcc.org.br/Publicacao/REVISTA_COMPLETA_2013.pdf
http://www.idcc.org.br/Publicacao/REVISTA_COMPLETA_2013.pdf
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por base o princípio do protetor-recebedor são o ICMS ecológico1136, mecanismo 
através do qual os Estados aumentam a verba de ICMS transferida aos Municípios 
com base em critérios ecológicos; a Bolsa Floresta Amazonense1137, que tem 
como objetivo o controle das mudanças climáticas através da preservação 
florestal, logo a fim de incentivar tal preservação, o Estado do Amazonas concede 
benefícios às pessoas que vivem e sobrevivem das florestas; o mercado de crédito 
de carbono1138, no qual é possível a comercialização de quotas de emissões de 
carbono, assim quem emite menos CO2 na atmosfera pode vender sua quota 
de emissão para quem emite CO2 além do permitido; isenção de ITR para áreas 
rurais protegidas1139, isto é, o proprietário rural que preservar, voluntariamente, os 
bens naturais de sua propriedade será beneficiado com isenção de ITR, dentre 
outros.

A partir dos exemplos elencados, é possível identificar três possíveis 
fontes pagadoras de serviços ambientais e são elas: o particular beneficiado 
diretamente pelo serviço ambiental; o poder público; e as Organizações Não 
Governamentais. O Ministério do Meio Ambiente1140 destaca que há uma 
distinção básica relacionada ao tipo de comprador: existem os PSA privados, 
que são financiados pelos usuários diretos dos serviços ou por ONG’s, e os PSA 
públicos, financiados pelo Poder Público, ou seja, o Estado é o comprador dos 
serviços ambientais, em nome de toda coletividade.

Os serviços ambientais, em sua maioria, são caracterizados como bens 
públicos, bens não rivais e não exclusivos, ou seja, todos podem se beneficiar 
dos serviços ambientais e a utilização deste serviço por alguém não reduz o 
montante disponível para os demais. Desta forma, alguns agentes privados não 
estariam dispostos a pagar/comprar os serviços ambientais, já que podem ter 
acesso a eles gratuitamente. Por tal motivo, o ideal é que tais serviços sejam 
financiados pelo Estado1141.

Pelo exposto outrora, o presente artigo se concentrará na análise dos 

1136 Para melhores esclarecimentos sobre o instituto do ICMS ecológico ler SCAFF, Fernando 
Facury; TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Tributação e Políticas Públicas: o ICMS ecológico. In: 
BENJAMIN, A.H.V. e MILARÉ, E. (Coord.). Revista de Direito Ambiental nº 38, ano 10. São Paulo: 
RT, abr-jun/2005. p. 99 a 120.
1137 BECHARA, op cit. p. 167-168.
1138 FURTADO, Fabrina. Ambientalismo de espetáculo: a economia verde e o mercado de 
carbono no Rio de Janeiro. Rio de janeiro: Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul - PACS, 
2012. Disponível em: http://www.pacs.org.br/files/2013/01/Ambientalismo.pdf. Acesso em: 25 de 
março de 2014.
1139 IBAMA. Orientações e informações ao Proprietário Rural. Disponível em: https://www.
ibama.gov.br/servicos/ato-declaratorio-ambiental-ada. Acesso em 13 de abril de 2014.
1140 WUNDER, Sven (coord.); BORNER, Jan; TITO, Marcos Rugnitz; PEREIRA, Ligia. 
Pagamentos por serviços ambientais: perspectivas para a Amazônia Legal. Brasília: Ministério do 
Meio Ambiente, 2009. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/168/_publicacao/168_
publicacao17062009123349.pdf. Acesso em 12 de abril de 2014.
1141 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamento por Serviços Ambientais: sustentabilidade 
e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012. p. 19.
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PSA públicos. Lembrando que o Estado pode conceder diversos benefícios a 
quem estimula os serviços ambientais, tais como benefícios fiscais, tributários, 
creditícios, estruturais e sociais, dentre outros. Ocorre que este trabalho 
concentrar-se-á sua análise nas atividades conservacionistas das empresas, 
motivo pelo qual, acredita-se que a melhor forma de compensá-los seria por 
meio de descontos ou isenções tributárias.

3.  A RELAÇÃO ENTRE TRIBUTAÇÃO E PSA

A tributação é um excelente mecanismo para se aplicar o instituto dos 
PSA, uma vez que além da sua tradicional função fiscal, através da qual o poder 
público arrecada recursos, a fim de financiar suas atividades, os tributos tem 
uma função extrafiscal, que como o próprio nome indica é atípica, consoante 
a qual o Estado se vale dos tributos não somente para arrecadar valores, mas, 
também, para direcionar os comportamentos humanos1142. Vislumbra-se a 
função extrafiscal dos tributos quando o Poder Público oferece estímulos ou 
desestímulos tributários com a intenção de induzir os contribuintes a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa.

A utilização dos instrumentos econômicos, tais como o PSA, na seara 
ambiental é um exemplo da função extrafiscal dos tributos, pois o Estado não 
visa arrecadar recursos – isso pode até ser uma consequência, mas não é o 
objetivo final do ente público ou, pelo menos, não deve ser. O que o Poder Público 
pretende é coibir comportamentos que degradem o meio ambiente e incentivar 
aqueles que se coadunem com a causa ecológica.

Desta feita, tomando por base a função extrafiscal dos tributos, o Estado 
pode conceder benefícios tributários as pessoas ou empresas que colaboram 
para com a qualidade dos serviços ambientais. Isso nada mais é do que um 
pagamento por serviços ambientais (PSA), realizado através da tributação. Logo, 
a tributação – a falta ou mitigação dela – é a forma de pagamento. É através dela 
que o Estado pagará aos provedores de serviços ambientais.

É válido destacar, que o tributo enquanto instrumento econômico pode 
possuir duas modalidades: tributo ambiental, também denominado de tributação 
positiva – modalidade influenciada pelo princípio do poluidor-pagador – e 
concessão de benefícios fiscais, também denominada como tributação negativa 
– modalidade inspirada no princípio do protetor-recebedor.

A primeira modalidade, ou seja, a tributação positiva é caracterizada pela 
cobrança mais acentuada de tributos, a fim de coibir uma atividade predatória. 
Isso significa que é possível a criação de novos tributos, assim como, é possível 
a majoração de alíquotas ou base de cálculo de tributos que já existem no 
ordenamento jurídico. Em ambos os casos faz-se referência aos tributos 
ambientais.

1142  BOMFIM, Diego. Tributação e livre concorrência. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 69. 
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Além dos tributos ecológicos, existe a chamada tributação negativa, 
na qual o Estado concede incentivos fiscais ecologicamente orientados, ou 
seja, a tributação será utilizada para incentivar as atividades ambientalmente 
sustentáveis, de forma que as pessoas beneficiadas por esta modalidade pagarão 
menos tributos. Esta é a modalidade que se coaduna com o PSA.

A tributação negativa é representada pela concessão de subsídios, estes 
por sua vez, podem ser diretos ou indiretos. Os diretos são as subvenções, 
enquanto os indiretos são as exonerações tributárias, tais como, redução de base 
de cálculo ou de alíquota de imposto, isenções, crédito-prêmio, dentre outros1143.

Neste contexto, haverá a internalização das externalidades ambientais 
positivas, pois os seres humanos ou as empresas que proporcionarem uma 
mudança positiva no ambiente natural estarão melhorando a qualidade de vida 
de todos os indivíduos pertencentes àquela comunidade – em outras palavras, 
estarão estimulando a prestação de serviços ambientais –, portanto merecem 
ser recompensados por tal feito. E, acredita-se que a forma mais eficaz para 
compensar financeiramente os agentes econômicos1144 é a concessão de 
descontos tributários.

É válido ressaltar que existem PSA realizados através da concessão de 
infraestrutura, fornecimento de saúde, educação, saneamento básico, dentre 
outros. Não há dúvida de que essa é uma solução viável quando oferecida às 
populações carentes, tais como as populações tradicionais. Acontece que, este 
estudo se concentra na concessão de benefícios aos agentes econômicos 
certificados, que, por sua vez, demandam muito mais descontos tributários, a 
fim de tornar suas atividades mais competitivas, do que benefícios de cunho 
social.

Em que pesem todas as vantagens da tributação ambiental enquanto um 
instrumento de PSA, ela ainda precisa enfrentar alguns desafios para ser aplicada 
à realidade brasileira1145, tais como a alta complexidade das questões ambientais 
nacionais – que gera incerteza quanto a efetiva provisão dos serviços ambientais 
–, elevado número de entes tributantes e a falta de conhecimento da realidade 
dos agentes econômicos por parte do Estado – que pode ocasionar a criação de 
incentivos perversos e provocar um impacto negativo sobre as normas sociais 

1143  SEBASTIÃO, Simone Martins. Tributo Ambiental: extrafiscalidade e função promocional 
do Direito. Curitiba: Juruá, 2011. p. 259.
1144  Para os fins deste trabalho, agente econômico pode ser uma pessoa física ou jurídica 
que exerça atividades com fins lucrativos.
1145  Segundo relatório divulgado pelo Instituto O Direito por um Planeta Verde todas as 
políticas de PSA – e não apenas a tributação – possuem diversas limitações, tais como a incerteza 
quanto a efetiva provisão dos serviços ambientais, os altos custos de transação, o risco de se 
criarem incentivos perversos e o impacto negativo que pode haver sobre normas sociais de 
conservação. TEJEIRO, STANTON e LAVRATTI, Paula (org.). Sistemas Estaduais de Pagamento 
por Serviços Ambientais: Diagnóstico, lições aprendidas e desafios para a futura legislação. São 
Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2014. Disponível em: http://www.planetaverde.
org/arquivos/biblioteca/arquivo_20140425110842_667.pdf. Acesso em 28 de abril de 2014.

http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20140425110842_667.pdf
http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20140425110842_667.pdf
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de conservação.

A alta complexidade das questões ambientais brasileiras é um desafio, 
pois ainda não está definido que tipo serviço ambiental o Brasil deve incentivar 
primeiramente, ou seja, ainda não há uma definição se o país deve investir em 
energia limpa, cuidar das florestas ou criar políticas para reduzir a emissão de 
gases poluentes, por exemplo. Ademais, por possuir um território bastante 
extenso, o Brasil comporta vários biomas e realidades sociais distintas, o que 
dificulta a criação de uma política ambiental uniforme.

O elevado número de entes tributantes também dificulta a implementação 
de uma política tributária-ambiental. A título de ilustração, o Brasil possui 5597 
entes com capacidade tributária, dentre eles, 5565 municípios, 26 estados e 
a União1146. Tantos entes tributantes faz com que existam políticas ambientais 
isoladas, sem que haja percepção de avanços estruturados, e até mesmo 
contraditórias. Também dificulta a implementação de políticas de incentivos 
tributários em sede dos municípios, já que estes nem sempre tem o apoio 
estatal, tal fato é preocupante porque a maioria dos impactos ambientais advém 
de ações locais – isto é, ações que ocorrem no seio dos municípios.

Ademais, o Estado nem sempre possui elementos informacionais 
suficientes sobre a realidade de um agente econômico1147, isto significa que 
o Poder Público não sabe quanto de desconto tributário determinado agente 
econômico precisa receber para implementar uma mudança de comportamento. 
Além disso, o ente público não consegue mensurar quais os reais serviços 
ambientais estão sendo otimizados, tampouco se o agente econômico realmente 
está facilitando a prestação de serviços ambientais ou está apenas mascarando 
os danos ambientais provocados, a fim de obter descontos tributários.

Estas dificuldades encontradas pela tributação ambiental no Brasil – bem 
como pelos demais sistemas de PSA – podem ser mitigadas a partir da utilização 
da certificação ambiental como instrumento de política tributária, tendo em vista 
que a certificação é capaz de descomplicar as questões ambientais brasileiras, 
uma vez que deve avaliar todo o ciclo de vida do produto – como se verá a seguir 
– fazendo com que o processo produtivo respeite a natureza de forma global, 
isto é, vai estimular, ao mesmo tempo, fontes de energias limpas, a conservação 
das florestas, economia de água, o uso de materiais recicláveis, dentre outros. 
Então, o Estado não precisa mais escolher qual impacto ambiental vai tratar 
primeiramente, pois com a certificação ele pode tratá-los de uma vez só.

Uma certificação de âmbito nacional também pode lidar com a questão 

1146  IBGE. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home. Acesso em: 05 de fevereiro de 
2014.
1147  Trata-se de uma falha de mercado chamada assimetria de informações. Significa que 
um dos agentes da transação possui informações que o outro não possui. Para uma leitura mais 
aprofundada deste tema ler: AKERLOF, George. The Market for Lemmons: Quality Uncertainty 
and the Market Mechanism. Science 13 December 1968: Vol. 162. no. 3859, pp. 1243 – 1248. 
DOI: 10.1126/science.162.3859.1243. Disponível em: http://socsci2.ucsd.edu/~aronatas/project/
academic/Akerlof%20on%20Lemons.pdf. Acesso em 05 de março de 2014.

http://www.ibge.gov.br/home
http://socsci2.ucsd.edu/~aronatas/project/academic/Akerlof on Lemons.pdf
http://socsci2.ucsd.edu/~aronatas/project/academic/Akerlof on Lemons.pdf
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do número elevado de entes tributantes e a existência de políticas tributárias 
não integradas e, por vezes, contraditórias. É válido destacar que uma política 
nacional de proteção ambiental se coaduna com o art. 225 da Carta Magna, pois 
é necessária uma ação integrada com todos os entes da federação.

 Além do que, a certificação, por ser um mecanismo informativo, facilita 
o acesso do Estado às informações necessárias para a concessão de benefícios 
tributários como forma de PSA. Em outras palavras, o agente econômico precisa 
oferecer uma série de informações ao ente certificador para conseguir um selo 
verde. Desta forma, o ente público terá acesso às informações referentes aos 
serviços ambientais prestados com mais facilidade, mitigando assim a ocorrência 
de incentivos perversos, por exemplo.

Assim, a certificação ambiental é uma forma de facilitar o pagamento 
por serviços ambientais. Por tal motivo, passar-se-á ao estudo da certificação 
ambiental de forma mais específica.

4.  A  CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL E A PROMOÇÃO DE SERVIÇOS 
AMBIENTAIS

A certificação ambiental consiste na obtenção uma espécie de selo 
concedido aos produtos com qualidade ambiental comprovada, a fim de 
demonstrar aos consumidores que aqueles bens de consumo certificados são 
amigos do meio ambiente. Por serem amigos do meio ambiente e estimularem 
a prestação dos serviços ambientais, as atividades certificados merecem uma 
gratificação por parte do Estado. Esta gratificação deve ser pautada em uma 
política tributária, através da qual o Estado deve conceder isenções tributárias 
parciais aos bens, também denominados, verdes.

A certificação ambiental, em si, não é um instrumento de PSA, mas 
como dito outrora, ela pode facilitar o PSA através da tributação. Isto porque, 
as atividades certificadas, necessariamente, promovem serviços ambientais. 
Assim, fica mais fácil para o Estado identificar quais atividades merecem ser 
beneficiadas com descontos tributários.

Antes de demonstrar quais serviços ambientais a certificação consegue 
promover, far-se-á uma breve análise do instituto, a fim de entender como a 
certificação funciona e suas características.

A certificação é um instrumento de mercado ou econômico, ou seja, 
ela induz determinados comportamentos humanos, estimulando condutas 
sustentáveis e desestimulando atividades danosas ao meio ambiente. Quando 
se fala em certificação prima-se pelo uso lato senso do termo, que abrange os 
selos verdes, selos ecológicos, rotulagem ambiental, eco-selos, dentre outros.

A certificação ambiental é um instrumento interessante, uma vez que, 
pode propiciar benefícios tanto para a empresa que a obtém, quanto para a 
coletividade, uma vez que é capaz de otimizar a promoção dos serviços ambientais.
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Diante da preocupação mundial com os limites dos bens naturais, os 
seres humanos se viram obrigados a reformular seus hábitos. Tal reformulação 
perpassa pela mudança nos padrões de consumo, uma vez que, nos dias atuais, 
os consumidores – especialmente dos países desenvolvidos – têm preferência 
pelos produtos produzidos de forma sustentável. E segundo Mateo1148, no cenário 
europeu, os consumidores estão dispostos, inclusive, a pagar mais para obter 
produtos “amigos do meio ambiente”.

Como salienta Disep1149 a certificação tem íntima relação com o princípio 
da informação, uma vez que informa ao consumidor – e ao Poder Público – 
que determinado bem, durante seu processo de produção, provocou menos 
danos ambientais do que outros produtos, da mesma categoria, distribuídos no 
mercado1150, bem como promove o princípio constitucional da informação dando 
ensejo à gestão ambiental participativa, na qual há a cooperação entre Estado e 
sociedade em prol da sustentabilidade.

Uma pessoa física ou jurídica que pretenda obter a certificação deve, 
necessariamente, aderir ao sistema de gestão de ambiental do seu país. Isso 
significa que a atividade deve está em conformidade com a legislação ambiental 
em vigor1151.

Segundo Mateo1152 a certificação possui as seguintes características: 

a) Deve ser reconhecida pelo Estado, tendo em vista que, sua 
emissão por um ente privado, como ocorre nos Estados Unidos, pode 
gerar uma multiplicidade de certificações para o mesmo fim, porém com 
critérios distintos. Tal fato pode gerar insegurança nos consumidores, já 
que, não saberão qual selo possui os critérios mais coerentes com a 
finalidade proposta;

b) Deve funcionar como uma marca coletiva, pelo fato de que 
todos os produtos certificados terão uma característica em comum que 
lhes agregará valor;

c) Deve ter um conteúdo ambiental, já que a finalidade máxima 
é a proteção dos bens naturais;

d) Deve ser acessível para todas as empresas que pretendam 
obtê-la;

e) No geral, deve ser voluntária, podendo também ser 
compulsória quando o produto puder afetar a saúde pública. No 

1148  MATEO, Ramón Martin. Tratado de derecho ambiental. Madrid: Trivium, S. A, 1991. p. 397.
1149  D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. A certificação ambiental enquanto instrumento de 
gestão de risco ecológico. IN: BENJAMIN, Herman Antonio. Paisagem, natureza e direito = 
Landscape, nature and law. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2005. p. 225-226.
1150  É válido destacar que a certificação não visa um processo produtivo 100% limpo, pois 
isso pode ser impossível. Ela almeja a mitigação, tanto quanto for possível, dos danos ecológicos.
1151  D’ISEP, op cit. p. 220. 
1152  MATEO, op. cit. p. 429
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Brasil, vislumbramos o exemplo dos alimentos transgênicos que, 
necessariamente, devem ser rotulados para informar o consumidor de 
sua procedência.

f) Deve ser estimulada pelos órgãos públicos, especialmente 
através de incentivos fiscais.

Ao rol de Mateo acrescenta-se mais uma característica:

g) Deve ser multicriterial, ou seja, é necessária a avaliação de 
todo o processo produtivo, não apenas de uma única etapa. Desta forma, 
analisa-se todo o ciclo de vida (ACV) do produto, desde a obtenção da 
matéria-prima até o seu descarte para mensurar os danos causados ao 
meio ambiente.

Como dito outrora, a certificação compulsória se presta a ressaltar 
informações ambientais negativas a respeito do bem, em outras palavras, serve 
para informar quando um produto possui substâncias tóxicas, inflamáveis, 
venenosas e assim por diante.

Assim, as certificações que se prestam a informar aspectos ambientais 
positivos do produto são, necessariamente, voluntárias. Então, o empresário só 
adere ao sistema de certificação se for interessante para sua atividade, ele não é 
obrigado a se adequar aos parâmetros estabelecidos pela entidade certificadora, 
ele o faz apenas se for da sua vontade.

Desta forma, a certificação ambiental objeto deste estudo é, 
necessariamente, voluntária, ou seja, o agente econômico vai se adequar 
a determinados requisitos, voltados à proteção ecológica, voluntariamente, 
otimizando assim, serviços ambienteis de forma espontânea, motivo pelo qual 
merecem um pagamento ou gratificação pelo serviço prestado.

Não é demais enfatizar que este instrumento é capaz de maximizar a 
prestação de serviços ambientais, pois dita padrões que devem ser seguidos 
pelos agentes econômicos, ou seja, para se conseguir uma certificação de cunho 
ambiental é necessário respeitar os limites ditados pelo agente certificador. 
A empresa certificadora – agente certificador – é responsável por emitir a 
certificação a quem requerer, para tanto, irá fiscalizar a empresa solicitante a 
fim de averiguar se ela realmente está cumprindo os requisitos necessários para 
obter a certificação.

Aqueles agentes econômicos que queiram obter uma certificação 
ambiental precisam garantir ou maximizar os serviços ambientais. E eles o 
fazem porque, com a onda do consumo sustentável, a rotulagem ecológica gera 
benefícios mercadológicos, já que melhora a imagem do produto certificado 
perante os consumidores e com isso a demanda por estes produtos também 
aumenta – é cristalino que nos dias atuais os empreendedores fazem tudo que 
está ao seu alcance para vender mais, para lucrar mais. Assim, a certificação 
ambiental é utilizada como um instrumento de marketing das empresas.

De forma resumida, os empreendedores buscam a certificação para 
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melhorar a imagem de seus produtos no mercado consumidor nacional e 
internacional e, consequentemente, vender mais e obter mais lucro. Isso não é 
um ponto negativo, pois para obter a certificação e, consequentemente, todas 
as vantagens que advêm dela é necessário promoção de serviços ambientais.

Os serviços ambientais promovidos pela certificação são os reguladores, 
capazes de regular as condições ambientais, e os de suporte, capazes de 
contribuir com a prestação de outros serviços.

Alguns exemplos de serviços reguladores promovidos pelos selos verdes 
são a reciclagem de resíduos sólidos ou líquidos para reduzir sua absorção por 
plantas e pelo lençol freático, práticas de reflorestamento que funcionam como 
barreira à poluição sonora e diminuem a ocorrência de doenças crônicas que 
afetam os seres humanos, implantação de cobertura vegetal ou outros processos 
naturais que contribuam com a melhoria da qualidade da água. E, por sua vez, 
alguns exemplos de serviços de suporte promovidos pela certificação ambiental 
são a conservação da biodiversidade – Nusdeo1153 ressalta que os bens certificados 
são compatíveis com a biodiversidade, ou seja, o processo de produção desses 
bens é compatível com a preservação do ecossistema –, a adoção de sistemas 
agrícolas que estimulem o depósito de materiais orgânicos no solo, regulação 
climática, ciclagem de nutrientes do solo, pelo aumento no seu armazenamento, 
reciclagem interna, processamento ou aquisição externa.

Conclui-se que a certificação promove diversos serviços ambientais 
regulatórios e de suporte, conforme a atividade certificada. Uma madeireira, por 
exemplo, para receber um selo verde, deve realizar práticas de reflorestamento, 
uma indústria de papel deve realizar práticas de reflorestamento e reciclagem 
de resíduos sólidos e assim sucessivamente. A certificação ambiental faz com 
que cada setor econômico crie mecanismos capazes de estimular os serviços 
ambientais1154.

No entanto, é válido frisar que as medidas cabíveis para obter uma 
certificação são muito dispendiosas, motivo pelo qual, nem todas as empresas 
tem acesso a tal recurso, especialmente empresas sediadas em países ainda 
em desenvolvimento, tal como o Brasil. Partindo dessa premissa, é digno 
destacar a importância do papel do Estado, no que tange a estimular a busca por 
certificações ambientais. Esse incentivo deve se dar através do PSA público, no 
qual o Estado concede benefícios tributários aos bens certificados que, por sua 
vez, são responsáveis por otimizar os serviços prestados pela natureza.

A maioria da doutrina que versa sobre certificação ambiental, tais como 

1153  NUSDEO. Op cit. p. 31.
1154  Na prática, o ente certificador deve trazer os requisitos que cada agente econômico deve 
respeitar para obter o selo verde. Não é objeto deste estudo analisar que setores devem ser 
beneficiados pela certificação, nem que requisitos cada um precisa obedecer. Uma análise deste 
porte deve ser realizada em estudo próprio para este fim.
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Ramón Mateo1155 e Daniel Corrêa1156 defendem este mesmo propósito, qual 
seja: o Estado deve fomentar a certificação, sob o fundamento de que a mesma 
maximiza a proteção ambiental.

Outrossim, a certificação deve ser incentivada porque também maximiza 
a eficácia da tributação enquanto PSA, como demonstrado acima. Então, os selos 
verdes além de promoveram serviços ambientais, facilitam o pagamento de 
gratificações aos provedores destes serviços, através de descontos tributários, 
tendo em vista que será mais fácil para o Poder Público identificar quem merece 
ser beneficiado.

5. A TRIBUTAÇÃO ALIADA A CERTIFICAÇÃO PARA A MAXIMIZAÇÃO DOS 
PSA’S

Conforme demonstrado alhures, a utilização conjunta de certificação e 
tributação ambiental pode maximizar a eficácia de ambas, tendo em vista que 
a certificação é capaz de descomplicar as questões ambientais brasileiras, bem 
como criar políticas ambientais que possam ser seguidas por todos os entes 
tributantes e fornecer ao Estado informações sobre o agente econômico provedor 
de serviços ambientais. Enquanto que, a tributação – os descontos tributários 
– diminuem os custos do processo de certificação e, consequentemente, 
estimulam a busca por selos verdes.

Assim, a certificação ambiental é um mecanismo informativo que, 
quando amplamente utilizado, é capaz de modificar os padrões de consumo e 
de produção de uma sociedade e por este motivo promove diversos serviços 
ambientais regulatórios e de suporte.

Por esta razão, defende-se que os bens certificados, por maximizarem os 
serviços ambientais, que, por sua vez, são essenciais à sadia qualidade de vida 
do ser humano, ensejam uma gratificação através de descontos tributários. Em 
outras palavras, apesar de a certificação não ser um PSA, tampouco um serviço 
ambiental, propriamente dito, ela promove serviços ambientais, motivo pelo qual 
os entes certificados devem ser beneficiados com um PSA e esta gratificação/
pagamento deve se dá, preferencialmente, através de incentivos tributários.

Observe-se, que aqui não há que se falar em compensação, pois os 
empreendedores, ao produzirem um bem de consumo, não deixam de usar 
determinado bem natural. Neste caso, os agentes econômicos merecem uma 
gratificação pelos altos investimentos realizados, a fim de que suas atividades 
promovam serviços ecossistêmicos.

Não é demais frisar que um processo de certificação demanda um alto 
investimento financeiro por parte do agente econômico, pois este precisa se 

1155  MATEO. Op cit. p. 416-423.
1156  CORRÊA, Daniel. Rocha. A certificação ambiental como barreira à entrada. IN: BARRAL, 
Weber; PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito ambiental e desenvolvimento. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2006. p. 136. 



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

471

adequar a todos os requisitos exigidos e ainda arcar com todos os custos do 
processo para obter o selo verde. É por isso que muitas empresas brasileiras não 
conseguem ser beneficiados com certificações ambientais.

A concessão de gratificação aos bens certificados pode trazer um 
benefício duplo: incentivará a otimização de serviços ambientais e facilitará o 
acesso de empresas nacionais aos programas de rotulagem ecológica.

No Brasil, já existe um programa de PSA público, aplicado aos produtores 
rurais, que se vale de isenções tributárias. É a isenção de ITR – Imposto Territorial 
Rural – aos proprietários que deixam de explorar, voluntariamente, as riquezas 
naturais de sua propriedade. Neste caso, a lei 9393/1996 preleciona que as áreas 
verdes, voluntariamente protegidas, não serão tributáveis.

Fazendo uma analogia com o exemplo acima, propõe-se que os produtos 
ou serviços certificados também sejam beneficiados com isenções tributárias. 
Porém, sugere-se que essa isenção seja parcial, uma vez que, no exemplo 
acima os proprietários deixam de explorar as riquezas naturais no interior de 
sua propriedade e no caso da certificação ambiental os agentes econômicos 
continuam exercendo suas atividades, porém da forma mais sustentável possível.

Sugere-se, então, no que tange a produção, que os produtos certificados 
sejam beneficiados com descontos na alíquota de IPI – Imposto Sobre Produtos 
Industrializados – e no que tange aos serviços certificados, que sejam beneficiados 
com uma isenção parcial na alíquota do ISS1157 – Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza1158.

Sendo assim, os bens certificados terão uma carga tributária mais branda 
do que os não certificados. Certamente isso estimulará a obtenção de rótulos 
ecológicos pelas empresas brasileiras. Nestes termos, a certificação ambiental 
será um instrumento de mercado eficaz, modificando os padrões de consumo e 
de produção a fim de maximizar a oferta de serviços ambientais.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 O instituto do PSA, inspirado nos instrumentos econômicos, é eficaz 
na promoção da sustentabilidade ambiental, especialmente no âmbito de países 
socialmente pobres como o Brasil.

6.2 A tributação pode ser um instrumento de PSA e pode ter sua eficácia 
maximizada se utilizada em conjunto com a certificação ambiental.

6.3 A certificação ambiental é um instrumento econômico capaz de 
otimizar a prestação de serviços pela natureza, pois, através dela, ocorre a 

1157  Vale ressaltar que a alíquota de ISS só pode ser modificada por lei.
1158  Não é a finalidade deste trabalho analisar o quantum de descontos tributários os produtos 
e serviços certificados merecem receber, pois isso demanda um estudo específico para este fim. 
O propósito aqui perseguido é apenas demonstrar que a certificação deve ser incentivada através 
isenções tributárias parciais – PSA públicos.
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promoção de diversos serviços ambientais regulatórios e de suporte.

6.4 Os bens certificados devem ser beneficiados por um PSA público. 
Este PSA ocorrerá através de isenções tributárias parciais.

6.5 Certificação e tributação ambiental se complementam no que 
concerne à implementação de um programa de PSA. A primeira indica quem 
deve receber o pagamento – gratificação ou compensação – enquanto a segunda 
é o pagamento em si.
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7. A FUNÇÃO PREVENTIVA DA RESPONSABILIDADE 
CIVIL AMBIENTAL, SUAS RELAÇÕES COM O PRINCÍPIO DO 
POLUIDOR-PAGADOR E TUTELA PREVENTIVA EM JUÍZO

ELIANE MITSUKO SATO
Mestranda pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Juíza Federal 

Substituta em Santo André

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

A velocidade das transformações decorrentes da atividade humana 
no meio ambiente põe em risco a sadia qualidade de vida tanto das presentes 
como das futuras gerações. Temas como a devastação de florestas, mudanças 
climáticas, a poluição em diversas formas, a utilização exaustiva de recursos 
naturais, são pautas presentes em conferências internacionais, no noticiário, 
no cenário político, nas empresas, nas escolas. No entanto, o aspecto mais 
inquietante destas questões é a irreversibilidade destas alterações e a ignorância 
a respeito da natureza e magnitude das respectivas consequências. 

Esse cenário também se verifica no Brasil, país que há muito tempo 
enfrenta os desafios inerentes à tentativa de conciliar as iniciativas tendentes 
a fomentar o crescimento econômico e a necessidade de preservação de seus 
vários biomas. 

Muitos dos conflitos de interesse decorrentes desse embate têm sido 
submetidos à apreciação do Poder Judiciário, diuturnamente provocado para 
confirmar ou estabelecer os exatos contornos das responsabilidades nos âmbitos 
administrativo, penal e civil.

Questão que se coloca é se acentuar a função preventiva da 
responsabilidade civil contribuirá para a efetiva proteção da qualidade ambiental. 
Para tentar respondê-la, o presente estudo abordará o tema da função preventiva 
da responsabilidade civil ambiental, suas relações com o princípio do poluidor-
pagador e a busca da tutela preventiva em juízo.

2. OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL TRADICIONAL, 
SUAS FUNÇÕES E IMPLICAÇÕES NA TUTELA DO MEIO AMBIENTE

Seja na esfera administrativa, no campo penal ou no âmbito civil, a 
responsabilidade decorre da violação de um dever jurídico previsto na norma. É 
a resposta ao rompimento do equilíbrio por ela estabelecido na composição de 
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determinados interesses dos membros da sociedade, razão de ser do próprio 
Direito, equilíbrio que, por sua vez, coaduna-se com a própria ideia de justiça que 
norteia a regulação das consequências da conduta humana desde os primórdios 
da civilização. 

A norma criadora de um dever jurídico exige a observância de um dado 
comportamento que pode ser por ela descrito com a indicação de todos os seus 
elementos essenciais ou pode limitar-se a aludir à finalidade por ela perseguida, 
cabendo ao seu destinatário a integração de seu sentido mediante avaliação e 
prática da conduta adequada para atingir tal intento1159. A desobediência ao dever 
preestabelecido configura ilicitude que, enquanto tal, é passível de ser combatida 
mediante provocação dirigida ao órgão jurisdicional competente uma vez que a 
autotutela é, em regra, vedada.

Na seara civil, a responsabilidade pressupõe a prática de um ato ilícito1160, 
o dano e o nexo causal entre eles1161 e obriga a reparação, tanto na modalidade 
subjetiva como na objetiva. Convém destacar que, na primeira, releva investigar 
a conduta do agente e o respectivo elemento subjetivo. Já na segunda espécie 
de responsabilidade civil, passou-se a prestigiar a necessidade de amparo à 
vítima em função do risco advindo de uma atividade ou de uma coisa, tornando 
irrelevante considerações a respeito da culpa.

Na hipótese de ocorrência de dano moral tem se salientado o caráter 
preventivo-intimidador da indenização uma vez que, por meio dela se busca não 
apenas a compensação da pessoa lesada, mas também a inibição da reincidência 
por parte do causador do dano.

Contudo, o modelo acima delineado não tem se revelado suficiente para 
a efetiva salvaguarda do meio ambiente. Ainda que a Constituição e a legislação 
específica tenham consagrado a ampla responsabilização nesta área, isto não tem 
nem impedido as constantes agressões e nem garantido a plena recuperação 
do ambiente atingido. Consoante ressalta Werner Grau, são fatores para a 
ineficiência desse sistema o fato de sua aplicação depender da ocorrência do 
dano, que é exatamente aquilo que se almeja evitar, a sua inaptidão para atingir 
o resultado esperado já que é praticamente impossível a completa restauração 
do meio afetado, e a demora nas discussões judiciais, o que inviabiliza o sucesso 
da recuperação vindicada1162.

Mencione-se, ainda, a dificuldade na delimitação dos deveres neste 

1159 Consoante leciona CAVALIERI FILHO, S. Programa de responsabilidade civil. 7 ed. São 
Paulo: Atlas, 200, p. 5.
1160 Em que pese a existência de acesas controvérsias a respeito da conceituação de ato 
ilícito, descabe abordá-las para os fins deste trabalho. Limitou-se a acolher a nomenclatura 
consagrada na redação do Código Civil objeto da nota a seguir.
1161 É o que dispõe o Código Civil, art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
1162 GRAU, W. O novo paradigma indutor do trato tributário da questão ambiental: do poluidor-
pagador ao princípio da sustentabilidade. In.: Revista de Direito Ambiental, v. 64, p. 16-17, out-
dez/2011.
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espaço em virtude da crescente complexidade das questões envolvendo a 
implementação de empreendimentos e a execução de certas atividades para as 
quais usualmente é imprescindível a contribuição de diversos ramos do saber 
humano, cada qual a adotar linguagem especializada sem correspondência com 
o sentido comum ou jurídico. 

Por outro lado, as formas pelas quais os poderes constituídos 
desincumbem-se dos seus misteres, dentre eles o de defender e preservar o 
meio ambiente, estão genericamente previstas nas normas que delimitam as 
competências legislativas e materiais de cada nível de governo. Ao concretizá-
los, o poder estatal impõe obrigações de dar, de fazer e de não fazer, ou pode 
deixar de delinear as respectivas condutas a depender do objetivo almejado, 
sendo que muitas vezes é necessário utilizar-se de termos técnicos e conceitos 
indeterminados na redação do preceito. Isto enseja mais discussões atinentes 
ao exercício do poder de polícia, tornando dificultosa a tarefa de averiguar a exata 
observância dos deveres pelos administrados.

No intuito de verificar quais atos integram a prestação devida e cuja 
prática é exigida, a aplicação das determinações ordenadas frequentemente 
demanda a interpretação de tais conceitos e a avaliação do caso concreto de 
modo a alcançar a solução que melhor atenda à finalidade da norma.

Nesse contexto, a inobservância das disposições que preveem diretrizes 
e instrumentos preordenados à manutenção da qualidade ambiental é suficiente 
para a configuração da ilicitude, sendo prescindível para tanto a ocorrência de 
qualquer prejuízo. Isto porque o dever de proteção atribuído ao Poder Público e à 
coletividade pela Constituição Federal abrange o de preservar o bem ambiental, 
impedindo sua degeneração. 

Tais ponderações aconselham a reflexão a respeito dos pressupostos 
tradicionais da responsabilidade civil quando a higidez ambiental é ameaçada para 
admitir que a mera inobservância de referidos ditames configura transgressão a 
exigir a restauração do equilíbrio pretendido pelo ordenamento.

Nessa toada, os princípios específicos do Direito Ambiental e que 
conferem autonomia a este ramo do Direito elucidam as disposições materiais e 
os instrumentos pertinentes, não sendo o instituto da responsabilidade civil uma 
exceção.

Destarte, tanto o princípio da prevenção como o da precaução ressaltam 
a necessidade de se evitar a todo custo o desequilíbrio ambiental, impondo a 
adoção de medidas protetivas preordenadas ao afastamento do risco significativo 
de dano. Mesmo a ausência de certeza científica sobre os efeitos nefastos de 
uma atividade no meio ambiente ou para as pessoas não autoriza a conclusão no 
sentido da sua inexistência1163e consequente inação.

Neste cenário, conquanto subsista grande importância à tradicional 

1163  Conforme MACHADO, P. A. L.. Direito ambiental brasileiro. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 
2013, p. 101.
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finalidade reparatória, a função preventiva da responsabilidade civil ambiental 
sobreleva-se para o fim de compelir os membros do corpo social a buscar formas 
seguras de desenvolver suas atividades, influenciando o porvir. Sendo instrumento 
apto para impedir a ocorrência do dano ao impor medidas de correção de um 
estado de fato que conduziria à degradação, a responsabilidade civil adaptada 
concretiza os princípios da prevenção e da precaução, assegurando proteção 
mais efetiva ao interesse protegido.

No entanto, admitir a função preventiva da responsabilidade civil exige 
repensar a consideração do dano como seu pressuposto. Sob o argumento 
de que sem ele não surge o dever sucessivo de indenizar, nega-se qualquer 
responsabilidade daquele que tinha o dever originário de evitá-lo. A reforçar este 
posicionamento, recorde-se que o parágrafo único do artigo 1º da Lei n. 9.605/98, 
que previa expressamente a sanção civil, foi vetado1164. 

No entanto, tal posicionamento não condiz com o instituto da 
responsabilidade e se revela contrário aos princípios precitados que impõem a 
salvaguarda mesmo diante do dano potencial. Inconcebível que o ordenamento 
civil não preveja resposta a um ato ilícito de tamanha gravidade tal como o que 
vulnera um interesse pertencente à coletividade como um todo. Mesmo que o 
risco não seja óbice a um empreendimento ou atividade, a Constituição incumbiu 
o Poder Público de acompanhar situações que possam prejudicar a saúde humana 
ou o meio ambiente. 

Além disso, não há nenhuma inovação em atrelar a responsabilidade à 
potencialidade lesiva de uma conduta. Na esfera penal, tida como mais gravosa, 
há casos em que se justifica a reprimenda sem que se verifique o efetivo prejuízo 
ao bem jurídico tutelado1165.

O principal argumento pelo qual se sustenta a constitucionalidade dos 
chamados crimes de perigo abstrato, assim considerados aqueles em que 
se presume de modo absoluto o risco não tolerado ao bem jurídico, também 
serve para fundamentar a responsabilidade civil originária do risco. Cuida-se de 
técnica legislativa em que se busca coibir a conduta potencialmente danosa, 
responsabilizando o agente antes de atingir o bem tutelado. 

Dado que o dever de preservação tem matriz constitucional, inexiste 
óbice para que tal técnica seja adotada na seara ambiental. 

Evidentemente, essa função preventiva da responsabilidade somente 
será atendida se atuar em conjunto com mecanismos céleres e eficazes de 
execução de modo a incutir nos membros do corpo social a certeza de sua 

1164  Registro o entendimento de Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin de que é 
possível a responsabilização civil com fundamento no artigo 3º do diploma legal em apreço. 
BENJAMIN, A. H. de V. e. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. In.: Revista dos Tribunais 
Online, p. 14. Publicado originariamente em Revista de Direito Ambiental – São Paulo: RDA 
9/1998 - jan./mar. 1998.
1165  À guisa de exemplo, vide o artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 que tipifica o delito de tráfico 
ilícito de substância entorpecente.
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inevitabilidade.

3. O PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR E A FUNÇÃO PREVENTIVA DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL 

O princípio do poluidor-pagador reforça essa função preventiva da 
responsabilidade civil ambiental. 

Leciona Cristiane Derani que o princípio em comento:

“visa à internalização dos custos relativos externos de 
deterioração ambiental. Tal traria como consequência um maior cuidado 
em relação ao potencial poluidor da produção, na busca de uma 
satisfatória qualidade do meio ambiente. Pela aplicação deste princípio, 
impõe-se ao ‘sujeito econômico’ (produtor, consumidor, transportador), 
que nesta relação pode causar um problema ambiental, arcar com os 
custos da diminuição ou afastamento do dano”1166. 

Assim, atribui-se ao beneficiário os ônus decorrentes da exploração 
econômica, incorporando-os aos respectivos custos, dentre os quais o de evitar 
a poluição. Verificada a potencialidade lesiva de uma determinada atividade, o 
agente deverá dispender o necessário para a realização das medidas aptas a 
prevenir o dano ou a minimizar o perigo a ponto de ele ser considerado desprezível. 

Ao imputar ao beneficiário de atividade passível de provocar dano os 
custos com medidas de avaliação e enfrentamento deste risco, o princípio do 
poluidor-pagador contribui para a concretização dos princípios da prevenção e 
da precaução. Com efeito, decorrência lógica do princípio em comento é a que 
impõe ao degradador a reparação integral do dano por ele causado. Como ela 
deve reconduzir a vítima à situação equivalente a que estaria se o evento não 
tivesse ocorrido, a reparação deve abranger todas as consequências prejudiciais 
à qualidade ambiental, ainda que provisórias1167. Neste sentido, para ilustrar a 
extensão que tais consequências podem assumir, impende transcrever excerto 
da ementa de acórdão proferido em sede de Recurso Especial:

“10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do 
meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, 
o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou 
recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, 
total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano 
interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em 
que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva 
regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, 
b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os 
esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano 
moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público 

1166 DERANI, C.. Direito Ambiental Econômico. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 142.
1167 Consoante ensina MIRRA, Á. L.V.. Responsabilidade civil pelo dano ambiental e o 
princípio da reparação integral do dano. Revista de Direito Ambiental. V. 32. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, p. 72-73, outubro-dezembro de 2003
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e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou 
empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu 
(p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada 
ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, 
comercial)”1168

Nessa linha de raciocínio, a responsabilidade civil funciona como 
mecanismo para a internalização do custo ambiental na atividade produtiva 
consistente nas despesas com medidas protetivas. Como em qualquer atividade 
econômica a maximização dos lucros ao menor custo possível costuma ser o 
objetivo e que, por força do princípio em apreço, cabe ao empreendedor responder 
financeiramente pela proteção ambiental, estimula-se a busca por fórmulas 
menos arriscadas de exploração econômica, pois, como acentua Antonio H. de V. 
e Benjamin, “prevenir passa a ser menos custoso que reparar”1169. 

Desta forma, assevera Annelise M. Steigleder que tal situação conduz a 
“uma redefinição da própria responsabilidade que ganha uma função nitidamente 
preventiva e redistributiva dos riscos ambientais, repercutindo no gerenciamento 
dos riscos ambientais da atividade”1170.

Nesse panorama, o caráter preventivo da responsabilidade civil é 
reforçado pelo princípio do poluidor-pagador na medida em que ele viabiliza a 
concretização dos princípios da prevenção e da precaução. O descumprimento 
pelo empreendedor de seu dever originário de prever e prevenir os efeitos 
indesejáveis decorrentes da atividade econômica que escolheu explorar faz 
surgir o dever derivado de promover tais medidas protetivas às suas expensas, 
independentemente da ocorrência de dano. 

4. A TUTELA PREVENTIVA DO MEIO AMBIENTE EM JUÍZO 

Por força dos princípios da prevenção, da precaução e do poluidor-
pagador, o beneficiário de determinado empreendimento ou atividade tem o 
dever de adotar medidas protetivas que impeçam ou reduzam o risco concreto 
de degradação. A omissão ou atuação insuficiente tanto para a identificação 
dos riscos como para seu enfrentamento configura o ilícito do qual exsurge a 
obrigação de promover tais medidas para evitar o dano ambiental e que não 
foram tomadas a contento. 

A morosidade do processamento das ações de responsabilidade tem 
sido apontada como uma das causas que inviabilizam a concretização da já 
dificultosa reparação integral do dano ambiental. E como a própria recuperação 
em si é difícil, quando não for impossível, a probabilidade de sucesso da 

1168 REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
14/08/2012, DJe 09/05/2013.
1169 BENJAMIN, A. H. de V. e., op. cit., p. 7.
1170 STEIGLEDER, A. M.. Responsabilidade civil ambiental. 2 ed. rev., atual. e ampl. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 170.
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tutela jurisdicional prestada antes da destruição é substancialmente superior 
a da tutela reparatória em qualquer de suas possibilidades (restauração do 
ambiente degradado, implementação de medidas mitigadoras de seus efeitos, 
compensação ambiental ou indenização pecuniária). Ela é a que melhor atende o 
dever de preservação estampado na Constituição. 

Por outro lado, não se deve olvidar que o Texto Magno assegura a 
efetividade da tutela jurisdicional, admitindo-se, portanto, o emprego de todos os 
meios processuais para a adequada proteção do direito material em discussão, e 
de todas as modalidades de prestação jurisdicional. Neste sentido, tanto a tutela 
de urgência como a específica devem ser estimuladas. 

Por conseguinte, os instrumentos previstos na Lei n. 7.347/85 e no 
Código de Defesa do Consumidor, componentes do microssistema dos 
processos coletivos, são cabíveis para concretizar a pretensão eminentemente 
preventiva. Portanto, admite-se o ajuizamento da ação civil pública que veicule 
pedido de condenação ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 
3º), inclusive com a possibilidade de fixação de multa cominatória (art. 11), além 
da ação cautelar (art. 4º) e de medida liminar, com ou sem justificação prévia (art. 
12). 

Tais considerações se amoldam perfeitamente na implementação da 
tutela preventiva ambiental. Diante de evidências de que a atividade ameaça 
o meio ambiente sem que sejam adotadas as cautelas imprescindíveis para 
arrostar o perigo de lesão, quaisquer dos legitimados ativos podem propor a ação 
civil pública, precedida ou não de ação cautelar, com pedido de medida liminar, 
para tal finalidade. Será legitimado passivo desta ação o beneficiário direto da 
atividade potencialmente danosa, que poderá ser condenado a interrompê-la ou 
a adotar as medidas necessárias para avaliação e/ou enfrentamento do risco que 
já deveriam ter sido realizadas. 

No tocante aos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública 
(secretarias do meio-ambiente, autarquias, empresas estatais, fundações), 
dificilmente eles terão interesse processual em intentar ação civil pública para 
obrigar o explorador da atividade a cessá-la ou a tomar providências para afastar 
o perigo de dano na medida em que elas podem executar suas decisões sem 
necessidade de intervenção judicial. No entanto, poderão propor a ação para 
obter aquilo que suas prerrogativas públicas não permitem, como, por exemplo, 
para exigir do empreendedor o ressarcimento das despesas que incorreu para a 
adoção de medidas preventivas que cabia ao particular promover. 

Mais numerosa é a participação do Poder Público como litisconsorte 
passivo nessas demandas. Tal como ocorre na ação de responsabilidade 
tradicional, isto é, ajuizada depois de ocorrido o dano, o ente estatal é incluído 
como réu por ter deixado de cumprir seu dever de intervir mediante controle e 
fiscalização da atividade potencialmente poluidora. 

As prestações objetos desta obrigação derivada do descumprimento do 
dever jurídico de defender e preservar o meio ambiente e que consubstanciam 
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a pretensão a ser deduzida em juízo podem ser da mesma natureza da que foi 
inadimplida ou podem ser acompanhadas de outras adequadas à efetiva proteção 
do direito substancial. 

5. CONCLUSÕES

5.1 A responsabilidade decorre da violação de um dever jurídico previsto 
na norma. É a resposta ao rompimento do equilíbrio por ela estabelecido na 
composição de determinados interesses dos membros da sociedade. 

5.2 A inobservância das disposições que preveem diretrizes e 
instrumentos preordenados à manutenção da qualidade ambiental é suficiente 
para a configuração da ilicitude, sendo prescindível para tanto a ocorrência de 
qualquer prejuízo em decorrência do dever de proteção imposto pela Constituição 
Federal. 

5.3 Coibir a conduta potencialmente lesiva, responsabilizando o agente 
preventivamente, ou seja, antes de verificado o dano, é técnica legislativa mais 
eficaz.

5.4 O caráter preventivo da responsabilidade civil é reforçado pelo 
princípio do poluidor-pagador na medida em que ele viabiliza a concretização dos 
princípios da prevenção e da precaução. 

5.5 O descumprimento pelo empreendedor de seu dever originário de 
prever e prevenir os efeitos indesejáveis decorrentes da atividade econômica que 
escolheu explorar faz surgir a pretensão de exigir o cumprimento da obrigação 
de promover tais medidas protetivas às suas expensas, independentemente da 
ocorrência de dano. 
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8. ASPECTOS DATUTELA ESPECÍFICA NA AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA AMBIENTAL

ELIANE MITSUKO SATO
Mestranda pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Juíza Federal 

Substituta em Santo André

1. INTRODUÇÃO

Reflexo da crescente preocupação da sociedade nacional e internacional 
com os malefícios decorrentes da degradação ambiental, a Constituição Federal 
de 1988 erigiu o meio ambiente à condição de bem de uso comum pertencente 
a todos os membros da coletividade.

Contudo, o mero reconhecimentodesse direito em sede constitucional 
nãoésuficiente para assegurara desejada efetividade. Mesmo antes do advento 
da Carta Política em vigor, já se buscavam mecanismos para garantir este e 
outros direitos surgidos em decorrência do aumento da complexidade das 
relações sociais e da incerteza dominante quanto às consequências do progresso 
científico e tecnológico.

Desde então, a proteção do meio ambiente impõe ao Poder Público e 
aos particulares a adoção de medidas de caráter eminentemente preventivo,pois, 
não raro, areparaçãoin naturade um dano pode ser extremamente dificultosa, 
quando não forimpossível.

Paralelamente, tornou-se imperativa a regulamentação dos meios para 
a prestação da tutela jurisdicional apropriada para a concretização de direitos 
cuja titularidade transcendia a esfera individual. Foram exigidas adaptações 
dos institutos tradicionais e a criação de novos instrumentos, culminando no 
nascimento de um verdadeiro microssistema de processos ditos coletivos 
formadopela Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985) e pelo Código de Defesa 
do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), complementados pelas disposições do 
Código de Processo Civil naquilo que não for incompatível1171.

Questão que se coloca é saber por quais meios a ação civil pública, 
principal instrumento do processo coletivo,promove a tutela jurisdicionaldo direito 
ao meio ambiente equilibrado. Neste sentido, o presente ensaio tem por objeto 
o exame de alguns institutos processuais ilustrados por julgados que ilustram a 
complexidade de sua aplicação nesta árdua tarefa.

1171  É o que prevê o artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 19 da Lei n. 
7.347/1985.
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2. A INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO COMO DIREITO à TUTELA 
JURISDICIONAL EFETIVA. 

De início, impende destacar que ao Poder Judiciário incumbe julgar as 
controvérsias a ele submetidas desde que satisfeitas determinadas exigências 
processuais legítimas.

Afronta a cláusula da indeclinabilidade ou inafastabilidade da jurisdição 
insculpido no artigo 5º, XXXV, da Constituição da República impedir o juiz de 
remediar a lesão ou afastar a ameaça ao direito. Por esse motivo é defeso ao 
legislador infraconstitucional criar obstáculos que retirem do Poder Judiciário 
a possibilidade de conhecer certas controvérsias ou de dar-lhes a solução que 
reputar adequada, ou, ainda, obstar o acesso à justiça a certas categorias de 
pessoas ou para reclamar a satisfação de suas pretensões. Estanorma também 
impõe a todos os poderes constituídos a remoção dos óbices extrajurídicos à 
tutela jurisdicional tais como a carência de recursos financeiros ou a distância 
entre o jurisdicionado e o fórum.

Por outro lado, o preceito em destaquecomete ao julgador o dever de 
solucionar a lide submetida à sua apreciação mesmo diante da inexistência de 
regra específica para o caso.

Porém, para que se repute prestada a jurisdição, não bastaviabilizar o 
acesso à justiça nos termos acima alinhavadosnemo pronunciamento judicial que 
se limite aproclamaraexistência de um direito.Mister assegurar ao prejudicado 
tanto o provimento como os meios executivos necessários para conferir 
efetividade ao direito substancial invocado e reconhecido1172 de modo a obter a 
sua plena realização.Nestaperspectiva, acertada a assertiva de que a cláusula da 
inafastabilidade da jurisdição consagra o direito fundamentalà tutela jurisdicional 
efetiva1173.

Nesta toada, ganha relevo o conceito de tutela específica tendente à 
efetivação das obrigações de fazer, de não-fazer ou de entrega de coisa que, 
segundo Sérgio Shimura, prevalece sobre qualquer outra e consiste “(...) no 
conjunto de remédios e providências que assegurem o preciso resultado prático 
que seria atingido pelo adimplemento”1174.

Assim, o direitoà tutela jurisdicional efetiva alberga o dever do juiz de 
empregar todos os meios executivos imprescindíveis à concretização do direito 
material violado ou ameaçado.

A adoção desse posicionamento o qualnorteou as diversas reformas 
da legislação processual civil individual acabou por relativizar a premissa 
da intangibilidade da vontade humana oriunda dos princípios liberais que 

1172  Conforme leciona MARINONI, L. G., Técnica processual e tutela dos direitos, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 146.
1173  Este é o entendimento de DIDIER JUNIOR, F. Curso de Direito Processual Civil: teoria 
geral do processo e processo de conhecimento, Salvador: JusPodivm, 2007, p. 38-39.
1174  SHIMURA, S. Tutela coletiva e sua efetividade, São Paulo: Método, 2006, p. 104.
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tradicionalmente informaram o direito das obrigações e o próprio processo,a 
qualimpedia outra solução judicial para os casos de descumprimento pelo réu 
das obrigações de fazer e de não fazerdiversa da sua conversão emperdas e 
danos.

Essas lições se amoldam com perfeição ao processo coletivo, autorizando 
para a tutela dos interesses e direitos coletivos o socorro atodos os meios 
processuais para a sua adequada proteção.

Inaugurando a disciplina geral do processamento das demandas coletivas, 
a Lei n. 7.347/1985já previa a execução específica das obrigações de fazer e de não 
fazer1175. Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor aperfeiçoou suaredação 
de modo a explicitar que a tutela deve proporcionar arealização prática do direito 
material violado1176.Depreende-se dos dispositivos legais em estudo que a tutela 
jurisdicional deve proporcionar a realização do direito exatamente com o mesmo 
perfil que teria se tivesse espontaneamente observado oua obtenção do resultado 
prático equivalente. Para isso, é possível se valer de qualquer espécie de tutela 
jurisdicional (de mérito, satisfativo e cautelar), e de toda sorte de provimento 
cognitivo (meramente declaratório, constitutivo, condenatório, mandamental e 
executivo lato sensu) ou a combinação entre eles.

Em outros termos, a decisão que reconhece a ocorrência da lesão a 
um direito ou da ameaça de lesão deve sair do plano abstrato e produzir efeitos 
pragmáticos concretizando o comando contido no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a tutela específicaassume um papel de destaque 
naproteção dos “novos direitos”, em especial ao meio ambiente hígido. 

1175 Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, 
o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade 
nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente 
ou compatível, independentemente de requerimento do autor.
1176 Confira-se a redação dos artigos 83 e 84 da Lei n. 8.078/1990:
Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas 
as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o 
juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 
resultado prático equivalente ao do adimplemento.
§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 
autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.
§ 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de 
Processo Civil).
§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 
provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado 
o réu.
§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente 
de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para 
o cumprimento do preceito.
§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz 
determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, 
desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.
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O conjunto das medidas que reconduzem a natureza ao estado anterior à 
agressãodeterminadas na decisãodeve restabelecer sua indivisibilidade de modo 
que todos os membros da comunidade voltem a usufruir os seus benefícios 
em igualdade de condições. Sob este prisma,conforme ensina Carlos Alberto 
de Salles, justificável a primazia conferida à tutela específica por ser a que mais 
bemsalvaguardao interesse de todos os titulares deste direito ou, ao menos, do 
maior número de interessados1177.

A tutela específica é perfeitamente compatível com a função preventiva 
da responsabilidade civil ambiental. Por meio dela, compele-se tanto o Poder 
Público como o particular ao cumprimento de obrigações prescritas no intuito 
de evitar a ocorrência da degradaçãopotencial. Aomissão ou atuação insuficiente 
tanto para a identificação dos riscos e do respectivo grau de probabilidade de 
sua ocorrência como para o enfrentamento de perigos de dano suficientemente 
especificados configura ilícito cujo afastamento deve ser perseguido em juízo no 
caso de recalcitrância.

Em que pese as inegáveis vantagens da tutela preventiva para a 
preservação da natureza, poucos são os resultados obtidos do manejo da ação 
civil pública nesta área. Com efeito, o figurino tradicional da responsabilidade civil 
impõe certa dificuldade no tocante à tutela específica das obrigações de fazer 
e de não fazer de cunho preventivo, especialmente no tocante à exigência de 
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e a ameaça de 
dano.

Em que pese a questão a respeito da admissibilidade da utilização do 
instituto da responsabilidade civil para o fim de constranger o interessado em 
realizar determinada atividade ou empreendimento a proceder à identificação 
e análise de riscos e a adotar medidas de enfrentamento do perigo de dano 
ambiental decorrente de seu intento não ter sido exaustivamente submetida a 
julgamento pelos Tribunais Superiores, sua possibilidade não é descabida. O que 
se observa no campo pragmático é que ações dessa natureza estão diuturnamente 
relacionadas com o processo de licenciamento ambiental. 

A título ilustrativo, cite-se o julgado proferido em sede deRecurso 
Especial1178 no qual o C. Superior Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade 
de Estudo Prévio de Impacto Ambiental como requisito para a instalação de 
estação rádio-base – ERB, não exigido pelo órgão ambiental competente. Ante 
a potencialidade lesiva dos espectros eletromagnéticos emitidos por estes 
equipamentos para a saúde e para o meio ambiente, a Turma reputou razoável 
que os riscos sejam previamente mensurados antes da sua ativação, incumbindo 
à parte ré demonstrar que a atividade em questão não causa danos.

No entanto, impende registrar que não é frequente o manejo de 

1177 SALLES, C. A. Execução específica e ação civil pública. In.:A ação civil pública após 20 
anos: efetividade e desafios, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 87.
1178 REsp 975.961/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
11/04/2013, DJe 19/04/2013.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

485

ações civis públicas intentadas para forçar a observância de regras de cunho 
eminentemente preventivo. Diante das limitações dos recursos financeiros, 
materiais e humanos à disposição dos órgãos e entidades legitimados para a 
propositura destas ações, tem prevalecido a busca da satisfação de pretensões 
de natureza reparatória, que, conquanto não seja a atuação preferível, justifica-se 
ante a evidente constatação de ser mais urgente remover os efeitos nocivos dos 
danos configurados do que impedir aqueles que sequer ocorreram.

Sem embargo, à luz dessas considerações, Consuelo Yoshida enuncia 
a ordem ideal de prioridade da tutela dos direitos coletivos, admitindo sua 
cumulação1179 a depender das espécies de danos constatados:

“A evolução observada é no sentido de se priorizar a prevenção, 
e, se consumada a vulneração ao bem ou interesse metaindividual, 
impor obrigações de fazer e de não fazer a todos os corresponsáveis (...). 
A tutela específica instrumentaliza a reparação e a execução específicas 
preferencialmente, sem prejuízo de ser postulada cumulativamente 
com a tutela ressarcitória, visando à condenação concomitante ao 
pagamento de indenização pecuniária abrangente de danos materiais e 
morais difusos, coletivos e individuais homogêneos”1180.

Nesse panorama, sob o prisma da efetividade da tutela jurisdicional, 
o ideal para atender os postulados constitucionais de preservação e proteção 
ambientalé que a ação civil pública seja intentada antes da ocorrência do 
dano, impondo ao réua prática da conduta delineada pela lei. Configurado 
o ilícitoconsistente em conduta comissiva ou omissiva contrária à norma, a 
decisão ordenará ao demandado o cumprimento das obrigações de fazer e de 
não fazer que deveriam ter sido voluntariamenteadimplidas independentemente 
da ocorrência de qualquer prejuízo.Entretanto, se verificado o dano, o provimento 
judicial abrangerá todas as medidas necessárias para reconduzir a natureza ao 
estado anterior à agressão. Não sendo possível a recuperação in natura, o juízo 
determinará medidas compensatórias de outra espécie, tendo cabimento a 
condenação ao pagamento de indenização pecuniária em último caso, quando 
inviáveis todas as providências reparatórias anteriores. 

Como todas essas medidas podem ser postuladas e obtidas em sede 
de ação civil pública, irrefutável sua relevância para propiciar a tutela efetiva e 
adequada do direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente e equilibrado.

3. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DEMANDA

Tradicionalmente, em decorrência do princípio da ação ou da demanda, a 
sentença deve corresponder ao pedido, sendo defeso ao juiz conceder providência 

1179  O tema da possibilidade da cumulação de pedidos na ação civil pública será abordado no 
item 4 adiante.
1180  YOSHIDA, C. Y. M. Tutela específica antecipatória, pedidos incontroversos e efetividade 
do processo coletivo ambiental. In.:Panorama atual das tutelas individual e coletiva. Estudos em 
homenagem ao professor Sérgio Shimura,São Paulo: Saraiva, 2011, p. 259.
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diversa ou que não observe os limites do pedidofixados na inicial.

No entanto, considerando o escopo do legislador em conferir maior 
efetividade possível à tutela do direito substancial violado ou vulnerado, o 
julgador pode substituir a prestação expressamente requerida por outra que 
melhor atenda a tal desiderato sem que a decisão proferida incorra em nulidade 
por ofensa ao princípio da demanda.

Nesse sentido, o § 5º do artigo 461 do Código de Processo Civil1181 
excepciona aludido princípio ao autorizar o juiza adotar as medidas necessárias e 
adequadas para implementar sua decisãomesmo que não tenham sido solicitadas 
pelo demandante e independentemente de previsão legal expressa1182.No 
processo coletivo, da aplicação conjugada do artigo 11 da Lei n. 7.347/1985 e dos 
parágrafos 4º e 5º do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor se extrai 
semelhante autorização.

No julgamento da apelação n° 0001828-84.2003.8.26.03061183, a 1ª Câmara 
Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a 
r. sentença que julgou parcialmente procedente pretensão objeto de ação civil 
pública ajuizada por município. Para a restauração da piracema prejudicada pela 
instalação de usina hidrelétrica, foi requeridaa condenação da ré na obrigação de 
construir escada ou elevador de peixes “ou sistema similar igual ou mais eficaz 
que esse”.A r. sentença ordenou a manutenção de programa de estocagem de 
peixes e a implementação de outras medidas protetivas sugeridas no laudo uma 
vez que este reputou inadequada a providência postulada pelo demandante com 
vistas à preservação da fauna afetada, o que deveria ser iniciado no prazo de um 
ano a contar do trânsito em julgado sob pena de multa anual de R$ 1.000.000,00.

O v. voto vencido dava parcial provimento ao recurso, reconhecendo o 
dever de reparar o danomas mediante a execução de outras medidas, conforme 
se observa do excerto a seguir:

“No entanto, respeitado seu entendimento, é certo 
que a r. sentença equivocou-se ao contemplar, em rol fechado, as 
medidas mitigadoras a serem tomadas, sem a prévia aprovação do 
órgão ambiental, postura que viola sua discricionariedade técnica e 
competência material para, no âmbito do licenciamento, aprovar os 
termos e condições das medidas mitigadoras de impacto.

Entretanto, a condenação deve ser adstrita à obrigação de 
fazer, consistente em submeter ao órgão ambiental competente, 
no prazo de 60 dias, contados do trânsito em julgado, projeto que 

1181  Art. 461, § 5º - Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático 
equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais 
como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e 
coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição 
de força policial.
1182 Nestesentido, DIDIER JUNIOR, F., op. cit, p. 74.
1183 Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j.18/4/2013, por maioria, vencido Des. Paulo 
Alcides Amaral Salles.
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contemple as medidas necessárias à mitigação dos referidos impactos, 
seja no âmbito de requerimento de renovação da licença de operação, 
ou por meio de pedido para alterar os termos e condições da licença 
de operação vigente. 

O documento técnico deverá contemplar as sugestões 
contidas na r. perícia e transcritas na r. sentença, submetendo-o à análise 
do órgão ambiental. Na hipótese de as medidas serem aprovadas, a ré 
deverá implantá-las de acordo com o cronograma estabelecido pelo 
órgão ambiental. 

Havendo o descumprimento de quaisquer dos prazos 
estabelecidos, fixa-se multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
por dia de descumprimento”.

Em que pese tenham determinado medidas que não foram expressamente 
requeridas pelo autor da ação, tanto as obrigações impostas na r. sentença 
como aquelas consignadas no v. voto em comento não eivaram de nulidade os 
respectivos provimentos. Isto porque ao julgador compete proceder a um juízo 
de adequação das providências pedidas de modo a consagrar de forma mais 
efetiva o direito violado ou ameaçado.

4. CUMULAÇÃO DAS TUTELAS INIBITÓRIAS, ESPECÍFICAS E 
RESSARCITÓRIAS

Outro aspecto do direito à efetiva tutela jurisdicional no âmbito do 
processo coletivo relaciona-se com a possibilidade de cumulação das tutelas 
específica e ressarcitória. Não obstante ilação em sentido contrário decorra 
da interpretação literal do artigo 3º da Lei n. 7.347/19851184, admite-se a busca 
simultânea em uma mesma demanda da reparação pecuniária e do cumprimento 
de obrigação de fazer ou não fazer.

O dano ambiental normalmente ostenta várias facetas tais como os 
efeitos adversos às interações ecológicas e ambientais, os prejuízos havidos 
no interregno entre o dano e a efetiva restauração, os danos futuros, os danos 
irreversíveis à qualidade ambiental e os danos morais coletivos reflexos da 
degradação, todos passíveis de reparação. Além disso, a prática da conduta lesiva 
deve ser interrompida de modo a suspender a degeneração, os efeitos do ilícito 
devem ser removidos e o risco de repetição da conduta ofensiva evitado.Somente 
a resposta que abarque todos esses aspectos do dano atenderá ao postulado 
da efetividade uma vez que a reparação deverá ser integral. E esta resposta 
poderá consubstanciar ordem para cessar a ação ou omissão transgressoraouem 
medidas que se destinem à reparação dos danos verificados, seja de forma 
específica mediante o estabelecimento de obrigações de fazer e de não fazer que 
recomponham o estado anterior à agressão, seja mediante ressarcimento pelo 
equivalente pecuniário. Não raro, todas estas providências são postuladas de 
forma conjunta, ora em pretensões alternativas, ora sucessivas, tudo a depender 

1184  Art. 3º “A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento 
de obrigação de fazer ou não fazer”.
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do caso concreto, sem caracterizar bis in idemhaja vista que cada imposição visa 
a reparar danos de natureza distintas decorrentes do mesmo fato.

5. MEDIDAS JUDICIAIS PARA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL

Proferida a decisão ou a partir do momento em que passa a operar seus 
regulares efeitos, é conferidaao devedor a oportunidade de agir conforme a 
determinação judicial. Porém, uma vez desatendida, a desobediência dará ensejo 
à incidênciada medida de apoio nela consignada a qual variará conforme o grau 
de dependência da efetivação do direito à vontade do devedor, da modalidade da 
obrigação a ser adimplida (de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa) e das 
circunstâncias do caso concreto.

Nesse contexto, ganham relevo a tutela mandamental e a tutela 
executivalato sensu, modalidades de provimento condenatório que não 
demandam processo de execução autônomo (exintervallo) para a concretizaçãodo 
comando contido na decisão.

Na tutela mandamental, a sentença ou decisão consubstancia ordem ao 
réu que, uma vez desobedecida, permite ao magistrado a imposição de medidas 
destinadas avencer esta recalcitrância. O juizprocura induzir o demandado a 
pessoalmentedesempenhar a atividade que lhe foicometida.No Brasil, à vista 
das restrições constitucionais à prisão civil, a multa cominatória é a medida de 
coerção por excelência.

A multa deverá ser fixada em valor e periodicidade adequados e 
compatíveis com a sua finalidade de forçar o comportamento desejado, não 
podendo, portanto, nem ser irrisória nem excessiva. É o que se depreendedo 
disposto no § 6º do artigo 461 do Código de Processo Civil1185, subsidiariamente 
aplicável ao processo coletivo consoante mencionado alhures.

A lei não estabeleceu outras condicionantes à multa. Assim, considerar 
o valor final da incidência na data do efetivo cumprimento da decisão como 
justificativa para sua revisão equivale a restringir a sua periodicidade sem amparo 
legal e em favor daquele que deliberadamente se furtou de atender a determinação 
a contento.Além disso, ao saber de antemão que o valor máximo da multa não 
poderá ultrapassar o valor da obrigação dita principal, poderá ser mais vantajoso 
para o devedor desrespeitar a decisão judicial, mantendo a violação do direito 
com a chancela do Poder Judiciário.

Ademais, calha sublinhar que a multa coercitiva não se confunde com 
a multa sancionatória. Sendo sua função coagir o devedor, a primeira precisa 
durar o tempo que for necessário para alcançar seu objetivo. Considerações a 
respeito da razoabilidade e proporcionalidade da imposição devem ser feitas à luz 
do contexto fático existente no momento de sua fixação ou revisão e não quando 
a obrigação foi finalmente cumprida. Neste sentido, trago à colação excerto do v. 

1185  Art. 461, § 6º. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso 
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
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voto da lavra da Ministra Nancy Andrighi:
“A multa, portanto, perdurou enquanto foi necessário; se o 

valor final é alto, ainda mais elevada era a resistência da ré a cumprir o 
devido. A análise sobre o excesso ou não da multa, portanto, não deve 
ser feita na perspectiva de quem, olhando para fatos já consolidados 
no tempo – agora que a prestação finalmente foi cumprida – procura 
razoabilidade quando, na raiz do problema, existe justamente um 
comportamento desarrazoado de uma das partes; ao contrário, a 
eventual revisão deve ser pensada de acordo com as condições 
enfrentadas no momento em que a multa incidia e com o grau de 
resistência do devedor”1186.

Por sua vez, a multa sancionatória é objeto do artigo 14, inciso V, e 
parágrafo único, do Código de Processo Civil1187, e écominadaa quem descumpriras 
injunções judiciais, não se restringindo às partes.

Importante observar que esta última medida pode ser utilizada para 
superar dificuldades envolvendo a imposição de multa cominatória aos entes 
públicos demandados, hipótese em que eventual demora no cumprimento 
não afetará diretamente o agente renitente. Como a multa coercitiva tem por 
finalidade exercer pressão psicológica no indivíduo de modo a forçá-lo a atender 
prontamente a decisão judicial, será inócua sua incidência sobre o patrimônio 
da pessoa jurídica obrigada mormente porque eventual responsabilização 
disciplinar da autoridade pública que o presenta não poderá ser imediata. Neste 
sentido, Marcelo BuzagloDantas sugere que o servidor público seja advertido 
de que o descumprimento da decisão ou seu retardo injustificado é passível de 
sancionamento nos termos do dispositivo legal em apreço1188 sem prejuízo da 
multa fixada em desfavor da entidade ré.

A par dessas medidas de coerção direta cuja finalidade principal é persuadir 
o executado a cumprir sua obrigação, existem as medidas de coerção indireta, 
que, apesar de servirempara reforçar a autoridade da decisão proferida, não têm 
por escopoprincipal impulsionar o cumprimento da obrigação por ela imposta. 
São exemplos desta modalidadeas penas cominadas ao crime de desobediência 
tipificado no artigo 330 do Código Penal, e ao crime de prevaricação descrito no 
artigo 319 do mesmo diploma. Também podem ser incluídas nesta categoria as 

1186 Superior Tribunal de Justiça, REsp 681294/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO 
MENEZES DIREITO, REL P/ ACÓRDÃO MIN. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
18/12/2008, DJe 18/02/2009.
1187 Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam 
do processo: V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços 
à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.Parágrafo único. 
Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação 
do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo 
o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável 
multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por 
cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado 
da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado. 
1188 DANTAS, M. B. Ação civil pública e meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 244.
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sanções previstas para punir a desobediência que também caracterizem atos 
que violem a probidade administrativa1189.

No que tange à tutela executiva lato sensu, a decisão proferida atribui a 
prática dos atos necessários tendentes ao resultado equivalente ao adimplementoà 
pessoa diferente do réu, substituindo a atividade que originariamente caberia a 
ele praticar. É o próprio juiz que faz valer a sua ordem mediante a utilização 
de meios sub-rogatórios ou substitutivos para proporcionar a integralidade da 
prestação devida ou o efeito prático previsto na lei. A decisão não modifica nem o 
sujeito passivo da obrigação, que continua sendo o réu da ação civil pública, nem 
o seu objeto. É o meio de obter o resultado que é alterado.

O § 5º do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor enumera como 
medidas dessa natureza a busca e apreensão, a remoção de coisas e de pessoas, 
o desfazimento de obra ea cessação de atividade nociva. Infere-se da redação do 
referido preceito que se cuida de rol meramente exemplificativo de modo que 
outras medidas poderão ser ordenadas desde que adequadas ao fim colimado 
de efetivação do provimento. Assim, a restrição de direitos não fundamentais 
como, por exemplo, interdição de estabelecimento, limitação de funcionamento, 
fixação de horário para a prática de determinada atividade, suspensão de licença 
administrativa, intervenção judicial1190, ou, ainda, a execução da atividade por 
terceiro, dentre outras, podem ser empregadas pelo juízo.

Não é descartada a possibilidade de combinação entre medidas coercitivas 
e providências práticas, podendo ambas ser utilizadas a depender do caso.

Por outro lado, a tutela jurisdicional efetiva e adequada não pode ser 
alcançada com desrespeito a direitos fundamentais bem como com infringência 
a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

No  caso  objeto  do  Agravo de instrumento nº 0094659-
84.2012.8.26.00001191 julgado pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, foi dado provimento ao recurso para cassar 
decisão que, ante o descumprimento de sentença proferida em ação civil pública 
que condenou o Município a adotar medidas de controle e contenção do processo 
erosivo em trecho de uma estrada, determinou o afastamento de técnicos do 
Departamento de Engenharia da prefeitura e a suspensão de seus vencimentos. 
Tal providência não foi admitida como medida válida de coerção sob os seguintes 
fundamentos:

“Ao determinar o afastamento de servidores públicos 
municipais (com suspensão de vencimentos), por suposto atraso na 
elaboração de projeto de responsabilidade da Prefeitura Municipal de 
Santa Branca, a r. decisão agravada afronta o princípio da separação 

1189 Conforme SALLES, C.A. Op. cit, p. 85-96.
1190 Citada porARENHART, S. C. A intervenção judicial e o cumprimento da tutela específica. 
In.:Revista Jurídica.v. 57 n. 385. Sapucaia do Sul: Síntese, 2009.
1191 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator Des. 
Paulo Alcides, j. 18/10/2012.
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de poderes (Constituição Federal, art. 2°), configurando indevida 
ingerência, pelo Poder Judiciário, no âmbito interno da estrutura do 
Poder Executivo Municipal.

Os agentes públicos que compõem o quadro do Departamento 
de Engenharia não podem ser direta e imediatamente atingidos pelo 
comando judicial, pois não ocupam o pólo passivo da ação civil pública; 
responsável pelo cumprimento das obrigações é o próprio Município 
de Santa Branca, pessoa jurídica de direito público.

Lembre-se que, por força do princípio da impessoalidade, os 
servidores agem em nome e por conta da Administração.

Por essas razões, os funcionários do Departamento 
de Engenharia da Prefeitura Municipal não podem ser atingidos 
pela determinação de afastamento das funções e suspensão de 
vencimentos. 

Anote-se que poderão ser adotadas medidas alternativas 
pelo Juízo a quo, com vistas à obtenção do efetivo cumprimento do 
título executivo, conforme permite o art. 461 do Código de Processo 
Civil e o art. 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Porém, a determinação de afastamento dos funcionários do 
setor responsável significa justamente o contrário, a paralisação do 
serviço público, o que de modo algum dá efetividade à execução da 
sentença”.

As medidas eleitas infringiam dispositivo constitucional por indiretamente 
impor dificuldades ao exercício das atividades do Poder Executivo Municipal. 
Além disso, eram inadequadas para compelir o Município a atender o comando 
judicial uma vez que prejudicavam pessoas que não eram responsáveis pelo 
cumprimento da obrigação retratada no título executivo.

6. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA

Prevista no § 3º do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor e, de 
maneira genérica no artigo 12 da Lei n. 7.347/19851192, a antecipação da tutela 
pode ser deferida para ordenar o cumprimento de obrigações de fazer e de não 
fazer que somente ao final do procedimento seria efetivada.

Poderá, ainda, ser cominada multa para a hipótese de descumprimento da 
determinação judicial provisória. Em que peseseja devida a partir da inobservância 
da decisão, nos termos do § 2º do artigo 12 da Lei n. 7.347/19851193, a multasomente 
poderá ser cobrada após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, 
posição defendida por Marcelo Buzaglo Dantas nos seguintes termos:

“Não parece aceitável a proposta, de lege ferenda, no sentido 
de que, mesmo na hipótese de improcedência, a multa, se incidente, 
seria devida. De fato, não há dúvidas de ser de todo rechaçável a ideia 
de descumprimento do preceito. Contudo, não é razoável que, uma vez 

1192 Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em 
decisão sujeita a agravo.
1193 Art. 12, § 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em 
julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado 
o descumprimento.
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reconhecido em sentença transitada em julgado, após ampla cognição, 
que o direito pertence ao réu, ainda assim, seja ele condenado a pagar 
uma multa que teve origem em decisão provisória que posteriormente 
se revelou equivocada e, por isto, foi revista.”1194

Todavia, condicionar a execução da multa cominatória à procedência 
do pedido e ao término do procedimento diminui sua eficácia como meio de 
forçar o réu a abandonar sua renitência. Inconcebível que, uma vez admitida 
a possibilidade da conduta do demandadocausar dano irreparável ao meio 
ambiente com fundamento em prova da verossimilhança da alegação, o juiz não 
disponha de meios executivos para exigir o sumário pagamento da multa pelo 
descumprimento da decisão. Nesta hipótese, forçoso concluir que a imposição 
da multa equivale ao mero reconhecimento formal de que ela poderá vir a ser 
devida.O desrespeito à autoridade da decisão judicial restou configurada e é 
desarrazoada, sendo reprovável ainda que a pretensão tenha sido ao final julgada 
improcedente1195.

Por outro lado, não se deve olvidar que a lei processual contempla 
mecanismos que permitem a correção do provimento antecipatório indevido, o 
que torna a mera desobediência ilegítima eequivalente à autotutela, em regra 
repelida.

É possível, ainda, a antecipação da tutela específica na hipótese de direito 
incontroverso, seja por ausência de impugnação específica, seja por ser evidente 
o direito alegado pelo autor. Aplica-se no caso o disposto no § 6º do artigo 273 do 
Código de Processo Civil1196.

A concessão de antecipação de tutela em ação civil pública ambiental 
foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento n. 0289683-84.2011.8.26.0000 
submetido à Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São 
Paulo1197.

A ação civil pública, que tinha por objeto a implantação da reserva 
florestal legal, teve indeferido o pedido de adiantamento da tutela por entender 
descaracterizado o fumus boni iuris ante a ausência de resultado conclusivo do 
inquérito civil respectivo e a falta de conclusão técnica do órgão ambiental local.

Em grau recursal, a Câmara reputou suficiente para demonstrar a 
plausibilidade do direito invocadoa prova da inexistência da averbação da reserva 
legal na matrícula do imóvel, oque autorizava a ilação no sentido dasupressão da 
vegetação nativa.

Contudo, impende asseverar que mesmo nas demandas coletivas, a 
antecipação da tutela específica pretendida depende de requerimento do autor. 

1194 DANTAS, op. cit, p. 243.
1195 Neste sentido, cf. SHIMURA, op. cit, p. 117-118.
1196 Art. 273.§ 6o A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos 
pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso.
1197 Relator Desembargador Eduardo Braga, julgado em 19/7/2012.
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Neste sentido, a Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento 
ao recurso especial n. 1.178.500 – SP para reformar v. acórdão proferido pelo 
Tribunal de Justiça de São Paulo para que a apelação interposta pelo réu de 
ação civil pública fosse recebida no efeito devolutivo apenas no que tange à 
confirmação da liminar anteriormente concedida, impondo-se o recebimento no 
duplo efeito quanto aos demais capítulos da sentença, inclusive na parte em que 
o juiz a quo, de ofício,antecipou os efeitos da tutela específica da obrigação de 
fazer. Peço vênia para transcrever a respectiva ementa:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSENTE.

1. Ambas as espécies de tutela - cautelar e antecipada - 
estão inseridas no gênero das tutelas de urgência, ou seja, no gênero 
dos provimentos destinados a tutelar situações em que há risco de 
comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional a ser outorgada 
ao final do processo.

2. Dentre os requisitos exigidos para a concessão da 
antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 273 do CPC, 
está o requerimento da parte, enquanto que, relativamente às 
medidas essencialmente cautelares, o juiz está autorizado a agir 
independentemente do pedido da parte, em situações excepcionais, 
exercendo o seu poder geral de cautela (arts. 797 e 798 do CPC).

3. Embora os arts. 84 do CDC e 12 da Lei 7.347/85 não façam 
expressa referência ao requerimento da parte para a concessão da 
medida de urgência, isso não significa que, quando ela tenha caráter 
antecipatório, não devam ser observados os requisitos genéricos 
exigidos pelo Código de Processo Civil, no seu art. 273. Seja por força 
do art. 19 da Lei da Ação Civil Pública, seja por força do art. 90 do 
CDC, naquilo que não contrarie as disposições específicas, o CPC tem 
aplicação.

4. A possibilidade de o juiz poder determinar, de ofício, 
medidas que assegurem o resultado prático da tutela, dentre elas a 
fixação de astreintes (art. 84, §4º, do CDC), não se confunde com a 
concessão da própria tutela, que depende de pedido da parte, como 
qualquer outra tutela, de acordo com o princípio da demanda, previsto 
nos art. 2º e 128 e 262 do CPC.

5. Além de não ter requerido a concessão de liminar, o MP 
ainda deixou expressamente consignado a sua pretensão no sentido 
de que a obrigação de fazer somente fosse efetivada após o trânsito 
em julgado da sentença condenatória.

6. Impossibilidade de concessão de ofício da antecipação de 
tutela.

7. Recebimento da apelação no efeito suspensivo também 
em relação à condenação à obrigação de fazer.

8. Recurso especial parcialmente provido”1198.

Depreende-se do r. julgado em exame que, em relação às medidas 
necessárias para a efetivação da tutela específica das obrigações de fazer e 

1198 Superior Tribunal de Justiça, REsp 1178500/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 18/12/2012.
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de não fazer tais como as astreintes,o juizestá autorizado a agir de ofício. Já a 
concessão da tutela antecipada depende de requerimento da parte consoante o 
disposto no artigo 273 do Código de Processo Civil, não constituindo exceção ao 
princípio da demanda.

7. CONCLUSÕES

7.1 O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, decorrente 
da cláusula constitucional da indeclinabilidade da jurisdição, engloba tanto o 
provimento judicial adequado, eficaz e célere como os meios executivos capazes 
de realizar o direito substancial reclamado, inclusive para fins preventivos.

7.2 O ideal para atender os postulados constitucionais de preservação e 
proteção ambiental é que a ação civil pública seja intentada antes da ocorrência 
do dano. Configurado o ilícito, cabível a tutela específica das obrigações 
de fazer e de não fazer que deveriam ter sido espontaneamente observadas 
independentemente da ocorrência de qualquer prejuízo.

7.3 Verificado o dano, o provimento judicial abrangerá todas as medidas 
necessárias para reconduzir a natureza ao estado anterior à agressão. Não sendo 
possível a recuperação in natura, o juízo determinará medidas compensatórias 
de outra espécie, tendo cabimento a condenação ao pagamento de indenização 
pecuniária em último caso, quando inviáveis todas as providências reparatórias 
anteriores.

7.4 Considerando o escopo do legislador em conferir maior efetividade 
possível à tutela do direito substancial violado ou vulnerado, o julgador pode 
substituir a prestação expressamente requerida por outra que melhor atenda 
a tal desideratosem que a decisão proferida incorra em nulidade por ofensa ao 
princípio da demanda.

7.5 A Lei n. 7.347/1985 autoriza a cumulação de pedido de prestação 
jurisdicional das tutelas específica e ressarcitória em uma mesma demanda, 
interpretação consentânea com a efetividade da jurisdição que busca realizar a 
plena realização do direito material atingido.

7.6 Em caso de descumprimento voluntário dasobrigações de fazer, não-
fazer e de entrega de coisa impostas, o juiz pode empregar medidas de apoio que 
pressionem o réu a adotar o comportamento exigido ou que garantam o resultado 
prático equivalente ao adimplemento mediante a substituição da atividade do réu 
pela de um terceiro.

7.7 A multa coercitiva, preordenada a compelir o réu a observar o 
comando judicial, não se confunde com a de natureza sancionatória a qual pode 
ser imposta a quem descumprir as injunções judiciais, embaraçando o exercício 
da jurisdição, podendo dirigir-se a terceiros que de qualquer forma participem do 
processo.

7.8 A decisão proferida pode atribuir a prática dos atos necessários para 
obtenção do resultado equivalente ao adimplemento à pessoa diferente do réu 
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mediante a utilização de meios sub-rogatórios ou substitutivos independentemente 
de pedido do autor ou de previsão legal desde que sejam adequados para este 
fim e não desrespeitem direitos fundamentais.

7.9 Nas demandas coletivas, a tutela específica das obrigações de fazer 
e de não fazer e as medidas de apoio garantidoras de sua efetividade podem 
ser antecipadas mediante requerimento da parte, não constituindo exceção ao 
princípio da demanda.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca analisar a jurisprudência acerca da 
responsabilidade civil ambiental pelo reconhecimento do dano moral coletivo.

As transformações da sociedade contemporânea e de risco trouxeram 
conflitos jurisdicionais que, ao contrário da versão tradicional de interesses 
intersubjetivos, dizem respeito a interesses metaindividuais ou plurissubjetivos, 
que criam novas formas de tutela e implicam a necessidade de adequar o 
instrumento – processo – a seus novos escopos, afastando-se do conceito de 
individualismo clássico existentes nas relações privadas.

No que pertine ao tema do dano moral coletivo, ainda controvertido 
no cenário jurídico nacional, será analisado conceitos, fundamentos e 
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, e sua evolução no âmbito do 
ordenamento jurídico brasileiro.

2. DO CONCEITO DE DANO AMBIENTAL

Embora inexista conceito legal, a definição de dano ambiental pode ser 
extraída de outros dois conceitos trazidos pelo artigo 3º, II e III da Lei n.º 6.938/81: 
o de degradação da qualidade ambiental e o de poluição. 

O primeiro é definido pela lei como “alteração adversa das características 
do ambiente”, enquanto o segundo indica que tais alterações são aquelas causadas 
por atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança 
e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais 
econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) lancem matérias ou energia 
em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

Sendo o meio ambiente caracterizado pelo mesmo artigo 3º como o 
“conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química 
e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, a lesão 
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a algum desses elementos repercute nos demais, haja vista a cadeia ecológica 
por eles formada. Assim, o dano ambiental deve ser visto sob perspectiva mais 
ampla, uma vez que a agressão a um determinado bem pode comprometer a 
existência dos que com ele se relacionam, incluindo as alterações nocivas, bem 
como os efeitos provocados na saúde das pessoas e em seus interesses.

Duas correntes se destacam no que se refere à concepção do dano 
ambiental. A primeira, privatística, entende que somente será reparável o dano 
que afete pessoas e patrimônio identificáveis. A segunda, por sua vez, privilegia 
a autonomia jurídica do bem ambiental, abarcando qualquer tipo de lesão, 
patrimonial ou extrapatrimonial, a esse macrobem1199.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, caput, adotou o segundo 
pensamento, consagrando a autonomia do bem jurídico ambiental. Tratou a 
Constituição o meio ambiente como “‘macrobem’ imaterial, de titularidade 
difusa, indisponível e inconfundível com os bens corpóreos que o integram. Nesta 
perspectiva, o dano ambiental jurídico é um dano contra bem de uso comum 
do povo[...]”1200.. O dano ambiental refere-se à agressão ao meio ambiente, 
independentemente de reflexos nas pessoas e nos seus bens.

Délton Winter de Carvalho, ao tratar da definição de dano ambiental, 
afirma:

“Ciente de que a configuração do sistema da responsabilidade 
civil dependerá do alcance atribuído à definição de dano ambiental, 
a legislação brasileira não definiu expressamente o seu conceito. 
Nesse sentido, os riscos oriundos de uma previsão normativa levariam 
a um enrijecimento conceitual incompatível com a dinâmica da 
evolução tecnológica e de seu potencial lesivo existente na sociedade 
contemporânea, através da produção de novas situações de risco, bem 
como com a própria complexidade inerente aos danos ambientais. [...]

Por essa razão, a inexistência de previsão expressa do conceito 
de dano ambiental favorece uma construção dinâmica de seu sentido 
na interação entre a doutrina e os tribunais, atendendo à necessária 
ponderação dos interesses em jogo e à garantia da qualidade de vida 
assegurada constitucionalmente1201.”

 
É imperioso considerar que uma mesma ação pode causar diferentes 

danos: pessoais, patrimoniais ou ecológicos. Branca Martins da Cruz exemplifica 
esse caráter tridimensional trazendo a seguinte situação:

“A poluição de um rio pode causar danos na saúde dos 
banhistas desprevenidos, das pessoas que bebam água contaminada 
ou daquelas que consumam o peixe aí pescado ou os produtos agrícolas 
cultivados nas suas margens; pode provocar danos patrimoniais 
aos proprietários e aos agricultores ribeirinhos, aos pescadores cuja 

1199  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental – as dimensões do 
dano ambiental no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004, p. 117-119.
1200  Id., Ibid., p. 120.
1201  CARVALHO, Délton Winter. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco 
ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 80.
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subsistência dependa do rio inquinado ou aos operadores turísticos 
na região; como causará igualmente danos ecológicos traduzidos na 
destruição da fauna e da flora do rio, assim como na perda da qualidade 
da água, necessários ao normal equilíbrio ecológico do ecossistema 
danificado.1202”

O dano ambiental, no ordenamento jurídico brasileiro, não se limita 
exclusivamente aos prejuízos causados aos elementos bióticos e abióticos do 
ecossistema, o chamado dano ecológico puro. José Rubens Morato Leite ao 
conceituá-lo, o caracteriza como sendo: 

“toda lesão intolerável causada por qualquer ação humana 
(culposa ou não) ao meio ambiente, diretamente, como macrobem de 
interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e indiretamente, 
a terceiros, tendo em vista interesses próprios e individualizáveis e que 
refletem no macrobem.1203”

São considerados também os danos produzidos por intermédio do meio 
ambiente, que refletem na saúde ou no patrimônio individual ou coletivo e que 
exigem reparação. Segundo Délton Winter de Carvalho, trata-se do dano “por 
ricochete ou reflexo”1204.

Dessa forma, é possível concluir que de um mesmo dano surgem 
obrigações distintas de reparação. Além do dever de serem satisfeitos direitos 
subjetivos, cabe a indenização da sociedade, ofendida pela degradação ambiental, 
e a recomposição do bem agredido. Délton Winter de Carvalho, analisando a 
ampla dimensão do dano ambiental, destaca:

“Essa integração multifacetada fornece amplitude e grande 
complexidade ao sentido jurídico de dano ambiental, como corolário do 
próprio direito à vida.[...]

Destarte, o dano ambiental detém várias dimensões jurídicas, 
possibilitando uma classificação quanto aos interesses lesados (dano 
ambiental individual e dano ambiental coletivo) e quanto à natureza 
do bem violado (dano ambiental patrimonial e dano ambiental 
extrapatrimonial). Deve-se frisar que um mesmo dano ambiental 
pode compreender, simultaneamente, lesões de natureza individual, 
coletiva, patrimonial e extrapatrimonial, pois estas não são excludentes 
em relação umas às outras1205.”

Inclui o conceito de dano ambiental, a degradação dos aspectos naturais, 
culturais e artificiais e dos bens corpóreos e incorpóreos que compõem o meio 
ambiente, importando em verdadeira ruptura do equilíbrio ecológico, subsumindo-
se na violação do direito difuso e fundamental de todos ao meio ambiente são 

1202  CRUZ, Branca Martins. Responsabilidade Civil pelo Dano Ecológico: alguns problemas. 
In: Revista de Direito Ambiental, São Paulo, n.º 05, jan-mar 1997, p. 07.
1203  LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 
São Paulo: RT, 2000, p. 108
1204  CARVALHO, Délton Winter. op. cit., p. 86.
1205  Id., Ibid., p. 82.
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e ecologicamente equilibrado1206. O dano ambiental sobrepõe-se aos danos 
ecológicos puros e individuais, sendo lesão a interesse difuso: o da manutenção 
da qualidade ambiental.

3. DA AVALIAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E SUA REPARAÇÃO

A relevância jurídica do bem protegido e as peculiaridades que 
caracterizam o dano ambiental implicam em uma forma diferenciada de sua 
avaliação. Como seu conceito abarca tanto uma dimensão material, consistente 
na afetação direta e no prejuízo do sistema ecológico, bem como uma dimensão 
imaterial, relacionada ao interesse difuso, existe dificuldade na determinação 
do quantum devido pelo infrator. Reside, nesse ponto, sua distinção do dano 
civil, haja vista que enquanto este tem como objeto um patrimônio individual, 
aquele se refere a patrimônio de titularidade difusa, traduzindo-se na danificação, 
alteração ou destruição dos recursos ambientais, diminuindo a possibilidade de 
fruição coletiva do bem1207. 

Em vista disso, na fixação do valor da indenização, algumas características 
adotadas para os demais danos na esfera civil não podem ser aplicadas com a 
mesma rigidez e eficácia aos danos ambientais. Conceitos como certeza do dano 
e vítima concreta não se aplicam a todas as situações, exigindo uma solução 
diversa para efetiva reparação do dano. 

Inconteste o fato de que não obstante o esforço reparatório, nem sempre 
é possível a totalização do dano ambiental1208. A dificuldade no dimensionamento 
do dano reside no fato de que este não pode ser considerado apenas naquilo 
que seja economicamente determinável, uma vez que interfere socialmente, ao 
atingir a saúde e a própria vida das presentes e futuras gerações1209. 

Dessa feita, a dificuldade da prova justifica a importância dos Princípios 
da Precaução e da Prevenção e a consequente criação de mecanismos para 
evitar a ocorrência de degradações. 

Consideradas as necessárias interações que caracterizam o dano 
ambiental, tanto em seu aspecto ecológico puro, quanto nos prejuízos advindos 
por intermédio do meio ambiente, verifica-se que as tendências doutrinárias e o 
tratamento jurisprudencial ao tema têm rompido com a dogmática tradicional de 
forma a atender as nuances que peculiarizam e distinguem o dano ambiental dos 
demais danos da esfera civil.

Segundo a doutrina tradicional, são condições para a reparação do dano 

1206 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e reparação do dano ao meio ambiente. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2002 p. 89. 
1207 STEIGLEDER Annelise Monteiro, op cit., p. 123 -124.
1208 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: RT, 2000, p. 336.
1209 SAMPAIO Francisco José Marques. . Evolução da responsabilidade civil e reparação de 
danos ambientais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 189.
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que ele seja certo, direto e pessoal. No entanto, por ter caráter pluriofensivo1210, 
a constatação, o diagnóstico e a mensuração do dano ambiental não podem ser 
obtidos com certeza, sem que seja feito exame completo. A interdependência 
característica do conceito de meio ambiente impede uma análise fragmentada 
do dano, uma vez que sua repercussão alcança outros elementos do sistema o 
qual integra o bem atingido. Nem sempre os efeitos de uma ação contra o meio 
ambiente são imediatos.

Exige-se, assim, uma abordagem interdisciplinar do prejuízo, 
considerando a totalidade dos impactos. Um dano a bem jurídico ambiental pode 
afetar sobremaneira, com o passar do tempo, a estrutura dos ecossistemas. A 
complexidade e a dificuldade em sua identificação, por não atingir, em algumas 
situações, patrimônio específico e facilmente determinável, exigem o emprego 
de conhecimentos científicos e tecnológicos que permitam auferir as suas 
consequências e reflexos no ambiente natural. 

A análise do dano ambiental, destarte, requer estudo acurado, detalhado, 
com enfoque para a interdependência entre os recursos. A certeza do dano pode 
não ser obtida de plano, em razão da ampla dimensão do bem ambiental.

Para avaliação do dano ambiental é importante, ainda, que se tenha a 
idéia de que nem toda inovação, nem toda alteração no meio ambiente está 
relacionada com prejuízo. Não se coloca sob a égide da tutela jurídica toda 
atividade humana que repercute no meio ambiente. 

Defende a doutrina que a quebra do equilíbrio ecológico subsume-se em 
três características: anormalidade, periodicidade e gravidade.

A anormalidade implica uma modificação físico-química dos elementos 
naturais de modo que estes percam, de forma parcial ou total, sua propriedade 
de uso1211. A intervenção humana é tolerável quando não atinge a capacidade 
funcional ecológica nem a capacidade de aproveitamento humano, não tornando 
o meio ambiente impróprio a outros usos. A anormalidade centra-se na 
existência de lesão significativa e duradoura, capaz de atingir o bem ambiental 
substancialmente.

Nesse aspecto, é importante destacar que a jurisprudência brasileira 
não vem admitindo a teoria da pré-ocupação, cuja finalidade é descaracterizar 
a anormalidade, estabelecendo um direito de preferência à parte que estava 
em primeiro lugar no local, afastando eventuais pleitos indenizatórios1212. Para 
Solange Teles da Silva, admitir a teoria da pré-ocupação “levaria a afirmar a 
existência de um direito adquirido a poluir e reforçaria as desigualdades sociais 
e ecológicas”1213.

1210  Id., Ibid., p. 128.
1211  Fábio Dutra LUCARELLI apud Annelise Monteiro STEIGLEDER, op. cit., p. 130
1212  CARVALHO, Délton Winter, op. cit. p. 93
1213  SILVA, Solange Teles da. Responsabilidade civil ambiental. In: PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo, 
ALVES, Alaôr Caffé (org). Curso Interdisciplinar de direito ambiental. São Paulo: Manole, 2005, p. 
441.
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A gravidade consubstancia–se na transposição dos padrões de 
suportabilidade da natureza às agressões e sua capacidade de absorção e 
regeneração. Essa característica é aferida, em princípio, pela desobediência aos 
padrões de emissão de poluentes e às normas do licenciamento ambiental. A ação 
ou atividade, para ser considerada dano, deve produzir prejuízos insuportáveis ao 
meio ambiente como um todo ou à saúde humana. 

Quanto à caracterização da gravidade, críticas são feitas no que concerne 
ao estabelecimento dos padrões de emissão de poluentes e dos níveis máximos 
suportados pela natureza. O problema situa-se na determinação estanque de tais 
limites, quando arbitrados sem a avaliação de sua reação com outras substâncias 
nocivas ou demais organismos existentes na natureza. As “doses” são fixadas 
abstratamente, não sendo consideradas as especificidades locais do meio, nem 
as predisposições individuais, o que acaba por resultar em conteúdos meramente 
técnicos, sem atendimento da realidade ecológica1214. 

Cristiane Derani1215 afirma que as normas fixadoras de índices possuem, 
em sua maioria, caráter quantitativo (quanto de poluente, quanto de abstenção, 
quanto de exploração), sendo voltadas mais para uma relação social que para 
uma assistência à natureza.

No entanto, tais níveis não podem ser estabelecidos de forma abstrata 
e absoluta, cabendo uma análise caso a caso, conforme assevera Délton Winter 
Carvalho:

Somente em face do caso concreto poderão ser avaliadas, 
mediante instrumentos transdiciplinares, tais como o estudo de 
impacto ambiental e a perícia ambiental, a capacidade de absorção e 
reciclagem imediata do ecossistema ou bem ambiental para fins de 
caracterização dessas alterações como mero impacto, em razão da 
tolerabilidade daquele ecossistema à atividade, ou a configuração de 
dano ambiental. 

 Ressalte-se que, mesmo que observadas tais normas de emissão, pelo 
ordenamento jurídico brasileiro, se sobrevier dano ambiental, haverá o dever 
de repará-lo1216. Ademais, não só se incluem no conceito de dano as alterações 
negativas no meio ambiente. Muitas vezes, obras que objetivam uma melhoria 
em estrutura ou no padrão de vida dos cidadãos podem influenciar drasticamente 
nos ecossistemas1217.

Destarte, conclui-se que a gravidade do dano ambiental, juridicamente 
considerado, engloba dois critérios para sua aferição. Primeiramente, um critério 
jurídico, relacionado às normas de emissão de poluentes e pelo licenciamento 
ambiental e um critério científico, definido por Annelise1218 como sendo o fundado 

1214 STEIGLEDER Annelise Monteiro, op cit., p. 139.
1215 DERANI, Cristiane, op. cit., p. 55.
1216 STEIGLEDER Annelise Monteiro, op cit., p. 133.
1217 BENJAMIN, Antonio Herman. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de 
Direito Ambiental, São Paulo, v. 9, ano 3, p.5-52, jan./mar. 1988, p.49.
1218 STEIGLEDER Annelise Monteiro, op cit., p. 140.
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em uma abordagem interdisciplinar destinada a provar a ruptura do equilíbrio 
ecológico e a perda ou diminuição das características essenciais do ecossistema 
lesado.

A periodicidade, por sua vez, consiste em tempo suficiente para a 
ocorrência do dano. Deve existir uma anormalidade duradoura com efeitos 
intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando a lesão reprimível.

Doutrina e jurisprudência têm caminhado, ainda, para a mitigação da 
atualidade do dano como requisito a sua reparação. As mudanças surgem a 
partir da caracterização da sociedade de risco de Ulrich Beck1219que, ao evoluir 
da sociedade industrial – de riscos concretos e previsíveis -, passa a ser vetora 
de riscos abstratos ou invisíveis, decorrentes da absorção dos desenvolvimentos 
tecnocientíficos. 

A sociedade de risco é aquela que, em função de seu contínuo crescimento 
econômico, pode sofrer a qualquer tempo as conseqüências de uma catástrofe 
ambiental. Nota-se, portanto, a evolução e o agravamento dos problemas, 
seguidos de uma evolução da sociedade sem uma adequação dos mecanismos 
jurídicos de solução dos problemas. Há consciência da existência dos riscos, 
desacompanhada, contudo, de políticas de gestão, fenômeno denominado de 
irresponsabilidade organizada. As atividades e tecnologias empregadas nos 
processos econômicos possuem um elevado grau de incerteza sobre as suas 
conseqüências, constatando Beck que a sociedade atual se encontra em uma 
posição autodestrutiva.1220

4. O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO

A previsão de condenação por dano moral coletivo surgiu no Direito 
brasileiro principalmente com o Código de Defesa do Consumidor que, no seu 
artigo 6º, estabelece que “são direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. 
A Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso V, também prevê a possibilidade de 
indenização por dano moral coletivo, quando não faz distinção acerca do dano a 
ser compensado. 

Nesse contexto, a matéria sobre danos morais coletivos vem sendo 
recentemente abordada pela doutrina e pela jurisprudência. Destaca-se entre 
outros doutrinadores Carlos Alberto Bittar Filho, que foi um dos seus precursores, 
para quem o dano moral coletivo é: 

“a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, 
ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de 
valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se 

1219 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia uma nueva modernidad. Barcelona: Paidós, 
1998.
1220 BECK, Ulrich A ciência é causa dos principais problemas da sociedade industrial. 
Disponível em: <http://www.sj.univali.br/agenda21/contribuicoes-externas/ciencia-e-causa-dos-
principais-problemas.html>. Acesso em: 28 mar. 2014  
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fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa 
comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, 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.” 1221

Inúmeros doutrinadores reconhecem que o dano moral coletivo não deve 
ser compreendido apenas como sofrimento ou dor pessoal, mas sim como toda 
e qualquer violação aos valores morais e direitos fundamentais compartilhados 
por uma coletividade.  

Mudanças históricas e legislativas têm levado a doutrina e a jurisprudência 
a entender que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de 
um grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio 
imaterial.

No entanto, esse entendimento, ainda hoje, é controverso e polêmico 
no STJ. O questionamento gira em torno da possibilidade da existência do dano 
moral coletivo mesmo que nenhum indivíduo sofra, de imediato, prejuízo com o 
ato apontado como causador.

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nancy Andrighi vê no 
Código de Defesa do Consumidor um divisor de águas no enfrentamento do 
tema. No julgamento do REsp 636.0211222, em 2008, a ministra afirmou que o 
artigo 81 do CDC rompeu com a tradição jurídica clássica, de que só indivíduos 
seriam titulares de um interesse juridicamente tutelado ou de uma vontade 
protegida pelo ordenamento.

Uma das consequências dessa evolução legislativa seria o reconhecimento 
de que a lesão a um bem difuso ou coletivo corresponde a um dano não 
patrimonial. Dano que, para a ministra, deve encontrar uma compensação:

“Nosso ordenamento jurídico não exclui a possibilidade de 
que um grupo de pessoas venha a ter um interesse difuso ou coletivo 
de natureza não patrimonial lesado, nascendo aí a pretensão de ver tal 
dano reparado. Nosso sistema jurídico admite, em poucas palavras, a 
existência de danos extrapatrimoniais coletivos, ou, na denominação 
mais corriqueira, de danos morais coletivos”1223

Porém, esse posicionamento não estava pacificado. Em 2009, a Primeira 
Turma negou um recurso em que se discutia a ocorrência de dano moral 
coletivo, porque entendeu “necessária sua vinculação com a noção de dor, 
sofrimento psíquico e de caráter individual, incompatível, assim, com a noção de 

1221 BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do Dano Moral Coletivo no Atual Contexto Jurídico 
Brasileiro. Revista deDireito do Consumidor n. 12. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 55.
1222 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 636021/RJ, TV Globo LTDA. e Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro Relatora: Desª. Ministra Nancy Andrighi, Relator p/ Acórdão 
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 02/10/2008, DJ, 06/03/2009.
1223 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 636021/RJ, op. cit.
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transindividualidade – indeterminabilidade do sujeito passivo, indivisibilidade da 
ofensa e de reparação da lesão” (REsp 971.844)1224.

“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSTOS 
DE ATENDIMENTO. INSTALAÇAO. AUSÊNCIA DE PREVISAO 
NO CONTRATO DE CONCESSAO. DISCRICIONARIEDADE DA 
ADMINISTRAÇAO PÚBLICA. FUNDAMENTOS INATACADOS. 
SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. DANO MORAL 
COLETIVO. EXISTÊNCIA NEGADA. SÚMULA 07/STJ. ACÓRDAO 
COMPATÍVEL COM PRECEDENTES DA 1ª TURMA. RESP 598.281/
MG, MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI. DJ DE 01.06.2006; RESP 821891, 
MIN. LUIZ FUX, DJ DE 12/05/08. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (Resp.971.844/RS)”

Naquele caso, o pedido do Ministério Público Federal consistiu na violação 
do direito dos consumidores à prestação de serviços telefônicos com padrões de 
qualidade e regularidade adequados à sua natureza.

 Em 2006, Teori Zavascki também havia relatado outro recurso que 
debateu a ocorrência de dano moral coletivo. O caso se referia a dano ambiental 
cometido pelo município de Uberlândia (MG) e por uma empresa imobiliária, 
durante a implantação de um loteamento. A Turma reafirmou seu entendimento 
de que a vítima do dano moral deve ser, necessariamente, uma pessoa. “Não 
existe ’dano moral ao meio ambiente’. Muito menos ofensa moral aos mares, 
rios, à Mata Atlântica ou mesmo agressão moral a uma coletividade ou a um 
grupo de pessoas não identificadas. A ofensa moral sempre se dirige à pessoa 
enquanto portadora de individualidade própria; de um vultus singular e único” 
(REsp 598.281)1225.

A ministra Eliana Calmon, em dezembro de 2009, ao julgar na Segunda 
Turma um recurso por ela relatado, reconheceu que a reparação de dano moral 
coletivo é tema bastante novo no STJ. Naquele caso, uma concessionária do serviço 
de transporte público pretendia condicionar a utilização do benefício do acesso 
gratuito de idosos no transporte coletivo (passe livre) ao prévio cadastramento, 
apesar de o Estatuto do Idoso exigir apenas a apresentação de documento de 
identidade. A ministra ponderou que “as relações jurídicas caminham para uma 
massificação, e a lesão aos interesses de massa não pode ficar sem reparação, 
sob pena de criar-se litigiosidade contida que levará ao fracasso do direito como 
forma de prevenir e reparar os conflitos sociais”. 

A Segunda Turma concluiu que o dano moral coletivo pode ser examinado 
e mensurado. Para Calmon, o dano extrapatrimonial coletivo prescindiria da 

1224 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 971844/RS, Ministério Público Federal e 
Brasil Telecom SA. Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03/12/2009, DJ 
12/02/2010.
1225 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça REsp 598281/MG, Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais e Município de Uberlândia. Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori 
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02/05/2006, DJ 01/06/2006.
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prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelos indivíduos. (Resp 
1.057.274)1226.  

Em dezembro de 2010, a Segunda Turma reafirmou o entendimento de 
que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente 
permite a cumulação de obrigações de fazer e indenizar (Resp 1.180.078)1227. 

No mesmo sentido, recentemente,  a 2ª Turma do STJ decidiu que é 
possível a cumulação de obrigações de fazer com o pagamento de quantia em 
dinheiro a título de compensação por dano moral coletivo (REsp 1269494-MG, 
Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24/9/2013)1228: 

“AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC 
NÃO CONFIGURADA.  CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER 
COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 3º DA LEI 7.347⁄1985. 
POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem 
decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento 
da lide. 
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do 
art. 3º da Lei 7.347⁄1985 permite a cumulação das condenações em 
obrigações de fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede 
de ação civil pública, a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação 
do dano ambiental pretérito, já consumado. Microssistema de tutela 
coletiva.
3. O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão 
geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de 
resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.
4. O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade 
do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que 
a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um 
indivíduo isolado. 
5. Recurso especial provido, para reconhecer, em tese, a possibilidade 
de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de 
fazer, bem como a condenação em danos morais coletivos, com a 
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique se, no 
caso, há dano indenizável e fixação do eventual quantum debeatur.” 

Assim, apesar de existirem precedentes da 1ª Turma em sentido contrário, 

1226 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1057274/RS, Ministério Público do Estado do 
Rio Grande do Sul e Empresa Bento Gonçalves de Transporte LTDA., Rel. Ministra Eliana Calmon, 
Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.
1227 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ministério Público do Estado de Minas Gerais e 
Rubens de Castro Maia. REsp 1180078/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 
julgado em 02/12/2010, DJe 28/02/2012.
1228 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1269494/MG, Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais e Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte eLazer- FUTEL, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013.

http://www.jusbrasil.com/topicos/10679381/artigo-535-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/topicos/10679306/inciso-ii-do-artigo-535-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topicos/11269751/artigo-3-da-lei-n-7347-de-24-de-julho-de-1985
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103274/lei-de-a%C3%A7%C3%A3o-civil-p%C3%BAblica-lei-7347-85
http://www.jusbrasil.com/topicos/10679381/artigo-535-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topicos/11269751/artigo-3-da-lei-n-7347-de-24-de-julho-de-1985
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103274/lei-de-a%C3%A7%C3%A3o-civil-p%C3%BAblica-lei-7347-85
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a posição majoritária (não pacífica) é no sentido de ser cabível a condenação por 
dano moral coletivo.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 O meio ambiente, embora constitua direito subjetivo 
constitucionalmente assegurado pela Carta Magna, não pode ser entendido 
sob a perspectiva de ofensa a patrimônio ou integridade física de sujeitos 
individualmente considerados. 

5.2 Consoante já exposto, trata-se de um bem jurídico indivisível, de 
dimensão ampla, englobando o equilíbrio ecológico de um ecossistema. Atinge 
toda uma comunidade e, por sua relevância e pela interdependência dos bens 
ambientais, alcançam até mesmo a própria humanidade em seu conjunto. 

5.3 O dano moral coletivo está positivado no ordenamento jurídico 
brasileiro, no entanto, o reconhecimento da coletividade como detentora de 
direitos imateriais ainda é assunto polêmico, posto que alguns doutrinadores 
afirmam que a coletividade não tem personalidade, o que inviabilizaria a 
compensação por dano moral. 

5.4 O dano moral coletivo vem sofrendo evolução paulatina, passando 
da rejeição inicial do instituto ao reconhecimento, ainda um tanto controvertido, 
da possibilidade de responsabilização civil, a título de dano moral coletivo, das 
lesões a direitos coletivos ou difusos, sofridos por coletividade indeterminada ou 
indeterminável de pessoas. 
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10. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE: REFLEXÕES SOBRE A (IN)
ADMISSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE PARÂMETROS 
PELOS MUNICÍPIOS

ELLEN LARISSA OLIVEIRA FROTA DE CARVALHO
Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas 

(UEA). Procuradora do Município de Manaus

FERNANDA MIRANDA FERREIRA DE MATTOS
Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). 

Procuradora do Município de Manaus

TAYNAH LITAIFF ISPER ABRAHIM CARPINTEIRO PÉRES
Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas 

(UEA). Procuradora do Município de Manaus

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho busca desenvolver reflexões sobre a sustentabilidade de 
políticas públicas de regularização fundiária em área de preservação permanente, 
sob a perspectiva da função ambiental desses espaços de fragilidades ambientais 
e análise da possibilidade de flexibilização de seus parâmetros nos planos 
diretores.

Com vistas a assegurar o direito de todos a uma cidade sustentável, foi 
editada a Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001, com a finalidade primordial de 
regular a política urbana prevista no art. 182 da CF e, em particular, implementar 
instrumentos urbanísticos para enfrentar os conflitos no desenvolvimento e 
planejamento urbano agravados nas últimas décadas.

O foco de análise são as Áreas de Preservação Permanente – APPs em 
áreas urbanas e sua legislação de regência. Questiona-se o protagonismo do 
papel do município na gestão dessas áreas, por meio do Plano Diretor Urbano, 
diante das peculiaridades locais e objetivos diferenciados que acabam por ultimar 
em um conflito de gestão entre os entes federativos.

O conceito legal de APPs surgiu de uma legislação da década de 1960, 
época em que o Brasil era um país em processo de urbanização. O crescimento 
populacional e demográfico posterior exige um novo olhar sobre o papel de 
áreas de preservação dentro do contexto urbano e a reflexão sobre o conceito 
de gestão ambiental urbana.



508 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

2. A POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREA DE  
PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM ZONA URBANA CONSOLIDADA

Os assentamentos informais refletem um processo histórico desigual 
de desenvolvimento econômico e uma política deficitária de habitação para a 
população de baixa renda. À margem das escrituras públicas e das matrículas 
de registro de imóveis, grande parte da população vive na informalidade, em 
ocupações irregulares.

A necessidade de normatização de hipóteses de regularização de 
intervenção em áreas de preservação permanente em zona urbana consolidada 
decorre justamente desse fato, muitas vezes incentivada pela inexistência de 
planejamento urbano. O Direito é, portanto, chamado a conciliar a disfunção 
social verificada.

Ao comentar o fenômeno da informalidade de grande parte das ocupações 
urbanas, o jurista e urbanista Edésio Fernandes estatui que:

“Esses fatores têm diretamente a ver com a maneira excludente 
como os governos, sobretudo na esfera municipal, têm organizado 
seus territórios e formulado políticas habitacionais e políticas urbanas 
sempre dissociada da estrutura fundiária. De modo geral, não há 
nas cidades brasileiras política de ordenamento territorial que criem 
condições adequadas de acesso regular ao solo urbano com serviços 
e equipamentos para grande parte da população. As leis urbanísticas 
são na sua maioria elitistas e tecnocráticas, especialmente na esfera 
municipal, determinando valores absurdos de preços de terrenos 
e construções, e não reservando espaço para os pobres nas áreas 
centrais dotadas de infraestrutura e serviços. Isso tem sido agravado 
pela concentração desigual de serviços e equipamentos em poucas 
áreas das cidades.
Nesse contexto, historicamente, a informalidade passou a ser a única 
opção de produção da moradia nas cidades para grande parcela da 
população (…). Contudo, também deve ser reconhecido que essa única 
opção existente, por mais que efetivamente envolva grande dinamismo 
e criatividade por parte dos moradores em assentamentos informais, 
não pode ser considerada uma opção adequada em termos ambientais, 
urbanísticos, sociais e jurídicos.”1229

Há muito vem dando força ao princípio do direito ao meio ambiente 
equilibrado, em razão de, entre os vários motivos, privilegiar o interesse público 
de toda a comunidade e pela importância que o direito tem a médio e longo 
prazo na própria qualidade de vida das pessoas. Nesse diapasão, traz-se à baila a 
doutrina José Afonso da Silva:

“As normas constitucionais assumiram a consciência de que o direito à 
vida, como matriz de todos os demais direitos fundamentais do homem, 

1229  FERNANDES, Edésio. Desafios da regularização fundiária de assentamentos informais 
consolidados em áreas urbanas. Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA, Belo Horizonte: 
n. 49, ano 9, p. 34-35, jan./fev. 2010.
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é que há de orientar todas as formas de atuação no campo da tutela 
do meio ambiente. Compreendeu que ele é um valor preponderante, 
que há de estar acima de quaisquer considerações como as de 
desenvolvimento, como as de respeito ao direito de propriedade, 
como as da iniciativa privada. Também estes são garantidos no texto 
constitucional, mas, a toda evidência, não podem primar sobre o direito 
fundamental à vida, que está em jogo quando se discute a tutela da 
qualidade do meio ambiente, que é instrumento no sentido de que, 
através dessa tutela, o que se protege é um valor maior: a qualidade da 
vida humana. ”1230 

Diante dessa realidade, os legisladores e gestores públicos observaram a 
necessidade de criação de instrumentos legais para regularização fundiária dos 
assentamentos urbanos no Brasil. Salienta-se que as normas analisadas a seguir 
são exceções legais à imutabilidade do perfil ambiental de APP. 

Com vistas a efetivar o direito a uma cidade sustentável, o Estatuto da 
Cidade estabeleceu como diretriz específica:

“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: 
(...) 
XIV- a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas 
especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 
consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 
ambientais.”

A Resolução CONAMA nº 369/2006 dispõe sobre os casos excepcionais 
de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam 
a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente- 
APP, e no seu artigo segundo afirma:

“Art. 2º. O órgão ambiental competente somente poderá autorizar 
a intervenção ou supressão de vegetação em APP, devidamente 
caracterizada e motivada mediante procedimento administrativo 
autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos nesta resolução 
e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem 
como no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de 
Manejo das Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes 
casos:
(...) 
II - interesse social:
(...)
c) a regularização fundiária sustentável de área urbana;”

1230 SILVA, José Afonso.  Curso de direito constitucional positivo. 28.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 847-848.
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Dentre diversas outras exigências contidas na resolução, destaca-se que 
ainda que configurada hipótese de utilidade pública ou interesse social, a supressão 
da vegetação somente será autorizada quando comprovada a inexistência de 
alternativa técnica e locacional e a ausência de riscos de enchentes, erosão ou 
deslizamentos (art. 3º), bem como deverá ser autorizada pelo município, desde 
que possua conselho de meio ambiente instituído e com caráter deliberativo e 
plano diretor, mediante anuência do órgão estadual competente, baseado em 
parecer técnico (art. 4º, § 2º). 

Em seu art. 9º, a Resolução CONAMA 396/06, estabelece as regras da 
regularização fundiária sustentável em área urbana, verbis:

“Art. 9º A intervenção ou supressão de vegetação em APP para a 
regularização fundiária sustentável de área urbana poderá ser autorizada 
pelo órgão ambiental competente, observado o disposto na Seção I 
desta Resolução, além dos seguintes requisitos e condições:
I - ocupações de baixa renda predominantemente residenciais;
II - ocupações localizadas em área urbana declarada como Zona 
Especial de Interesse Social- ZEIS no Plano Diretor ou outra legislação 
municipal;
III - ocupação inserida em área urbana que atenda aos seguintes 
critérios:
a) possuir no mínimo três dos seguintes itens de infra-estrutura urbana 
implantada: malha viária, captação de águas pluviais, esgotamento 
sanitário, coleta de resíduos sólidos, rede de abastecimento de água, 
rede de distribuição de energia;
b) apresentar densidade demográfica superior a cinqüenta habitantes 
por hectare;”

Acerca do tema foi promulgada a Lei 11.977/09 que regulamenta o 
programa habitacional do Governo Federal denominado “Minha Casa Minha 
Vida”, e instituiu capítulo que trata da regularização fundiária de assentamentos 
urbanos, admitindo-se, caso configurada a hipótese de interesse social, que ela 
se dê inclusive em áreas de preservação permanente ocupadas até o ano de 2007 
e inseridas em área urbana consolidada, desde que o estudo técnico comprove 
que tal intervenção implica melhoria das condições ambientais (art. 54, § 1º).

Nos termos do art. 47 desta Lei, considera-se como área urbana 
consolidada aquela com densidade superior a 50 hectares e presença cumulativa 
de pelos menos dois itens de infraestrutura urbana implantada - drenagem de 
águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água, distribuição de 
energia ou coleta de lixo (art. 47, II). E ainda define nos seus demais incisos: 

“Art. 47 ( ...)
V – Zona Especial de Interesse Social - ZEIS: parcela de área urbana 
instituída pelo Plano Diretor ou definida por outra lei municipal, destinada 
predominantemente à moradia de população de baixa renda e sujeita a 
regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo; 
VI – assentamentos irregulares: ocupações inseridas em parcelamentos 
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informais ou irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas ou 
privadas, utilizadas predominantemente para fins de moradia; 
VII – regularização fundiária de interesse social: regularização fundiária 
de assentamentos irregulares ocupados, predominantemente, por 
população de baixa renda, nos casos: 
a) em que a área esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, há, pelo 
menos, 5 (cinco) anos; 
b) de imóveis situados em ZEIS; ou
c) de áreas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
declaradas de interesse para implantação de projetos de regularização 
fundiária de interesse social;” 

Percebe-se que a regularização fundiária da Lei 11.977/09 estabelece 
requisitos menos exigentes que os da Resolução CONAMA 369/06. Enquanto 
esta delimita as áreas de preservação permanente e exige para a qualificação 
do local como zona urbana consolidada a presença de pelo menos três itens de 
infraestrutura urbana, aquela possibilita a regularização em qualquer tipo de APP 
e considera como área urbana consolidada aquela que possui apenas dois itens 
de infraestrutura urbana.

Desta feita, quando houver divergência entre os diplomas legais deve ser 
deve ser utilizado o instrumento de regularização fundiária da Lei n. 11.977/09, 
uma vez que veiculado por lei ordinária e posterior à Resolução do CONAMA, e 
compatibiliza o direito à moradia e direito ao meio ambiente, possibilitando que 
sejam alcançados efetivos ganhos ambientais, como dito anteriormente.

3. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL EM APP URBANA 
PELO CÓDIGO FLORESTAL

O regramento do Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012, com as alterações 
da Lei n. 12.727/2012) em muito se assemelha as regras da Lei 11.977/2009 
acima explanada.

Da leitura da Lei n. 12.651/2012, observa-se que os critérios utilizados 
para considerar área urbana consolidada são os mesmos da Lei Minha Casa 
Minha Vida, quais sejam: área urbana com densidade demográfica superior a 
50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha viária implantada com no mínimo 
dois equipamentos de infraestrutura urbana, dentre eles: drenagem de águas 
pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica 
ou limpeza e coleta de lixo (art. 3º, XXVI).

Outrossim, o Código Florestal em seu art. 64 determina outros requisitos 
cumulativos para regularização fundiária de interesse social, como a comprovação 
da melhoria das condições sustentabilidade urbano-ambiental, considerados o 
uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a 
proteção das unidades de conservação, quando for o caso (inciso V), bem como 
a comprovação da melhoria de habitabilidade dos moradores (inciso VI).
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Por isso, as áreas dotadas de canalização de águas pluviais, rede de 
abastecimento de água, rede de energia elétrica e recolhimento de resíduos 
sólidos urbanos, não atendem os requisitos legais, pois não são suficientes para 
considerar a área do interessado como área urbana consolidada, uma vez que 
esses são apenas um dos requisitos a serem preenchidos.

Diante disso, deve-se partir do pressuposto que a regularização é única 
opção para garantir o bem-estar da população, uma vez que o ideal sempre será 
a reversão da ocupação irregular em APP.  

Vale lembrar que a Lei n. 12.651/2012 não mencionou o limite temporal, 
devendo, portanto, ser considerado o da Lei n. 11.977/2009: a ocupação deve 
estar inserida em área consolidada até 31 de dezembro de 2007, com vistas a 
evitar tentativas que visam gerar novas áreas consolidadas. 

4. REFLEXÃO SOBRE A FUNÇÃO AMBIENTAL DA APP E SUA DELIMITAÇÃO 
NO PLANO DIRETOR

Considerando a mudança de paradigma da legislação ambiental no que 
tange à possibilidade de relativização da supressão da vegetação e ocupação 
de APPs urbanas para as denominadas áreas consolidadas, questionamentos 
começam a surgir acerca da extensão para outras áreas também consolidadas, 
ocupadas por populações que não sejam apenas de baixa renda.

Assim, afora os casos de regularização fundiária, poderia o Município 
eleger áreas urbanas consolidadas, estabelecendo critérios distintos do Código 
Florestal?

A questão ganha mais importância quando examinada sob a perspectiva 
de um município com as características de Manaus, uma cidade cercada por um 
rio de dimensões gigantescas. Como toda cidade ribeirinha, Manaus constituiu-
se às margens do Rio Negro, avançando sobre toda a extensão dos 500 metros 
de sua APP.

Segundo Edis Milaré, a compartimentação muito difundida entre a 
realidade ambiental e a realidade social contribui com a visão reducionista sobre 
a questão ambiental. O autor chama atenção ainda para a necessidade de se 
considerar o “meio ambiente de modo holístico e sistêmico, tanto na ciência 
jurídica quanto no aporte de outras ciências, uma vez que o ambiente não pode 
separar-se do dia-a-dia da sociedade e do cidadão”1231 

A regularização fundiária resolve apenas um aspecto do problema. 
Ocupações de toda natureza são verificadas diariamente, em áreas 
demasiadamente antropizadas. A impossibilidade fática do desfazimento dessas 
obras instaladas nos centros urbanos torna perene a ilegalidade.

Paulo de Bessa Antunes, em palestra realizada no XLVIII Fórum dos 

1231  MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 632.
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Procuradores-Gerais das Capitais, ao discorrer sobre APPs urbanas e a aplicação 
do Código Florestal, adotou como ponto de partida para análise do tema a 
definição de função para Aristóteles:

“Todas as coisas se definem sempre pelas suas funções e 
potencialidades; por conseguinte, quando elas não têm mais suas 
características próprias, não se deve dizer mais que se trata das 
mesmas coisas, mas apenas que elas têm o mesmo nome.”1232 

Assim, para o autor, qualquer análise deve considerar a função ambiental 
desempenhada pela APP definida legalmente. Além do requisito legal, aquela 
área especialmente protegida deve atender a finalidade que motiva a sua 
preservação: a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. (artigo 
3º da Lei n.° 12.651/2012)

As discussões acerca das larguras das faixas que definem as áreas de 
preservação nos meios urbanos ilustram a dificuldade de se transpor para as 
cidades o entendimento do conceito de proteção1233.

A referência aos Planos Diretores e leis de uso e ocupação do solo trazida 
na revogada Lei n.° 4.771/69 não foi repetida no novo Código Florestal. Os 
parágrafos nono e dez que continham disposição semelhante foram vetados, não 
consignando o novel diploma qualquer menção a uma normatização municipal 
acerca das áreas de preservação permanente em área urbana.

Supedaneado pela competência constitucional de legislar sobre assuntos 
de interesse local e considerando que a legislação anterior fazia expressa 
remissão aos atos normativos oriundos do Legistativo Municipal no tocante às 
APPs urbanas, o anterior Plano Diretor Urbano e Ambiental do Município de 
Manaus, Lei n.º 671/2002, elegeu os seguintes parâmetros para a orla do Rio 
Negro, Amazonas e Igarapé do Tarumã-Açu:

“II - Programa de Proteção e Valorização dos Ambientes Naturais e dos 
Cursos d ‘Água, objetivando a proteção dos rios e igarapés e de suas 
margens e a conscientização da população para a sua conservação e 
fiscalização, por meio de:
a) elaboração do Plano de Proteção das Margens dos Cursos d’Água e 
do Plano de Saneamento e Drenagem;
b) integração dos igarapés à paisagem, com a recomposição das matas 
ciliares;

1232 ANTUNES, Paulo de Bessa. Áreas de preservação permanente em áreas urbanas: 
prevalência do Novo Código Florestal? Palestra proferida no Fórum Nacional de Procuradores 
Gerais das Capitais Brasileiras, 48.,2014, Manaus. 
1233 BEZZERA, Maria do Carmo de Lima; CHAER, Tatiana Mamed Salum. Regularização 
fundiária e os conflitos com as normas do Código Florestal para APP urbana. Revista eletrônica 
de estudos urbanos e regionais.Rio de Janeiro, n. 10, p.26-36, set. 2012.
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c) estruturação ambientalmente adequada das margens dos cursos 
d’água com largura mínima de 50 metros para a orla dos Rios Negro 
e Amazonas e Igarapé do Tarumã-Açu. Para os demais cursos d’água, 
a faixa considerada deve ser de 30 (trinta) metros, contados de cada 
margem da maior enchente;” (destaque nosso).

O artigo de lei foi objeto de várias ações judiciais, na qual se pleiteou 
a declaração incidental de inconstitucionalidade, sob o argumento de que em 
se tratando de normas ambientais e urbanísticas, sendo a competência dos 
municípios apenas suplementar, a legislação não poderia dispor de forma menos 
restritiva que a federal. Não houve pronunciamento judicial acerca da questão, 
tendo as ações perdido o objeto nesta parte, diante da edição do Novo Plano 
Diretor, Lei Complementar n.º 002, de 16 de janeiro de 2014.

O Novo Plano Diretor, por sua vez, não repetiu o dispositivo, fazendo 
referência genérica à legislação ambiental que disciplina a matéria: estruturação 
ambientalmente adequada das margens dos cursos d´água nos termos da 
legislação específica.

Se considerada apenas pela comparação aos limites fixados pelo Código 
Florestal, de fato poder-se-ia afirmar acerca da inconstitucionalidade do dispositivo 
legal. No entanto, se partirmos para análise da função ambiental, conforme 
propugnado por Antunes, tal distinção encontrará respaldo no ordenamento 
jurídico.

Retomando aqui o disposto no Código Florestal acerca da regularização 
fundiária, alguns critérios apresentados pela lei poderiam, em uma interpretação 
extensiva, ser admitidos em outras áreas urbanas consolidadas.

Examinando-se os elementos do estudo exigido pela Lei nº 12.651/2012, 
pode-se concluir que a caracterização e identificação de cada aspecto 
estabelecido objetiva avaliar se a área de preservação permanente ainda é capaz 
de desempenhar a função ambiental: 

“Art. 65.  Na regularização fundiária de interesse específico dos 
assentamentos inseridos em área urbana consolidada e que ocupam 
Áreas de Preservação Permanente não identificadas como áreas de 
risco, a regularização ambiental será admitida por meio da aprovação 
do projeto de regularização fundiária, na forma da Lei no 11.977, de 7 de 
julho de 2009.
§ 1o  O processo de regularização ambiental, para fins de prévia 
autorização pelo órgão ambiental competente, deverá ser instruído 
com os seguintes elementos:
I - a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da 
área; 
II - a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades 
ambientais e das restrições e potencialidades da área; 
III - a especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana 
e de saneamento básico implantados, outros serviços e equipamentos 
públicos; 
IV - a identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
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de mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas 
águas superficiais ou subterrâneas; 
V - a especificação da ocupação consolidada existente na área; 
VI - a identificação das áreas consideradas de risco de inundações e 
de movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e 
rolamento de blocos, corrida de lama e outras definidas como de risco 
geotécnico; 
VII - a indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas 
as características típicas da Área de Preservação Permanente com a 
devida proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não 
passíveis de regularização; 
VIII - a avaliação dos riscos ambientais; 
IX - a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade 
urbano-ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da 
regularização; e 
X - a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela 
população às praias e aos corpos d’água, quando couber.” 

Considerando que a proteção sobre determinada área se justifica se esta 
desempenhar a função que corresponde à ratio da lei, a proibição de supressão 
de vegetação em APP somente será admitida quando esta ainda preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 
das populações humanas. Se tal função não é mais verificada, diante da intensa 
intervenção antrópica no meio, e desde que não seja possível sua reconstituição 
e a situação restar demonstrada no estudo a que a própria lei se refere, a 
manutenção da faixa imposta deixa de atender o propósito para o qual foi criada. 

 Invocando novamente o exemplo do Município de Manaus, não seria 
possível impor-se à orla do Rio Negro, caracterizada pela ocupação intensa de 
edificações, inclusive abrangendo todo o centro histórico da cidade, uma APP 
de 500 metros. Diante dessa realidade, considerou o Plano Diretor Urbano e 
Ambiental de Manaus que uma área de preservação permanente de 50 metros 
atenderia adequadamente a proteção das margens do curso d´água.

Como enumera Araújo, há posições defensoras de que as delimitações 
devem ficar a cargo do ente federativo municipal, sob pena de ser a lei local 
uma mera repetição da federal. Destacam, inclusive, que os limites federais não 
podem ser mínimos, porque a limitação municipal seria mais restritiva, fato que 
remeteria ao paradoxo de serem as exigências urbanas maiores que as exigências 
rurais1234

A questão foi apreciada judicialmente pelo Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, que concluiu pela possibilidade do Município estabelecer em seu Plano 
Diretor limites de APP inferiores ao do Código Florestal:

1234  ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães de. As áreas de preservação permanente e a 
questão urbana (2002). Disponível em:<http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1083> 
Acesso em 20 de abril de 2014.
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“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AMBIENTAL E 
ADMINISTRATIVO. DIREITO DE CONSTRUIR. DISTÂNCIA MÍNIMA 
DO CURSO D’ÁGUA. CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). LEI DE 
PARCELAMENTO DO SOLO (LEI N. 6.776/79). INAPLICABILIDADE. 
INCIDÊNCIA, NO CASO, DO CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE (LCM N. 29/96). IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA URBANA 
INEQUIVOCADAMENTE CONSOLIDADA. PRECEDENTES DESTA 
CORTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 
ANÁLISE DA DISTÂNCIA A SER OBSERVADA CONFORME LCM N. 
29/96 A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA 
APENAS NESTE PONTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. 
APELOS IMPROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE 
PROVIDO.   “Considerado o conflito reinante da legislação federal com 
a estadual e a municipal acerca das faixas não edificáveis em áreas 
de preservação permanente ao longo dos cursos d’água situados 
em região urbana, deve-se interpretar com base nos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade para que a edificação, além de 
preservar razoavelmente o meio ambiente, seja adequada a uma boa 
ordenação da cidade e cumpra a função social da propriedade sob o 
pálio do desenvolvimento sustentável, da precaução e da cautela, em 
atenção a cada caso concreto’ (TJSC - Apelação Cível em Mandado 
de Segurança n. 2013.047389-4, de Joinville, rel. Des. Jaime Ramos, 
j. em 7.11.2013), razão por que é de ser mantida, in casu, a sentença 
determinativa da observância do édito local.”1235 

 “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO 
DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO NEGADO, DIANTE DA 
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DE 30 METROS DO CORPO 
D’ÁGUA, CONFORME DISPÕE O ART. 2ª, ‘A’, 1, DO CÓDIGO 
FLORESTAL. INAPLICABILIDADE. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA 
URBANA INEQUIVOCADAMENTE CONSOLIDADA. INCIDÊNCIA, 
NO CASO, DO ART. 93, LEI COMPLEMENTAR n. 29/96 (CÓDIGO 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE), QUE EXIGE O AFASTAMENTO 
DE 4 METROS AO LONGO DAS ÁGUAS CORRENTES, AS QUAIS 
SÃO CERCADAS DE MURETAS E GALERIAS TANTO NA MONTANTE 
QUANTO NA JUSANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. OBEDIÊNCIA 
AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 
SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM MANTIDA. APELO E 
REMESSA DESPROVIDOS.”1236 

“APELAÇÃO CÍVEL - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - DESMEMBRAMENTO 
DE ÁREA - DISCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IMÓVEL 
ATRAVESSADO POR CURSO D’ÁGUA - ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE (APP) - DÚVIDA ACOLHIDA NO JUÍZO A QUO - 
INSURGIMENTO DOS SUSCITADOS - CÓDIGO FLORESTAL - REGRAS 
APLICÁVEIS ÀS ZONAS RURAIS E URBANAS - LEI DE USO DO SOLO 

1235  SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 
2013.047203-6. Ministério Público do Estado de Santa Catarina e Município de Joinville. Relator: 
Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, DJ,. 25 mar. 2014.
1236 ______. Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2013.079567-3. Município de 
Joinville e Amandus Zibel Neto. Relator: Des. Francisco Oliveira Neto, DJ., 11 fev. 2014.
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E PLANO DIRETOR - COMPROMISSO DE NÃO EDIFICAR NA FAIXA 
DE DRENAGEM DO RIO - REDUÇÃO DO LIMITE PELO CÓDIGO 
FLORESTAL - POSSIBILIDADE - EXIGÊNCIAS DO PODER PÚBLICO 
CUMPRIDAS - ÁREA CERCADA POR DIVERSAS CONSTRUÇÕES - 
URBANIZAÇÃO CONSOLIDADA - VEGETAÇÃO NATIVA INEXISTENTE 
NO LOCAL - POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO - PROVIMENTO 
DO RECURSO.     A preservação do meio ambiente é uma obrigação de 
todo cidadão e do Poder Público, independentemente de o ambiente 
a ser protegido estar localizado em área rural ou urbana.     Apesar das 
diferenças ambientais estabelecidas entre as zonas rurais e urbanas, 
a aplicação da regra de preservação das APP disposta no Código 
Florestal é indistinta, uma vez que a proteção do meio ambiente 
também é assegurada nas cidades.     Não significa que essas regras 
sejam absolutas, pois tanto o plano diretor do município quanto a lei 
de uso do solo apresentam-se como instrumentos legais a disciplinar 
área de expansão urbana, de modo a assegurar o bem-estar social.    
“O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbana” (Lei 10.257/01, art. 
40).    Os limites impostos pela legislação florestal, especificamente 
no tocante à largura mínima da faixa marginal que protege os cursos 
d’água, poderão ser mitigados quando, analisando-se caso a caso, 
forem adotadas as medidas de proteção cabíveis.”1237 

O Plano Diretor, portanto, seria instrumento normativo hábil a estabelecer 
critérios diferenciados para APPs urbanas e rurais, fundamentando-se em laudos 
técnicos do seu órgão ambiental, o qual poderá aferir quais áreas que ladeiam os 
cursos d´água e em que limites ainda estão em condições de protegê-los. 

5.CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 A normatização de hipóteses de regularização de intervenção em áreas 
de preservação permanente em zona urbana consolidada veio atender uma 
necessidade social, reflexo de um processo histórico desigual de desenvolvimento 
econômico e uma política deficitária de habitação para a população de baixa renda. 

5.2 A regularização fundiária resolve apenas um aspecto do problema. Nem 
todas as ocupações irregulares foram promovidas por populações de baixa renda 
para fins habitacionais. A impossibilidade fática do desfazimento dessas obras 
instaladas nos centros urbanos torna perene a ilegalidade.

5.3 Muito além da simples metragem estabelecida na lei, a área de preservação 
permanente deve ser considerada dentro do contexto da função ambiental que 
desempenha. Esta função sofre interferência imediata das peculiaridades que 
revestem cada município brasileiro.

5.4 O estudo exigido para regularização fundiária poderá ser utilizado como 
instrumento dos Municípios para avaliar se a APP ainda desempenha a função 

1237 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 2005.032687-5. Ministério 
Franciso Ritzmann e outro e Hercílio da Conceição. Relator: Des. Mazoni Ferreira, DJ,. 26 abr. 
2007.   
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ambiental. O Plano Diretor, com base em tais estudos, poderá dispor sobre 
cada área de forma específica, aferindo em que limites estão em condições de 
proteger os cursos d´água que ladeiam.

5.5 A questão é bastante controversa, predominando-se o entendimento de que 
normas municipais não podem ser menos protetivas que normas gerais federais. 
Doutrina e jurisprudência precisam ainda caminhar para um amadurecimento da 
questão. No entanto, as peculiaridades regionais não podem ser olvidadas, sob 
pena de ineficácia legislativa. 
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11. DANOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: 
RESPONSABILIDADE ESTATAL?

EWERTON RICARDO MESSIAS
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA – MESTRANDO EM DIREITO

1. INTRODUÇÃO

O fenômeno do aquecimento global, ocasionado principalmente pelas 
emissões desregradas de gases de efeito estufa (GEE), especialmente o dióxido 
de carbono e o metano, liberados na atmosfera principalmente por meio da 
queima de combustíveis fósseis e das florestas, além das emissões advindas 
do processo digestivo de animais herbívoros (bovinos, zebuínos etc), criados em 
regime extensivo de engorda, passou a ocupar lugar de destaque no cenário 
mundial, em virtude das mudanças climáticas por ele desencadeadas e que 
vem sendo causa de eventos climáticos catastróficos, como os furacões Wilma 
e Katrina, ocorridos no ano de 2005 nos Estados Unidos, e os três tsunamis 
ocorridos entre os anos de 2010 e 2011, respectivamente, no Chile, na Indonésia 
e no Japão. No Brasil os efeitos do aquecimento global são perceptíveis por meio 
do aumento das temperaturas médias, que levam ao aumento do regime de 
chuvas, causando inundações e deslizamentos, como os ocorridos em Angra dos 
Reis, no Estado do Rio de Janeiro, e no Estado de Santa Catarina, entre os anos 
de 2010 e 2012, deixando grande número de mortos e desabrigados.

É certo que, pessoas que gozam de um padrão de consumo maior, 
acabam por produzir mais resíduos e gases de efeito estufa, desta forma, 
poluem mais o meio ambiente, no entanto, sofrem com menor intensidade os 
efeitos das mudanças climáticas, pois, geralmente, habitam locais mais seguros, 
bem localizados e com infraestrutura de primeiro mundo. Já as pessoas que 
possuem um baixo padrão de consumo acabam por produzir poucos resíduos 
e nada ou quase nada de gases de efeito estufa, porém, por habitarem áreas 
menos favorecidas, normalmente nas periferias, próximo a lixões, encostas e 
córregos poluídos com esgoto, sofrem de forma mais intensa com os efeitos 
das mudanças climáticas, como as enchentes e os escorregamentos de terra, 
que lhes causam os mais variados danos, deixando, aqueles que sobrevivem, 
em condições de total indignidade, vez que, juntamente com suas casas e bens 
materiais, eles perdem sua identidade, pois, em muitos casos, o local onde eles 
construíram suas vidas não reúne mais condições de segurança que lhes permita 
continuar habitando ali, fato que força sua remoção para locais impróprios, como 
escolas abandonadas, sem infraestrutura adequada a lhes garantir seus direitos 
sociais básicos, como saúde, educação, alimentação adequada, segurança etc.
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Diante da omissão estatal em estabelecer mecanismos aptos a dar 
efetividade às leis voltadas à questão das mudanças climáticas no Brasil, como, 
por exemplo, estabelecer critérios internos de compensação das emissões 
de gases de efeitos estufa, com base nos princípios do poluidor-pagador, da 
prevenção e da precaução, e diante das diversas áreas de risco, como áreas de 
preservação permanente e áreas de mananciais, ocupadas irregularmente por 
habitações humanas, sem qualquer ou quase nenhuma intervenção do Estado, 
pergunta-se: poderia o Estado ser responsabilizado civilmente pelos danos 
causados a terceiros em virtude de efeitos das mudanças climáticas?

A análise de tal questão deve ter por base o dever constitucional do 
Estado brasileiro em proporcionar o desenvolvimento sustentável, como forma 
de garantir a existência de vida digna em seu território.

Portanto, o presente trabalho objetiva analisar a possibilidade de 
responsabilização civil do Estado, pelos danos causados a terceiros em virtude 
de eventos naturais catastróficos, oriundos das mudanças climáticas, tendo 
por premissa o dever constitucional do Estado em garantir o desenvolvimento 
sustentável, garantindo o mínimo existencial, como forma de possibilitar a 
existência de vida digna em seu território.

2. O DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 
EQUILIBRADO COMO INFORMADOR DA ATUAÇÃO ESTATAL

Em virtude das desigualdades materiais originadas pelo caos social criado 
pelo Estado Liberal, houve a reestruturação do Estado com a implementação de 
medidas de intervenção no domínio privado, objetivando cessar ou, ao menos, 
mitigar os elementos causadores daquela crise. Concomitantemente ocorreu 
a constitucionalização do Direito, com as Constituições assumindo o lugar das 
codificações no centro do sistema jurídico, irradiando-se sobre todo ele.

Da análise do caput do artigo 170, conjuntamente com o inciso VI, do 
mesmo artigo, todos da Constituição Federal de 1988, verifica-se que a ordem 
econômica, fundada na livre iniciativa, tem por finalidade assegurar a todos uma 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, por meio, dentre outras 
coisas, da defesa do meio ambiente.

No caput do artigo 225, a Constituição Federal de 1988 impõe ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado para as atuais e as futuras gerações.

Da interpretação conjunta desses dois dispositivos constitucionais, 
com o previsto no artigo 1º, incisos III e IV, também da Constituição Federal de 
1988, chegamos ao princípio do desenvolvimento sustentável, que visa garantir, 
para as atuais e futuras gerações, os direitos fundamentais ao desenvolvimento 
sócioeconômico e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pautados 
na livre iniciativa e na defesa ambiental, aspectos de vital importância para à 
concretização e eficácia social do princípio da dignidade da pessoa humana, 
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preceito norteador de todo o Ordenamento Jurídico brasileiro. Assim conclui-se 
que qualquer atividade, inclusive a atividade estatal, deverá conter um elemento 
de responsabilidade socioambiental a operar como delimitador da sua autonomia.

O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado tem 
por objetivo garantir a sadia qualidade de vida do homem, para as atuais e futuras 
gerações, por meio de políticas de desenvolvimento sustentável, que garantam 
o acesso, igualitário e equitativo, à educação, à moradia, ao lazer, ao trabalho e à 
saúde, visando à concretização e eficácia social dos princípios constitucionais da 
igualdade, da solidariedade e da dignidade da pessoa humana.

Ao analisar a expressão meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
como condição essencial à sadia qualidade de vida, Élida Seguin afirma que a 
“[...] determinação dos parâmetros de uma sadia qualidade de vida dependerá 
de paradigmas sócio-culturais e do avanço do conhecimento científico-
tecnológico”1238.

Da interpretação realizada pela autora verifica-se que, para garantir um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado e, consequentemente, uma sadia 
qualidade de vida, há necessidade de uma conscientização ambiental global, 
onde todos os indivíduos atuem em defesa daquele direito fundamental difuso 
e o avanço científico-tecnológico ocorra de forma sustentável, garantindo o 
equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental.

Portanto, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como 
direito fundamental que é, atua como informador da atuação estatal, operando 
como um verdadeiro delimitador da autonomia do Estado e da livre iniciativa, com 
a finalidade de assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da 
justiça social.

3.  OS  DANOS  PROVENIENTES DE  CATASTROFES  AMBIENTAIS  
OCORRIDAS EM DECORRÊNCIA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

As grandes catástrofes naturais vivenciadas pela humanidade em virtude 
do aquecimento global fizeram despertar a discussão acerca do conceito de 
Sociedade de Risco, criado por Ulrick Beck1239. Com a massificação social e, 
consequentemente, a Globalização, a sociedade, até então preocupada com a 
busca da igualdade, passa a preocupar-se, também, com a busca da segurança, 
diante do risco transfronteiriço contido na degradação ambiental.

O risco da degradação ambiental não respeita fronteiras e nem classe 
social e, conforme ensina Ulrick Beck1240, atinge a todos indistintamente, no 

1238  SEGUIN, Elida. Direito Ambiental: nossa casa planetária. Rio de Janeiro: Forense, 2006, 
p.17.
1239  BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade; tradução de Sebastião 
Nascimento. 2ª Ed. São Paulo: Editora 34, 2011, p.9 e 10.
1240  BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade; tradução de Sebastião 
Nascimento. 2ª Ed. São Paulo: Editora 34, 2011, p. 16.
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entanto, as classes sociais menos favorecidas encontram-se em condições de 
maior vulnerabilidade, em virtude de residirem em locais de risco, como, por 
exemplo, próximo às encostas, córregos poluídos, lixões, usinas nucleares, 
distritos industriais etc. Assim, devido à proximidade com os locais de risco, 
as classes menos favorecidas acabam estando mais vulneráveis e, diante da 
ocorrência de eventual acidente ou fenômeno natural catastrófico, suportam os 
efeitos negativos diretos, que redundam em danos graves, como a perda de 
vidas e moradias.

As classes mais ricas, na maioria das vezes, acabam por suportar os 
efeitos indiretos de um eventual acidente ou fenômeno natural catastrófico, 
que redundam em danos como ausência temporária de transmissão de energia, 
interdições de vias públicas etc. Porém, mesmo as classes mais ricas estão 
sujeitas a danos graves, provenientes de acidentes ou fenômenos naturais 
catastróficos, como o ocorrido, no ano de 2010, em Angra dos Reis, no Estado 
do Rio de Janeiro, onde, devido ao excesso de chuvas, aliado às intervenções 
antrópicas realizadas na parte superior de um morro, ocorreu o deslizamento 
de uma encosta, atingindo um Resort construído na parte inferior do morro, 
causando a perda de várias vidas e a destruição das instalações do Resort.

É sabido que as mudanças climáticas, perceptíveis por meio da alteração 
dos regimes de chuva, do aumento da intensidade dos furacões, do aumento do 
nível dos oceanos, dentre outras coisas, têm relação direta com o aquecimento 
global e que este tem se agravado em virtude da ausência de políticas públicas, 
nacionais e transnacionais, adequadas e efetivas para a redução das emissões 
de gases de efeito estufa, produzidos por processos produtivos voltados tão 
somente ao desenvolvimento econômico, em detrimento do desenvolvimento 
social e ambiental, onde há a contínua internalização dos lucros pelos ricos, 
seguida, da também contínua, socialização dos riscos ambientais e sociais.

As diversas Conferências realizadas para discussão dos efeitos das 
mudanças climáticas, ainda não chegaram a um resultado prático satisfatório, 
visto que seu maior resultado, o Protocolo de Quioto, mostrou-se insuficiente 
para o cumprimento da meta de redução de emissões de gases de efeito estufa, 
pois, segundo o relatório elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente, a estimativa de emissões globais de gases de efeito estufa em 
2010 foi aproximadamente 14% maior do que o que deveríamos registrar em 
2020.1241

Tal panorama indica que de nada adianta um tratado internacional pela 
redução das emissões dos gases de efeito estufa, visando amenizar os efeitos 
do aquecimento global, se as Nações signatárias não criarem e adotarem 
dispositivos legais aptos a impor, em seu território, metas e medidas de redução 
de emissões nos processos produtivos, aliados às políticas públicas que lhes 

1241  Relatório sobre o Déficit de Emissões 2012. Disponível em http://www.unep.org/
publications/ebooks/emissionsgap2012/portals/50143/Emissions2012_Exec_Summary_PR.pdf. 
Acesso em 08mar. 2013.

http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgap2012/portals/50143/Emissions2012_Exec_Summary_PR.pdf
http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgap2012/portals/50143/Emissions2012_Exec_Summary_PR.pdf
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deem efetividade, como incentivos fiscais para aqueles que cumprirem as metas 
e aplicação de sanções rigorosas para aqueles que não as cumprirem.

No Brasil, as queimadas realizadas na mata amazônica são o principal 
fator de emissões de dióxido de carbono na atmosfera, com relação a isso o 
Governo Federal vem realizando, por meio de seus Órgãos, várias operações 
visando coibir tal prática, fato que redundou, no ano de 2012, na redução em 16% 
das emissões em relação a 2011.1242 Todavia não se verificam atuações efetivas 
do Poder Público quanto às emissões realizadas, por exemplo, pelas Indústrias 
petrolíferas, Companhias de aviação civil, pelas empresas de transporte rodoviário 
etc., pois o que se constata é que, em alguns casos, as ações resumem-se 
à apresentação do inventário de emissões, sem qualquer punição efetiva para 
quem não cumprir eventuais metas traçadas, em lei, pelo Poder Público.

Verifica-se, então, a omissão estatal em adotar políticas públicas efetivas 
para a redução das emissões de gases de efeito estufa, contribuindo, assim, para 
o agravamento do aquecimento global, fator que causa o desequilíbrio ambiental, 
atingindo diretamente o direito fundamental, das atuais e futuras gerações, ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Tal omissão, somada à omissão do Estado em viabilizar condições dignas 
de vida a seus cidadãos, por meio da garantia do mínimo existencial (moradia, 
educação, saúde, segurança etc), ensejam sua responsabilização civil por danos 
sofridos por seus cidadãos em virtude de fenômenos naturais catastróficos 
decorrentes das mudanças climáticas.

4. PONDERAÇÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Da análise conjugada do artigo 186 com o artigo 927, ambos do Código 
Civil brasileiro, pode-se chegar à conclusão de que responsabilidade civil é, em 
síntese, a obrigação de reparar o dano causado a outrem em decorrência do 
descumprimento de um contrato ou da inobservância de um dever jurídico, 
implícito ou expresso, de não lesionar a outrem.

Ao tratar da responsabilidade civil, Sílvio de Salvo Venosa leciona que:

“[...] o estudo da responsabilidade abrange todo o 
conjunto de princípios e normas que regem a obrigação de 
indenizar.”1243.

Dessume-se, assim, que responsabilidade civil é a obrigação imposta ao 
ofensor de reparar o prejuízo, material ou moral, causado à vítima, em virtude do 
descumprimento de uma obrigação contratual ou da inobservância de um dever 

1242  BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Instituto Nacional de Pesquisas 
Espacias. Disponível em http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=3180. Acesso em 
08 mar. 2013.
1243  VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 
2013, p. 1.

http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=3180
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jurídico, implícito ou expresso, de não lesionar a outrem.

A regra constitucional atinente à responsabilidade civil do Estado está 
contida no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal de 1988.

A melhor interpretação do dispositivo constitucional acima, nos remete 
ao entendimento de que a Constituição Federal de 1988 adotou a teoria do risco 
administrativo como fundamento da responsabilidade civil objetiva do Estado, 
visto que a comprovação do nexo de causalidade entre a atividade administrativa do 
Estado e o dano causado a terceiros, consubstancia-se em um dos pressupostos 
primários necessários para o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva 
estatal.

Nesse sentido, têm posicionado-se os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, que elencam outros pressupostos primários necessários ao 
reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado, como se pode 
verificar do Relatório elaborado pelo Excelentíssimo Ministro Celso de Mello em 
sede de Agravo Regimental:

“RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO 
PODER PÚBLICO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.

- A teoria do risco administrativo, consagrada em 
sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde 
a Carta política de 1946, confere fundamento doutrinário 
à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos 
danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por 
ação ou omissão. Essa concepção teórica, que informa o 
princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do 
Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo 
causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo 
dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente 
de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de 
demonstração de falta de serviço público.

- Os elementos que compõem a estrutura e 
delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do 
Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, 
(b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o 
comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) 
do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e 
lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, 
nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva 
ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do 
comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de 
causa excludente de responsabilidade estatal (RTJ 55/503 – 
RTJ 71/99 – RTJ 91/377 – RTJ 99/1155 – RTJ 131/417).

- O princípio da responsabilidade objetiva não se 
reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento 
e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil 
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do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras 
de situações liberatórias – como o caso fortuito e a força 
maior – ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível 
à própria vítima (RDA 137/233 – RTJ 55/50). (...)” (RTJ 
163/1107-1108, Rel. Min. CELSO DE MELLO.1244 (grifo do 
autor)”

O pressuposto da alteridade do dano revela-se como a exigência de 
lesão a direito de outrem, mas nunca a interesse próprio, para que surja a 
responsabilidade pela reparação do dano causado.

A causalidade material entre o eventus damni e o comportamento 
positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, traduz-se na ligação 
entre a atividade do Estado e o dano produzido ao administrado, ou seja, é o 
vínculo entre a atividade estatal e o dano produzido ao terceiro de boa-fé. Assim, 
demonstrado que a atividade ou omissão do Poder Público, ou de seus agentes, 
deu causa ao dano suportado por terceiro de boa-fé, emerge a responsabilidade 
do Estado em indenizá-lo.

Com relação ao pressuposto da oficialidade da atividade causal e lesiva, 
imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, 
incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou 
não, do comportamento funcional, entende-se que, para o reconhecimento da 
oficialidade da atividade, a ação ou omissão causadora do dano, seja ela lícita ou 
ilícita, esteja relacionada ao exercício da função pública ou ao pretexto de exercê-
la, sendo juridicamente irrelevante se o ato é praticado em caráter individual.

Já o pressuposto da ausência de causa excludente de responsabilidade 
estatal traduz-se no entendimento de que, para o reconhecimento da 
responsabilidade civil objetiva do Estado, não devem estar presentes as causas 
excludentes da responsabilidade estatal, tais como o caso fortuito, a força 
maior ou a culpa exclusiva da vítima, pois, estando presentes tais causas, há o 
rompimento do nexo causal entre a conduta e o dano.

A doutrina ainda não firmou um entendimento acerca da definição do que 
seja caso fortuito e força maior, assim, para parte da doutrina a definição de caso 
fortuito revela-se como um acontecimento imprevisto e independente da vontade 
humana, cujos efeitos não são possíveis de impedir, pois decorrem de eventos 
da natureza; já a definição de força maior traduz-se em todo o acontecimento 
resultante, de alguma forma, da vontade humana que, embora previsível, não se 
pode evitar, no entanto, há doutrinadores que defendem justamente o contrário.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

1244  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com 
Agravo nº 705.643, da 2ª Turma, Brasília, DF, 16 de outubro de 2012. Disponível em http://www.
stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28responsabilidade+civil+objetiva
+do+Estado%29&pagina=2&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/c4zlwt3. Acesso em 
29 mar. 2013.

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28responsabilidade+civil+objetiva+do+Estado%29&pagina=2&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/c4zlwt3
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28responsabilidade+civil+objetiva+do+Estado%29&pagina=2&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/c4zlwt3
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28responsabilidade+civil+objetiva+do+Estado%29&pagina=2&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/c4zlwt3


526 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

Justiça não faz distinção entre o caso fortuito e a força maior, considerando 
ambas as causas como excludentes da responsabilidade estatal.

A culpa exclusiva da vítima, ou seja, quando a vítima do evento danoso 
é a única responsável pela sua causa, consubstancia-se em uma causa 
excludente da responsabilidade do Estado, no entanto, o Superior Tribunal de 
Justiça vem firmando jurisprudência no sentido de que, não haverá exclusão da 
responsabilidade civil objetiva do Estado, nos casos de culpa concorrente, ou 
seja, quando a vítima e o Estado concorrerem para a causa do evento danoso, 
pois, em tais casos, ocorrerá tão somente a atenuação da responsabilidade do 
Estado em indenizar a vítima.1245

Como se não bastasse o dispositivo constitucional acima analisado, a 
norma civil infraconstitucional também seguiu o mesmo caminho, contemplando 
praticamente o mesmo conteúdo no artigo 43, do Código Civil de 2002.

Contudo, ainda assim, há doutrinadores que defendem a responsabilidade 
civil subjetiva do Estado por danos advindos de condutas omissivas de seus 
agentes, dentre tais doutrinadores podemos citar Celso Antônio Bandeira de 
Mello1246.

Outros doutrinadores adotam posicionamento intermediário e defendem 
a necessidade da diferenciação entre omissão genérica e omissão específica 
para a determinação da responsabilidade civil do Estado, que será de natureza 
subjetiva no primeiro caso e de natureza objetiva do segundo. Para eles haverá 
omissão genérica nas hipóteses em que não se puder exigir do Estado uma 
atuação específica; quando a Administração tiver apenas o dever legal de agir em 
razão, por exemplo, do poder de polícia, ou seja, nas hipóteses em que o dano 
não decorrer diretamente da inação do Estado. Por outro lado, haverá omissão 
específica quando o Estado, na condição de garante, deixar de cumprir com 
seu dever de ação, propiciando a ocorrência do evento danoso, isto é, quando 
a inação do Estado consistir em causa direta e imediata da ocorrência do dano.

Entende-se como mais adequada a interpretação que se alinha à 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois toda interpretação das normas 
jurídicas deve dar-se de forma sistemática, considerando o sistema jurídico 
como um todo unitário e harmônico, tendo como centro, e referência maior, 
a Constituição, de onde deve principiar-se a interpretação jurídico-sistemática. 
Assim, é certo que no processo evolutivo da responsabilidade civil estatal ao 
longo do tempo, houve a conquista, constitucional e infraconstitucional, da 
responsabilidade civil objetiva do Estado, por danos causados a terceiros 
em virtude de condutas comissivas ou omissivas de seus agentes, contidas, 

1245  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.139.997, da 3ª Turma, 
Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2011. Disponível em https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/
Abre_Documento.asp?sSeq=1037362&sReg=200900911259&sData=20110223&formato=PDF. 
Acesso em 06 abr. 2013.
1246  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Responsabilidade extracontratual do Estado por 
comportamentos administrativos. Revista dos Tribunais, n. 552, p. 13.

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1037362&sReg=200900911259&sData=20110223&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1037362&sReg=200900911259&sData=20110223&formato=PDF
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respectivamente, no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 
43, de Código Civil de 2002.

Desta forma, reconhecer a responsabilidade civil subjetiva do Estado, 
em caso de danos provenientes de condutas omissivas de seus agentes, parece-
nos ser um posicionamento que vai de encontro à evolução jurídica do instituto 
da responsabilização civil estatal e, portanto, um contrassenso, visto que, se 
esta fosse esta a intenção do legislador constitucional e infraconstitucional, a 
Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002, trariam expressamente 
a inserção da culpa como pressuposto primário necessário à caracterização da 
responsabilidade civil estatal por omissão, o que não aconteceu.

Assim, havendo danos causados a terceiros, em virtude de condutas, 
comissivas ou omissivas de agentes estatais, típicas da atividade administrativa 
do Estado, independentemente de serem lícitas ou ilícitas e ainda que os agentes 
não estejam no exercício de suas funções, emerge, da mera ocorrência de dano 
causado à vítima pelo Estado e desde que não se façam presentes as causas 
excludentes de responsabilidade estatal, o dever de o Estado indenizá-la moral 
ou materialmente, independentemente de caracterização de culpa dos agentes 
estatais ou de demonstração de falta ou mau funcionamento do serviço público.

A teoria do risco administrativo surgiu a partir dos princípios da equidade 
e da igualdade de ônus e encargos sociais, a qual se traduz em uma “[...] forma 
democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são 
beneficiados pela atividade da Administração Pública”.1247

Diferentemente da teoria do risco integral, a teoria do risco administrativo, 
em que pese prescindir da prova de culpa, possibilita ao Estado isentar-se de sua 
responsabilidade se presentes as causas excludentes de responsabilidade como 
o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima1248.

5. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS CAUSADOS A 
TERCEIROS, EM VIRTUDE DE EVENTOS CLIMÁTICOS CATASTRÓFICOS, 
ADVINDOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Como se pode verificar, a regra de responsabilização civil do Estado por 
danos causados a terceiros em virtude das atividades administrativas estatais, é 
de natureza objetiva, com base na teoria do risco administrativo, bastando, então, 
para a responsabilização do Estado pelos danos morais e materiais suportados 
pela vítima, a comprovação de existência dos pressupostos primários necessários 
para o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado.

É certo que a atividade administrativa do Estado é desenvolvida por meio 
de seus agentes estatais que, por meio de condutas comissivas ou omissivas, 

1247  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 253.
1248  CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.p. 40.
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podem causar danos a terceiros.

Os danos causados a terceiros, em virtude de condutas comissivas ou 
omissivas de agentes estatais, redundam na obrigatoriedade do Estado em 
indenizar as vítimas, independentemente da comprovação de culpa latu sensu, 
bastando, como já dito, a comprovação de existência dos pressupostos primários 
necessários para o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado. 
Assim, os danos causados a terceiros em virtude de conduta comissiva ou 
omissiva de agente estatal, geram a responsabilidade civil objetiva do Estado em 
reparar o dano suportado pela vítima.

Diante do contido no artigo 10, da Lei nº 6.938/81 e nos artigos 4º, 5º e 6º 
da Resolução CONAMA nº 237/1997, verifica-se que o licenciamento ambiental 
e, consequentemente, a expedição de licenças ambientais, trata-se de atividade 
administrativa do Estado, levada a efeito por meio de seus órgãos de licenciamento 
ambiental, integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). 
Também diante da interpretação do artigo 23, incisos VI e VII, do artigo 24, incisos 
VI, VII e VIII, artigo 170, inciso VI, e artigo 225, da Constituição Federal de 1988; 
artigo 6º da Lei nº 6.938/81, e do artigo 70, §1º, da Lei nº 9.605/1998, incumbe 
ao Poder Público, por meio dos órgãos integrantes do SISNAMA, a proteção e a 
fiscalização ambiental, com o intuito de garantir o direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, por 
meio de ações preventivas e repressivas contra infrações ambientais, como, por 
exemplo, a ocupação de áreas de preservação permanente em desacordo com 
a lei, revelando-se, então, como atividade legislativa e administrativa do Estado.

Como forma de exemplificar a possibilidade de responsabilização civil 
objetiva do Estado, por danos causados a terceiros em virtude de conduta 
comissiva de agente estatal, cita-se o caso da expedição, por agentes estatais, de 
licenças ambientais que, em desconformidade com a lei, permitam a ocupação 
de áreas de preservação permanente de encosta e de tabuleiro, previstas no 
artigo 4º, incisos V e VIII, da Lei nº 12.651/2012, para a construção de loteamento 
ou condomínio residencial.

Assim, caso ocorram escorregamentos, causando, no primeiro exemplo, 
o soterramento das residências construídas na área de preservação permanente 
de encosta, ou, no segundo exemplo, a queda, das residências construídas na 
área de preservação permanente de tabuleiro, para o fundo do vale, far-se-á 
presente a responsabilidade civil objetiva do Estado, estando ele obrigado a 
reparar os danos suportados pelas vítimas, pois, a licença ambiental expedida 
pelo agente estatal, em desacordo com a legislação vigente, possibilitou a 
construção de habitações em áreas de preservação permanente, destinadas, 
entre outras finalidades, à preservação da estabilidade geológica do local, a qual 
acabou sendo prejudicada, levando à ocorrência dos deslizamentos, em virtude 
das supressões de vegetação, impermeabilização do solo, construções das 
habitações, etc., aliada ao, já conhecido, aumento dos índices pluviométricos, 
ocasionado pela elevação das temperaturas médias, em virtude do aquecimento 
global, principal fenômeno advindo das mudanças climáticas.
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Portanto, nos exemplos citados acima, constata-se a configuração dos 
pressupostos primários necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil 
objetiva do Estado. A alteridade do dano revela-se no fato dos danos materiais 
e morais, suportados pelas vítimas, terem sido causados por ação e omissão 
de terceiros, neste caso, o Estado, pois, mesmo conhecendo que as áreas de 
preservação permanente são espaços legalmente protegidos para, entre outras 
finalidades, proteger a estabilidade geológica, e mesmo conhecendo o aumento 
pluviométrico, que anualmente vem ocorrendo nos países da América do Sul, 
entre eles o Brasil, em virtude do aquecimento global, fatores que, somados, 
levam a ocorrência de catástrofes naturais, o agente estatal expediu licença em 
desconformidade com a lei, bem como se omitiu em coibir a ocupação de áreas 
legalmente protegidas, permitindo que as vítimas construíssem suas habitações 
em locais de risco.

A causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo 
(ação) e negativo (omissão) do agente público, pode ser verificada no fato de 
que a expedição de licença ambiental pelo agente estatal, em desconformidade 
com a lei, e a omissão em coibir a ocupação de áreas legalmente protegidas, 
permitiu a ocupação de áreas de preservação permanente, permitindo, assim, a 
construção de habitações em locais de risco, onde a lei impõem restrições de uso 
e ocupação, justamente, entre outros motivos, pelo fato de serem suscetíveis à 
instabilidade geológica, fato que, nos exemplos citados, acabou por redundar em 
deslizamentos, causando danos materiais e morais às vítimas.

A oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder 
Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou 
omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional, 
pode ser constatada diante do contido no artigo 10 da Lei nº 6.938/81 e nos 
artigos 4º, 5º e 6º da Resolução CONAMA nº 237/1997, onde se verifica que 
o licenciamento ambiental e, consequentemente, a expedição de licenças 
ambientais, trata-se de atividade administrativa do Estado, levada a efeito por 
meio de seus órgãos de licenciamento ambiental, integrantes do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). Também pode ser constatada diante 
da interpretação do artigo 23, incisos VI e VII, do artigo 24, incisos VI, VII e VIII, 
artigo 170, inciso VI, e artigo 225, da Constituição Federal de 1988; artigo 6º da 
Lei nº 6.938/81, e do artigo 70, §1º, da Lei nº 9.605/1998, pela qual incumbe ao 
Poder Público, por meio dos órgãos integrantes do SISNAMA, a proteção e a 
fiscalização ambiental, com o intuito de garantir o direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, por 
meio de ações preventivas e repressivas contra infrações ambientais, como, por 
exemplo, a ocupação de áreas de preservação permanente em desacordo com 
a lei, revelando-se, então, como atividade legislativa e administrativa do Estado.

A ausência de causa excludente de responsabilidade estatal não se é de 
reconhecer nos presentes exemplos, pois não há que se falar em caso fortuito 
ou força maior, vez que há restrições legais de uso e ocupação das áreas de 
preservação permanente, dentre outros motivos, em virtude de serem suscetíveis 
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à instabilidade geológica, aliado a isso, é de conhecimento público o aumento 
anual dos índices pluviométricos, causado pelas fortes chuvas ocasionadas pelas 
mudanças climáticas, principalmente pelo fenômeno do aquecimento global, 
fato que maximiza a instabilidade geológica de tais locais, tornando-os locais 
de risco para a ocupação humana. Da mesma forma não é de se reconhecer a 
culpa exclusiva das vítimas, visto que, nos exemplos acima citados, somente 
ocuparam as áreas de preservação permanente em virtude da expedição de 
licença ambiental pelo Estado e pela omissão estatal em coibir a ocupação das 
mesmas.

Mas e nos casos em que não há expedição de licença ambiental pelo 
Estado e, mesmo assim, ocorrem as construções de loteamentos e condomínios 
em tais áreas de preservação permanente, estaria presente a responsabilidade 
civil objetiva do Estado, devendo ele reparar os danos suportados por terceiros, 
causados devido as ocorrências de catástrofes naturais advindas das mudanças 
climáticas?

Defende-se a opinião de que restaria comprovada a existência dos 
pressupostos primários necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil 
objetiva do Estado, portanto, ele estaria obrigado objetivamente à reparação dos 
danos materiais e morais suportados pelas vítimas.

A alteridade do dano revela-se no fato dos danos materiais e morais, 
suportados pelas vítimas, terem sido causados por omissão de terceiros, neste 
caso, o Estado, pois, mesmo conhecendo que as áreas de preservação permanente 
são espaços legalmente protegidos para, entre outras finalidades, proteger a 
estabilidade geológica, e mesmo conhecendo o aumento pluviométrico, que 
anualmente vem ocorrendo nos países da América do Sul, entre eles o Brasil, 
em virtude do aquecimento global, fatores que, somados, levam a ocorrência de 
catástrofes naturais, o Estado omitiu-se em coibir a ocupação de áreas legalmente 
protegidas, permitindo que as vítimas construíssem suas habitações em locais 
de risco.

A causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo 
(ação) e negativo (omissão) do agente público, pode ser verificada no fato de 
que a omissão do Estado em coibir a ocupação de áreas legalmente protegidas, 
permitiu a ocupação de áreas de preservação permanente, permitindo, assim, a 
construção de habitações em locais de risco, onde a lei impõem restrições de uso 
e ocupação, justamente, entre outros motivos, pelo fato de serem suscetíveis à 
instabilidade geológica, fato que, nos exemplos citados, acabou por redundar em 
deslizamentos, causando danos materiais e morais às vítimas.

A oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder 
Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou 
omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional, 
pode ser constatada diante do contido no artigo 23, incisos VI e VII, no artigo 
24, incisos VI, VII e VIII, no artigo 170, inciso VI, e no artigo 225, da Constituição 
Federal de 1988; no artigo 6º, da Lei nº 6.938/81, e no artigo 70, §1º, da Lei 
nº 9.605/1998, onde se verifica que incumbe ao Poder Público, por meio dos 
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órgãos integrantes do SISNAMA, a proteção e a fiscalização ambiental, com 
o intuito de garantir o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para as presentes e futuras gerações, por meio de ações preventivas 
e repressivas contra infrações ambientais, como, por exemplo, a ocupação de 
áreas de preservação permanente em desacordo com a lei, revelando-se, então, 
como atividade legislativa e administrativa do Estado.

A ausência de causa excludente de responsabilidade estatal não se é 
de reconhecer, pois não há que se falar em caso fortuito ou força maior, vez que 
há restrições legais de uso e ocupação das áreas de preservação permanente, 
dentre outros motivos, em virtude de serem suscetíveis à instabilidade 
geológica, aliado a isso, é de conhecimento público o aumento anual dos índices 
pluviométricos, causado pelas fortes chuvas ocasionadas pelas mudanças 
climáticas, principalmente pelo fenômeno do aquecimento global, fato que 
maximiza a instabilidade geológica de tais locais, tornando-os locais de risco para 
a ocupação humana. Da mesma forma não é de se reconhecer a culpa exclusiva 
das vítimas, visto que, somente ocupam as áreas de preservação permanente 
em virtude da omissão estatal em coibir a ocupação das mesmas.

Assim, nos exemplos citados acima, verifica-se a presença dos 
pressupostos primários necessários ao reconhecimento da responsabilidade 
civil objetiva do Estado, devendo, ele, reparar os danos causados às vítimas, 
independentemente da comprovação de culpa dos agentes estatais, sendo certo 
que estará assegurado ao Estado o direito de regresso contra os responsáveis, 
desde que faça prova de culpa dos mesmos, de acordo com o previsto no artigo 
37, §6º da Constituição Federal de 1988.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 As mudanças climáticas têm relação direta com o aquecimento global 
e este tem se agravado em virtude da ausência de políticas públicas, nacionais 
e transnacionais, adequadas e efetivas para a redução das emissões de gases 
de efeito estufa, produzidos por processos produtivos voltados tão somente 
ao desenvolvimento econômico, em detrimento do desenvolvimento social e 
ambiental, onde há a contínua internalização dos lucros pelos ricos, seguida, da 
também contínua, socialização dos riscos ambientais e sociais.

6.2 As diversas Conferências realizadas para discussão dos efeitos das 
mudanças climáticas ainda não chegaram a um resultado prático satisfatório, 
visto que seu maior resultado, o Protocolo de Quioto, mostrou-se insuficiente 
para o cumprimento da meta de redução de emissões de gases de efeito estufa.

6.3 Tal panorama indica que de nada adianta um tratado internacional 
pela redução das emissões dos gases de efeito estufa, visando amenizar os 
efeitos do aquecimento global, se as Nações signatárias não criarem e adotarem 
dispositivos legais aptos a delimitar, em seu território, metas e medidas de 
redução de emissões nos processos produtivos, aliados às políticas públicas que 
lhes deem efetividade, como incentivos fiscais para aqueles que cumprirem as 
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metas e aplicação de sanções rigorosas para aqueles que não as cumprirem.

6.4 No Brasil, não se verificam atuações efetivas do Poder Público 
quanto às emissões de gases de efeito estufa realizadas, por exemplo, pelas 
indústrias petrolíferas, companhias de aviação civil e empresas de transporte 
rodoviário, pois, o que se constata é que, em alguns casos, as ações resumem-
se à apresentação do inventário de emissões, sem qualquer punição efetiva para 
quem não cumprir eventuais metas traçadas, em lei, pelo Poder Público.

6.5 Verifica-se, então, a omissão estatal em adotar políticas públicas 
efetivas para a redução das emissões de gases de efeito estufa, contribuindo, 
assim, para o agravamento do aquecimento global, fator que causa o desequilíbrio 
ambiental, atingindo diretamente o direito fundamental, das atuais e futuras 
gerações, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tal omissão, somada à 
omissão do Estado em viabilizar condições dignas de vida a seus cidadãos, por 
meio da garantia do mínimo existencial (moradia, educação, saúde, segurança 
etc), ensejam sua responsabilização civil por danos sofridos por seus cidadãos 
em virtude de fenômenos naturais catastróficos decorrentes das mudanças 
climáticas.

6.6 Assim, conclui-se pela presença dos pressupostos primários 
necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado, 
devendo, ele, reparar os danos causados a terceiros em virtude de efeitos das 
mudanças climáticas, independentemente da comprovação de culpa dos agentes 
estatais.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

533

12. AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 
NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE 
EMPREENDIMENTOS LOCALIZADOS EM UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO FEDERAL

FELIPE MORETTI LAPORT
Pós-graduado em Gestão Executiva do Meio Ambiente pela COPPE/UFRJ. 
Bacharel em Direito pela PUC-Rio. Advogado responsável pelo Jurídico da 

empresa Biovert Florestal e Agrícola Ltda

1. INTRODUÇÃO

A flora representa o conjunto de vegetais de uma respectiva área e está 
relacionada com as funções de regulação ambiental, armazenamento de água 
e energia. É de extrema relevância para o equilíbrio das cadeias alimentares, 
produção de oxigênio e pela modelação natural das paisagens, sendo um 
elemento determinante na configuração da identidade de uma comunidade.

Nos dias atuais, para a construção de quase todo empreendimento de 
porte grande ou excepcional, é necessário que se extraia parcela significativa de 
mata nativa de certa localidade. Assim, a supressão ou remoção de vegetação 
deve ser autorizada de forma criteriosa e com base em know how técnico por 
parte do órgão de controle ambiental competente. 

Sabe-se que quando se trata de empreendimentos ou atividades 
produtivas inseridas em unidades de conservação que sejam do grupo de uso 
sustentável e instituídas pela União, a competência para exercer o licenciamento 
ambiental será do próprio ente que criou a unidade, ou seja, a União, por meio 
de sua autarquia federal de meio ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”). Assim, a autorização 
para supressão de vegetação (“ASV”) será concedida no âmbito do processo de 
licenciamento ambiental federal não sendo necessária a abertura de um novo 
processo para esse fim. 

O presente trabalho busca dirimir o aparente conflito positivo de 
competência entre o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (“ICM-Bio”) referente a ASV quando se tratar de, licenciamento 
ambiental federal de projetos ou empreendimentos que se desenvolvam dentro 
de unidades de conservação da União do grupo de uso sustentável. Nesse 
contexto, será apresentado um breve histórico da supressão de vegetação no 
Brasil e seus principais diplomas regulamentadores, o conflito de atribuições 
entre as duas autarquias federais e, por último, a qual órgão compete, de fato 
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e de direito, conceder autorização de supressão de vegetação no âmbito do 
licenciamento ambiental para empreendimentos inseridos em unidades de 
conservação federal. 

2. HISTÓRICO

O Brasil, devido a sua extensão continental e variação climática, 
abriga diversos tipos de vegetação, com destaque para: (i) Caatinga – bioma 
exclusivamente brasileiro e típico das regiões semiáridas; (ii) Cerrado – segundo 
maior bioma brasileiro e predominante na região Centro-Oeste; (iii) Floresta 
Amazônica – ocupa quase a metade do território nacional e está presente em 
grande parte na região Norte; (iv) Manguezal – encontrado em diferentes áreas 
litorâneas e caracterizado por ser uma área alagada de fundo lodoso e salobro; (v) 
Mata Atlântica – um dos biomas mais ricos do mundo em fauna e flora; (vii) Mata 
de Araucária – típica na regiões de clima subtropical; e (viii) Pantanal – bioma 
considerável como uma das maiores planícies inundáveis do mundo.

 O conceito de vegetação (termo geral para a vida vegetal de uma região), 
portanto, é mais abrangente do que o de floresta1249, no entanto, o breve histórico 
legislativo que nos propomos apresentar trata predominantemente da vegetação 
em áreas que comportem florestas ou matas. Como bem pontuou o saudoso 
doutrinador Osny Duarte Pereira:

“Mas, ainda que se pretenda dar um caráter amplo ao conceito de 
floresta, esta não se confunde com outras vegetações, como os gramados das 
pastagens, impondo-se a diferenciação, porque, em diferentes passos da lei, 
existem disposições diferentemente dirigidas, às florestas, no seu caráter de 
matas e bosques. Qualquer confusão tecnológica, neste sentido, poderia gerar 
erros graves de hermenêutica”1250. 

A História do Direito Florestal é, pois, a história econômica da madeira – 
a sua crise e a sua abundância1251. Com essa frase, Osny Duarte Pereira sintetiza 
todo o pensamento das classes dominantes que governaram o Brasil até a década 
de 70, onde a partir daí, as questões ambientais, principalmente assuntos ligados 
ao desflorestamento e a preservação das florestas, passaram a ser tratados em 
escala global. 

1249  A Lei Federal nº 12.651/2012 (“Novo Código Florestal”), em seu art. 3º, apresenta um 
significativo rol de definições normativas que servirão de base conceitual para sua aplicação, 
mas, foi omissa quanto a definição de floresta. O conceito jurídico de floresta está previsto 
no Decreto nº 4.421/1921: “Para os efeitos desta lei serão considerados florestas não só as 
áreas actualmente cobertas de vegetação de alto e médio porte, como tambem aquellas em 
que se pretenda desenvolver essa vegetação, para defesa de salubridade e augmento da riqueza 
publica” (art. 2º).
1250  PEREIRA. Osny Duarte. Direito Florestal Brasileiro (ensaio). Rio de Janeiro: Borsoi, 1950. 
p. 180. 
1251  PEREIRA. Osny Duarte. Direito Florestal Brasileiro (ensaio). Rio de Janeiro: Borsoi, 1950. 
p. 8. 
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Modernamente, após o advento da República no Brasil, a proteção 
das florestas se iniciou com a edição do Decreto Federal nº 4.421/1921, que 
criou o Serviço Florestal Brasileiro, vinculado ao Ministério da Agricultura e que 
tinha como escopo, dentre outras funções, a conservação, beneficiamento, 
reconstituição, formação e aproveitamento das florestas. 

Em seguida, para dar efetividade ao novo modelo intervencionista 
instituído na República brasileira, seria necessária uma ampla reforma legislativa 
em face dos diplomas que versassem sobre recursos naturais, pois é neste 
contexto que surgem o Código de Minas, Código de Águas e o primeiro Código 
Florestal Brasileiro, em 1934. 

Na verdade, essas novas leis foram elaborados com o intuito de dar 
suporte jurídico e institucional ao desenvolvimento brasileiro no setor de 
infraestrutura. O professor doutor Paulo de Bessa Antunes explica o momento 
histórico da seguinte forma:

“Em resumo, podemos dizer que o Código de Águas 
foi criado para produzir energia elétrica, o Código de Minas, 
para expandir a mineração, e o Código Florestal para estimular a 
produção madeireira e de produtos florestais. Tudo isso dentro de 
um contexto que buscava assegurar o acesso perene aos recursos 
naturais em contexto do nacional desenvolvimentismo”1252. 

 
Sobre o Código Florestal de 1934, importante destacar que, por meio 

dele, institucionalizou-se considerável permissão de exploração florestal 
com objetivos claramente econômicos, com exceção da figura das florestas 
tipicamente definidas. Em rigor, na inexistência de proibição expressa, o critério 
era a possibilidade de exploração econômica do bem florestal. De fato, essa 
opção legislativa apenas ratificou todo o posicionamento da legislação florestal 
da época do Brasil imperial1253. Para José Afonso da Silva, o código de 1934 “não 
fora suficientemente intervencionista para ter a eficácia protetora adequada”1254.

Já em 2006, a Lei Federal nº 11.428, popularmente conhecida como Lei 
da Mata Atlântica, sem detrimento dos grandes proprietários agropecuários, 
veio a proteger os pequenos produtores rurais e as populações tradicionais de 
forma objetiva, principalmente nos aspectos relacionados à otimização de sua 
produção. 

Há significativas diferenças entre o Decreto Federal1255 nº 750/1993, 

1252  ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentários ao Novo Código Florestal. São Paulo: Atlas, 
2013. p. 15.
1253  Para um amplo estudo sobre as políticas ambientais que regiram a época imperial 
brasileira, ver: PÁDUA, José Augusto. Um sopro de destruição: pensamento político ambiental 
no Brasil escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p. 58. 
1254  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 
115. 
1255  Revogado pelo Decreto Federal nº 6.660/2008, que regulamentou a Lei Federal nº 
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que dispôs sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou 
nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, e a Lei da 
Mata Atlântica de 2006 quanto à exploração da vegetação. O Decreto apenas 
determinava a observação de alguns requisitos para a exploração seletiva das 
vegetações primária, secundária em estágio avançado e médio de regeneração. 
Já a Lei é muito mais detalhista sobre esse assunto, excepcionando poucas 
hipóteses para a exploração das vegetações primária, secundária em estágio 
avançado e médio1256.

Por derradeiro, não poderíamos deixar de mencionar a Lei Federal nº 
12.651/2012 (“Novo Código Florestal”), que revogou o antigo Código e nasceu 
recheado de polêmicas e intensos debates entre a bancada dos ruralistas e dos 
ambientalistas no Congresso Nacional. 

Lamentavelmente, o Novo Código Florestal é demasiadamente 
abrangente e excessivo, o que, sem dúvidas, acarretará em menos espaço 
para Estados e Municípios, os verdadeiros conhecedores das realidades locais, 
legislarem sobre flora e florestas, garantia prevista nos artigos 23 e 24 da 
Constituição da República Federativa do Brasil/1988 (“CRFB”).

Com efeito, a tônica do Novo Código Florestal foi o reconhecimento e a 
aceitação de fatos já consumados (i.e. desmatamentos) que se acumularam no 
decorrer dos anos, principalmente pela omissão das autoridades competentes 
que falharam no missão de fazer valer as normas previstas no Código Florestal 
revogado de 1965. Em certas ocasiões, a atuação insatisfatória do Poder Público 
na tutela ambiental se deve, em boa medida, pela confusão das competências 
destinadas a cada órgão ambiental, como será visto no capítulo seguinte. 

3. O ANTIGO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE IBAMA E ICM-BIO

Em 2007, os setores do IBAMA responsáveis pela gestão das Unidades 
de Conservação foram separados do órgão dando origem ao ICM-Bio. O ICM-Bio, 
autarquia federal dotada de autonomia administrativa e financeira e vinculado ao 
Ministério do Meio Ambiente (“MMA”), foi criado pela Lei Federal nº 11.516/2007, 
oriunda da conversão da Medida Provisória nº 356/2007. Conforme art. 2º, o órgão 
se destina a:

“I - executar ações da política nacional de unidades de conservação da 
natureza, referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação, 
gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação 
instituídas pela União;

II - executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos 
naturais renováveis e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas 
unidades de conservação de uso sustentável instituídas pela União;

III - fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação 
e conservação da biodiversidade e de educação ambiental;

IV - exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades 

11.428/2006. 
1256  Art. 14, caput, § 1o, § 2o. 
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de conservação instituídas pela União; e
V - promover e executar, em articulação com os demais órgãos e 

entidades envolvidos, programas recreacionais, de uso público e de ecoturismo 
nas unidades de conservação, onde estas atividades sejam permitidas.

Parágrafo único.  O disposto no inciso IV do caput deste artigo não 
exclui o exercício supletivo do poder de polícia ambiental pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA”.

Dessa maneira, o Governo Federal interveio nas atribuições que eram 
anteriormente do IBAMA repassando-as para uma nova autarquia ainda mais 
especializada. A lei de criação do ICM-Bio minimizou as atribuições do IBAMA 
para as seguintes situações: 

“Art. 2º É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica 
de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério 
do Meio Ambiente, com a finalidade de: (Redação dada pela Lei nº 11.516, 2007)

I - exercer o poder de polícia ambiental; (Incluído pela Lei nº 11.516, 
2007)

II - executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes 
às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da 
qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, 
monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do 
Ministério do Meio Ambiente; e (Incluído pela Lei nº 11.516, 2007)

III - executar as ações supletivas de competência da União, de 
conformidade com a legislação ambiental vigente. (Incluído pela Lei nº 11.516, 
2007).”

Anteriormente, a redação antiga da Lei Federal nº 7.735/1989 dispunha 
ao IBAMA finalidades muito mais abrangentes: 

“Art. 2º É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA, entidade autárquica de regime especial, dotada 
de personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério do Meio 
Ambiente, com a finalidade de executar as políticas nacionais de meio ambiente 
referentes às atribuições federais permanentes relativas à preservação, à 
conservação e ao uso sustentável dos recursos ambientais e sua fiscalização 
e controle, bem como apoiar o Ministério do Meio Ambiente na execução das 
ações supletivas da União, de conformidade com a legislação em vigor e as 
diretrizes daquele Ministério. 

Parágrafo único.  O Poder Executivo disporá, até 30 de abril de 1999, 
sobre a estrutura regimental do IBAMA”.

Embora se tenha conhecimento de termos de cooperação e portarias 
conjuntas firmadas entre as autarquias, que criaram regras de direito intertemporal 
e disciplinaram a transição do exercício da competência e do poder de polícia 
entre os institutos, a ganância de atribuições e a ingerência que tentam exercer 
sobre o outro ainda é claramente perceptível. 

Em 2009, foram instituídas, no âmbito da Procuradoria Federal 
Especializada junto ao IBAMA - PFE/IBAMA, as Orientações Jurídicas Normativas 
(OJN), as quais representam a consolidação de entendimentos e teses sob 
matérias jurídicas relevantes de repercussão nacional ou de recorrência no âmbito 
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das Superintendências do IBAMA nos Estados. O intuito da criação das OJN é 
uniformizar, no âmbito da PFE/IBAMA, entendimentos jurídicos e a interpretação 
da legislação ambiental, padronizando a atuação da Procuradoria Especializada 
e dos Órgãos de Execução da Procuradoria Geral Federal que representam o 
Instituto.

Dessa forma, por meio da OJN nº 17/2010, o IBAMA entendeu que o ICM-
Bio quando “pretender realizar fiscalização fora das unidades de conservação e 
zonas de amortecimento, deverá motivar seu ato baseado em circunstâncias que 
justifiquem a adoção da medida como forma de proteção de uma UC. A ausência 
de motivação poderá acarretar vício de competência por parte do ICM-Bio”. 

Na OJN nº 12/2010, em consulta formulada sobre autos de infração 
lavrados pelo ICM-Bio, o IBAMA opinou do seguinte modo: “Em todos os casos 
que agente do ICM-Bio fizer uso de formulário de auto de infração do IBAMA, a 
competência para processar, julgar e homologar o auto de infração ficará a cargo 
desta entidade”.

Importante destacar também que o IBAMA, em algumas demandas 
judiciais, com o propósito de eximir-se de suas responsabilidades, ou pelo menos, 
de protelar esse cumprimento, vem requerendo sua substituição processual pelo 
ICM-Bio em lides que figura como ré. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça (“STJ”) tem se inclinado no sentido de dar interpretação literal aos 
arts. 41 e 42 do Código de Processo Civil (“CPC”) – vide julgamento do REsp1257 
nº 1.303.301 – PI. Isso significa que somente poderá ocorrer a substituição de 
partes no processo quando a lei determinar expressamente ou, no caso de 
pessoa jurídica, quando da sua extinção. 

 Não poderíamos deixar de comentar sobre a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4029, ajuizada pela Associação Nacional dos Servidores 
do IBAMA em face da Lei Federal nº 11.516/2007, aquela que criou o ICM-Bio. 

 Para a autora da ADI, a norma seria formalmente inconstitucional, uma 
vez que o ICM-Bio foi criado a partir de uma Medida Provisória convertida na lei 
questionada sem ter sido apreciada por uma comissão mista de deputados e 
senadores, como rege a CRFB em seu artigo 62, parágrafo 9º. A Medida Provisória, 
segundo a Associação, foi convertida em lei com a emissão de parecer individual 
do relator, sem manifestação da comissão. Além disso, a matéria não possuiria as 
características de urgência e relevância a justificar a edição de Medida Provisória, 
ressalta a ação.

1257  Ementa: Processo Civil. Recurso Especial. Sucessão do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade. Espécie em que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis deixou de juntar aos autos do processo o ato do Poder Executivo a que alude o 
parágrafo único, do art. 3º, da Lei nº 11.516, de 2007, autorizando a transferência das obrigações 
sub judice para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ausência de violação 
dos artigos 41 e 43 do Código de Processo Civil. Recurso especial desprovido. Rel.: Min. Ari 
Pargendler. Julgado em 01.out.2013.
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 O relator do processo, ministro Luiz Fux, acompanhado pela maioria da 
Corte, modulou os efeitos da decisão para que a Lei impugnada somente seja 
declarada nula após 24 meses da prolação desta decisão. Pelo voto do ministro, 
o instituto permanece existindo e nesse prazo de dois anos, o Congresso poderá 
editar nova lei, respeitando, os ditames legais e constitucionais para garantir a 
permanência das atividades da autarquia. Assim, a ação foi declarada parcialmente 
procedente. 

 Portanto, como foi analisado até aqui, além do teor político que paira sobre 
a matéria em questão, há muita confusão no tocante a separação de atribuições 
entre as duas autarquias federais. Então, obviamente que não seria claro saber 
qual órgão competente para emitir ASV para empreendimentos localizados em 
unidades de conservação de uso sustentável criadas pela União. 

4. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO X AUTORIZAÇÕES DE 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

Em razão da extensão de áreas objeto de significativa degradação 
ambiental, é comum haver interferência em bens e unidades de conservação 
de entes federativos distintos, o que acarretou, no passado, ampla discussão 
quanto à competência para licenciar e autorizar as supressões de vegetação 
necessárias (havendo casos de entes diferentes licenciando e autorizando um 
mesmo projeto). 

A Lei Complementar nº 140/2011 (“LC 140/2011”) pôs fim a esse 
problema vedando o duplo licenciamento1258 de órgãos ambientais de âmbitos 
distintos, sendo atribuição de apenas um órgão ambiental de uma esfera única 
(federal, estadual ou municipal). 

Além disso, nos termos do art. 7º, XV, a; art. 8º XVI, c;  e, art. 9º, XV, b, 
da referida Lei, é competente para autorizar a supressão de vegetação o ente 
federativo competente para o licenciamento ambiental do empreendimento. No 
que pese a intenção do legislador em reunir a competência de licenciamento 
ambiental e autorização em um mesmo órgão, acabou por vincular tal competência 
ao ente federativo (que no caso seria a União).

Entretanto, nas regras trazidas pelo Novo Código Florestal, foi adicionado 
o requisito do registro prévio no Cadastro Ambiental Rural (“CAR”)1259 para que 

1258 “Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, 
por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos 
desta Lei Complementar”.
1259  Criado pelo art. 29 da Lei n. 12.651/2012, no âmbito do Sistema Nacional de Informação 
sobre Meio Ambiente – SINIMA, o CAR constitui fundamental base de dados e ferramenta 
estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais 
formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento ambiental e econômico dos 
imóveis rurais, cabendo aos órgãos ambientais de cada Estado e do Distrito Federal disponibilizar 
programa de cadastramento online (www.car.gov.br), destinado à inscrição no CAR, consulta e 
acompanhamento da situação de regularização ambiental dos imóveis rurais.

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4029.pdf
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a supressão de vegetação com vistas ao uso alternativo possa ser outorgada, 
sempre que se tratar de vegetação nativa. Ainda pelo novo regime, caberá ao 
órgão estadual de controle ambiental a autorização para supressão de vegetação 
com fins de uso alternativo do solo (art. 26). 

Contudo, sabe-se que a ASV é considerada uma medida de cooperação 
administrativa, justamente o objeto sobre qual dispôs amplamente a LC 
140/20111260.

Sobre essa aparente antinomia, coadunamos com a opinião do professor 
Paulo de Bessa Antunes que esclarece com precisão: 

“Assim, independentemente do que se contém no artigo 26 ora 
comentado, aplicável o § 2o do artigo 13 da Lei Complementar que estipula 
competir ao órgão ambiental licenciador a emissão de autorização de supressão 
de vegetação”1261.

Logo, embora a lei que instituiu o Novo Código Florestal seja mais 
recente do que a LC 140/2011, aquela é norma geral que, segundo o critério da 
especialidade, não deve prevalecer sobre o advento de norma especial sobre o 
assunto. 

A despeito da discussão de qual órgão federal teria a competência para 
emitir ASV no interior de unidade de conservação federal quando decorrente de 
licenciamento ambiental conduzido pelo IBAMA, a LC 140/2011, nesse ponto, foi 
omissa. 

A dúvida quanto a competência entre órgãos é reforçada, ainda, na 
análise da Instrução Normativa ICM-Bio nº 09/2010, que se propôs a:

“Estabelecer procedimentos para a obtenção de Autorização de 
Supressão de Vegetação no interior de Florestas Nacionais para a execução de 
obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, bem 
como para uso alternativo do solo, nas hipóteses admitidas pela Lei nº 9.985, de 
18 de julho de 2000, pelo ato de criação da Unidade de Conservação e por seu 
respectivo Plano de Manejo”.

Nesse sentido, o Decreto Federal nº 6.660/2008, que regulamentou Lei 
da Mata Atlântica, corrobora para ser o ICM-Bio o órgão federal responsável pela 
supressão de vegetação do bioma mata atlântica em unidades de conservação 
federais:

“Art. 19. Além da autorização do órgão ambiental competente, prevista 
no art. 14 da Lei no 11.428, de 2006, será necessária a anuência prévia do Instituto 

1260  “Art. 1º Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput 
e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício 
da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da 
fauna e da flora.”
1261  ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentários ao Novo Código Florestal. São Paulo: Atlas, 
2013. p. 176.
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Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, de 
que trata o § 1o do referido artigo, somente quando a supressão de vegetação 
primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração ultrapassar 
os limites a seguir estabelecidos:

I - cinquenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente; 
ou

II - três hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, 
quando localizada em área urbana ou região metropolitana. 

§ 1o A anuência prévia de que trata o caput é de competência do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes 
quando se tratar de supressão, corte ou exploração de vegetação localizada 
nas unidades de conservação instituídas pela União onde tais atividades sejam 
admitidas”.  

Contudo, a Lei de criação do ICM-Bio, quando da definição das 
competências do órgão, não menciona expressamente competência para 
autorizar supressão de vegetação, mas apenas de “fiscalização das unidades de 
conservação”, conforme art. 1º já citado neste trabalho.

Recorda-se que a Lei de criação do ICM-Bio, em seu art. 5o, deu 
nova redação ao art. 2º da Lei de criação do IBAMA, definindo como uma das 
competências do IBAMA: 

“Executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes 
às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da 
qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, 
monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do 
Ministério do Meio Ambiente”. 

Quando consultada em 2010, a Procuradoria Federal Especializada do 
ICM-Bio manifestou-se, por meio do Parecer AGU/PFE/ICM-Bio nº 198/2010, ainda 
à época da vigência da Lei Federal nº 4.771/1965 (“Antigo Código Florestal”), que 
a competência para autorizar qualquer supressão de vegetação no interior de 
Unidades de Conservação Federais seria do próprio Instituto.

O IBAMA, embora já tenha editado instrução normativa própria1262, onde 
elabora critérios e procedimentos para suas análises dos pedidos e concessões 
de anuências prévias para a supressão de vegetação de mata atlântica primária, ou 
secundária, nos estágios médio ou avançado de regeneração, não se posicionou 
formalmente em relação às áreas abrangidas por unidades de conservação 
federal.

Para solucionar tal conflito – que trouxe prejuízos ao bom andamento do 
licenciamento ambiental de projetos diversos – em 17 de fevereiro de 2014 foi 
publicada a recentíssima Portaria MMA nº 55/2014, que definiu, finalmente, ser 
do IBAMA, quando vinculada ao licenciamento ambiental, a competência para a 
ASV para empreendimentos inseridos em unidades de conservação federal:

 “Art. 15. Compete ao IBAMA expedir a autorização para supressão de 
vegetação - ASV para implantação de atividades ou empreendimentos localizados 

1262  Instrução Normativa IBAMA nº 05/2011.
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em unidade de conservação federal quando for competente para realizar o 
licenciamento ambiental. 

Parágrafo único. As condições específicas para o inventário florestal ou 
levantamento fitossociológico e para o manejo das espécies florestais deverão 
ser apresentadas na autorização para o licenciamento pelo Instituto Chico 
Mendes, que será responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização”.

Ressalte-se que na prática, antes da promulgação desta Portaria, já 
havia conhecimento de processos de licenciamento em que o IBAMA tivesse 
autorizado supressão de vegetação no interior de UC´s federais, principalmente 
em empreendimentos localizados na região norte do País. 

Para o ICM-Bio, a norma estabelece que regulamentará as hipóteses 
de autorização de interferência em unidades de conservação federal quando 
relacionadas aos objetivos, diretrizes de criação e gestão das unidades, assim 
como as hipóteses não passíveis de licenciamento ambiental

Quanto às autorizações de supressão de vegetação não vinculadas a 
licenciamento ambiental (como sondagens, pesquisa mineral, entre outras), 
permanecerá a cargo do ICM-Bio, em consonância com Instrução Normativa 
ICM-Bio nº 09/2010. 

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1. A legislação florestal brasileira, desde os tempos de império, sempre 
foi altamente permissiva quanto a exploração econômica de seus recursos naturais 
para que as elites econômicas monopolizassem as atividades produtivas..

5.2. Desde a fragmentação do IBAMA para criação do ICM-Bio, os 
institutos disputam atribuições relacionadas à gestão, fiscalização e preservação 
das unidades de conservação instituídas pela União. O IBAMA, inclusive, moveu 
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da lei que criou o ICM-Bio obtendo 
parcial procedência.

5.3. Por intermédio de portaria específica do MMA sobre o assunto, não 
restam mais dúvidas que o IBAMA é o órgão ambiental federal encarregado de 
se posicionar sobre a autorização de supressão de vegetação em unidades de 
conservação no âmbito do processo de licenciamento ambiental. 
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13. TRÁFICO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS 
PARA O BRASIL: UMA ANÁLISE SOB O PRISMA DA 
SUSTENTABILIDADE E DA JUSTIÇA AMBIENTAL

FLÁVIA FRANÇA DINNEBIER
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 

de Santa Catarina (PPGD/UFSC).

THAÍS DALLA CORTE
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 

de Santa Catarina (PPGD/UFSC).

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A quantidade de resíduos gerados tem aumentado constantemente, 
representando a insustentabilidade dos atuais padrões de produção e consumo. 
Além da quantidade crescente, a qualidade dos resíduos produzidos também 
tem trazido prejuízos para o meio ambiente e para a saúde humana, como é o 
caso dos resíduos perigosos. A problemática em lidar com os riscos ambientais 
dos resíduos perigosos, que são transfronteiriços, transgeracionais e de efeitos 
cumulativos, caracteriza uma das questões enfrentadas pela Sociedade de Risco, 
que convive com riscos marcados pela incerteza científica. 

A insustentabilidade atual é tamanha que, pela problemática dos resíduos, 
iniciou-se um tráfico internacional de lixo. A dificuldade dos países em lidar com 
os resíduos tóxicos, os custos de seu tratamento e disposição têm sido algumas 
das causas para que isso se iniciasse. O transporte transfronteiriço de resíduos 
perigosos é regulado pela Convenção de Basiléia, porém, tendo em conta alguns 
casos ocorridos nos últimos anos, percebe-se que falta eficácia à Convenção. 

Diversos países menos desenvolvidos sofrem com esse tráfico, porém, 
neste artigo, opta-se por denunciar os casos ocorridos nos últimos anos no Brasil, 
onde alguns carregamentos já foram interceptados contendo resíduo hospitalar, 
banheiros químicos, restos de embalagens, seringas, camisinhas, etc., vindos de 
países como os Estados Unidos da América, Reino Unido, Espanha e Alemanha. 
Com esse tipo de tráfico, há a transferência de riscos ambientais gerados pelo 
desenvolvimento econômico de alguns países para outros que não causaram 
ditos riscos, nem usufruíram de seus benefícios econômicos. Diante disso, 
analisa-se se essa prática configura uma injustiça ambiental e se fere os preceitos 
da sustentabilidade. 

A pesquisa tem o intuito de levantar a questão do tráfico de resíduos para 
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demonstrar que produzir e consumir da forma como tem ocorrido, tornou-se algo 
tão problemático, que tem ofendido os direitos humanos, tem degradado o meio 
ambiente e tem prejudicado o direito das futuras gerações ao meio ambiente de 
qualidade. 

Para pesquisar o tema, utiliza-se como fonte a legislação ambiental 
brasileira, em especial a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, bibliografia 
nacional e internacional, alguns documentos internacionais, como a Convenção 
de Basiléia, a Agenda 21 e os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 
Humanos, além de notícias veiculadas pela mídia brasileira.  A pesquisa, no ramo 
das Ciências Jurídicas e Sociais, insere-se na área do Direito Ambiental e adota 
o método dedutivo. 

A pesquisa é extremamente atual, devido ao comércio ilegal de resíduos 
ainda ser uma questão que necessita ser resolvida pela sociedade e Estados. É 
um tema de grande importância social e de relevância jurídica a ser pesquisado 
mais profundamente. A problemática dos resíduos deve ser tratada de forma 
urgente, em busca de um desenvolvimento sustentável, promotor de equidade 
intergeracional. 

1. SOCIEDADE DE RISCO E AS GERAÇÕES DE PROBLEMAS AMBIENTAIS

O crescimento econômico da sociedade moderna têm gerado diversos 
efeitos negativos para o meio ambiente e para a saúde humana. A forma de 
desenvolvimento das comunidades humanas está dentro de um paradigma 
cartesiano e antropocêntrico, que dissocia homem da natureza, sendo esta última 
vista apenas como uma fonte de recursos. Há no ser humano o sentimento de 
superioridade em relação à natureza, o que, para ele, justificaria sua apropriação 
e exploração ilimitada.1263 

Esses problemas não representam apenas uma crise ambiental, mas 
uma conjugação de várias outras crises, as quais possuem efeitos distintos – 
porém, interligados e interdependentes – que convergem num mesmo espaço-
temporal, de forma sistêmica, gerando o fenômeno da policrise. 1264

Para Capra, o que ocorre é uma crise de percepção, em que há uma 
visão fragmentada e não sistêmica da realidade. Diante disso, o autor ressalta 
a necessidade de uma alfabetização ecológica das pessoas, para que possam 
reconectar todas as parte que foram dissociadas.1265 Assim, talvez as pessoas 
possam ver a si próprias como parte causadora da crise ecológica e passem a 
adotar condutas ambientalmente adequadas. 

1263 OST, F.. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Lisboa: Instituto 
Piaget, 1995. p. 51-57. 
1264 MORIN, E.; KERN, A. B.. Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 2005. p. 164.
1265 CAPRA, F.. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas Vivos. São 
Paulo: Cultrix, 2006. p. 15.
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Guatarri trata da necessidade de uma articulação ético- política, a que 
chama Ecosofia, entre os três registros ecológicos (do meio ambiente, das 
relações sociais e da subjetividade humana). A ecosofia seria, então, a busca 
de uma dimensão ecossistêmica e não mais antropocêntrica das relações do 
homem com o meio ambiente, com a sua mente e com os outros humanos. 
A ecologia deve penetrar no psicológico das pessoas, na sua forma de pensar, 
perpassando para a cultura, instituições, relações sociais e familiares, e para a 
vida como um todo.1266 Apenas assim que as atitudes passarão a ser tomadas 
com base no respeito ao meio ambiente, visto que a qualidade de vida humana 
depende da qualidade ambiental. 

A qualidade ambiental começou a ser visivelmente afetada de forma 
mais agressiva em decorrência da Revolução Industrial e da instalação de fábricas 
extremamente poluidoras. Com isso, surgiram os problemas ambientais de 
primeira geração, relacionados, então, ao processo de industrialização e situados 
próximos aos locais de trabalho. Tais problemas requerem o controle e a prevenção 
da poluição, de suas causas e efeitos. Os riscos, nesse primeiro momento, são 
concretos, passíveis de controle por meio da aplicação do princípio da prevenção. 
A atuação do direito ocorre de forma a reprimir os danos ocorridos.1267

Porém, com o avanço tecnológico, os problemas causados pela indústria 
se tornam mais complexos, havendo a contaminação de rios, de grandes territórios 
e da atmosfera, diferentemente do caráter pontual que tinham antes.1268 Passa-se 
a perceber que os danos ambientais têm caráter transfronteiriço, transgeracional, 
global e sinérgico, surgindo, assim, a segunda geração de problemas ambientais 
e os denominados riscos abstratos.1269

Beck aponta para duas modalidades de risco: 1- concreto ou potencial, 
que é visível e previsível pelo conhecimento humano e pode ser controlado pelo 
princípio da prevenção; 2- abstrato, que tem como característica a invisibilidade e a 
imprevisibilidade pela racionalidade humana, amparado no princípio da precaução, 
ao investigar a probabilidade de o risco existir por meio da verossimilhança 
e de evidências, mesmo o ser humano não tendo a capacidade perfeita de 
compreender este fenômeno.

Esses danos podem projetar seus efeitos no tempo, sem possível 
conhecimento nem controle sobre o grau de perigo que representam, existindo, 
assim, um intenso aumento das situações de risco, que prejudicam a geração 
presente e também as futuras.1270

1266 GUATTARI, Félix. As três ecologias. Tradução Maria Cristina F. Bittencourt. São Paulo: 
Papirus, 1990. p. 81-84.
1267 CARVALHO, D. W. de. Regulação constitucional e risco ambiental. In.: Revista Brasileira 
de Direito Constitucional- RBDC, n. 12, jul/dez 2008.
1268 Ibidem.
1269 BECK, U.. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Ediciones 
Paidós Ibérica, 1998. p. 72.
1270 CANOTILHO, J. J. G.; LEITE, J. R. M. (Orgs.). Direito Constitucional Ambiental 
Brasileiro. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 33. 
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O caráter transgeracional desses riscos suscita a preocupação com as 
gerações futuras e a busca por equidade intergeracional. Isso significa que cada 
geração deve passar à próxima um legado ambiental em condições não inferiores 
às recebidas, criando uma igualdade de acesso aos recursos naturais.1271 O 
princípio da solidariedade surge como instrumento que obriga que direitos devam 
ser garantidos às gerações futuras, assumindo dimensão intergeracional.1272

Diante das características dos novos danos e riscos ambientais, a atuação 
do direito passa a ser, além de preventiva, precaucional, fundamentada no princípio 
da equidade intergeracional. O princípio da precaução visa que a gestão do risco 
e que o impedimento de sua concretização sejam feitos mesmo quando não 
exista a certeza das consequências de determinada atividade. Quando houver 
potencial e possibilidade que alguma atividade cause degradação ambiental, o 
princípio busca uma atuação in dubio pro ambiente.

Conforme Beck, a sociedade atual sofre as consequências de seu próprio 
desenvolvimento baseado na exploração irresponsável e ilimitada dos recursos 
naturais. O autor denomina de Sociedade de Risco, por estar suscetível a diversos 
riscos advindos de seu desenvolvimento e progresso tecnológico, cujos efeitos 
são incertos e muitas vezes desconhecidos.1273 

O conceito de risco se consolida na sociedade atual (sociedade de 
risco), em que há a relação instável dessa sociedade com os grandes sistemas 
tecnológicos que se propagam pelo mundo, além do grande avanço da economia 
que até então não encontrara barreiras.1274 Conforme Canotilho e Leite: “A 
sociedade de risco é aquela que, em função de seu contínuo crescimento 
econômico, pode sofrer a qualquer tempo as consequências de uma catástrofe 
ambiental”. 1275

Na sociedade de risco há a consciência da existência dos riscos, 
desacompanhada, contudo, de políticas de gestão e de mecanismos jurídicos 
apropriados para lidar com as dificuldades da sociedade de risco. Esse anonimato 
vai resultar na ideia de irresponsabilidade organizada, trazida por Beck, em que 
os vários sistemas da sociedade acabam ocultando a origem, as proporções e 
os efeitos dos riscos ecológicos.1276 O Estado e setores privados usam meios e 
instrumentos para ocultar as origens e efeitos dos riscos, com o fim de transmitir 
para a sociedade a falsa ideia de que o risco ecológico esta controlado.1277

1271 Ibidem, p. 34.
1272 LEITE, J. R. M; BELCHIOR, G. P. N.. Juridicidade do dano ambiental sob o enfoque 
da geração de problemas ambientais: perspectivas do direito brasileiro. In.: CORREIA, F. A.;  
MACHADO, J E. M., LOUREIRO, J. C. (Orgs.), Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José 
Joaquim Gomes Canotilho. Vol. I. Coimbra: Coimbra Editora, 2012. p. 62.
1273 BECK, U., 1998, p. 72. 
1274 CANOTILHO, J. J. G.; LEITE, J. R. M, 2010, p. 275.
1275 Ibidem,  p. 152.
1276 BECK, Op. cit., p. 74. 
1277 LEITE;  BELCHIOR, Op. cit., 2012, p. 65.
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Há, com isso, uma contradição presente na sociedade de risco, que, 
vivenciando uma degradação ambiental crescente e uma expansão do direito e da 
regulação ambiental, ao mesmo tempo, não consegue responsabilizar nenhum 
indivíduo ou instituição por nada.1278

A sociedade de risco, oriunda da pós-modernidade, demanda 
transformações no Estado e no Direito de forma a minimizar os impactos da crise 
ambiental e controlar as dimensões do risco.1279

Um dos complexos problemas da sociedade atual, que envolve alto grau 
de incerteza científica, advém do uso de substancias tóxicas e perigosas pelas 
indústias. Com o uso dessas substâncias, são gerados resíduos altamente tóxicos, 
cujo transporte transfronteiriço ilegal é objeto deste trabalho. Diante disso, os 
riscos dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos, caracteriza-se 
como um problema ambiental de segunda geração, que requer uma gestão de 
riscos com base nos princípios da prevenção e da precaução. 

2. A PROBLEMÁTICA DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS NO BRASIL

O Brasil é um país com grandes dificuldades na destinação dos resíduos 
e disposição de rejeitos, sendo que praticamente mais do que a metade dos 
resíduos do país são depositados em lixões, onde os resíduos são despejados 
no solo sem qualquer tipo de tratamento.1280

Até 2010 o país não possuía uma lei nacional para a gestão de resíduos, 
tendo sido, neste ano, promulgada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 
12.305/2010, após 20 anos de tramitação no Congresso Nacional. Porém, mesmo 
com o advento da Política Nacional, o grande problema de gestão de resíduos 
continua, sendo necessário dar-se efetividade à lei.   

Uma das questões previstas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 
é que até agosto de 2014 sejam encerrados os lixões e que os resíduos sejam 
dispostos em aterros sanitários, porém, isso visivelmente está longe de acontecer. 

Conforme o Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento, 
a concentração da população nas cidades faz com que aumente o volume de 
resíduos produzidos. Cada pessoa gera uma média de 0,79 kg/hab. dia, mas 
em cidades como São Paulo essa quantidade é ainda superior, chegando a mais 
de 1kg/hab. dia. Isso resulta em aproximadamente 14.000 toneladas de lixo 
gerado por dia no país, que, acumuladas durante o período de um ano, geram 
50 milhões de toneladas. Esses resíduos são normalmente misturados, sendo 
que o Brasil possui atualmente apenas 994 municípios que possuem serviço de 
coleta seletiva em um total de 5.564 municípios. Além de pequena parcela de 

1278 LEITE, J. R. M; BELCHIOR, G. P. N, 2012, p. 65.
1279 CANOTILHO, J. J. G.; LEITE, J. R. M, 2010, p. 275.
1280 SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO SOBRE O SANEAMENTO (SNIS) (2007, 12 
de julho). Ranking 2007. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/novo_site/cms/midia/
ITBNEWS/RankingSNIS07.jpg>. Acesso em: 28 abr. 2014.

http://www.tratabrasil.org.br/novo_site/cms/midia/ITBNEWS/RankingSNIS07.jpg
http://www.tratabrasil.org.br/novo_site/cms/midia/ITBNEWS/RankingSNIS07.jpg
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municípios com coleta seletiva, os que têm o programa atendem, muitas vezes, 
a menos de 10% de seu território.1281

Mesmo assim, alguns índices de reciclagem no Brasil estão elevados 
em relação a outros países e isso se deve aos catadores, que são pessoas que 
pegam os resíduos recicláveis das lixeiras, juntam-nos em grande quantidade e 
os vendem a alguma recicladora.1282 Porém, como o preço pago pelos resíduos 
é ainda muito baixo, a população que presta esse grande serviço para a 
reciclagem de resíduos, vive em condições precárias. Diante disso, os resíduos 
devem ser mais valorizados, sendo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
acertadamente os identifica como bem de valor econômico e social.

Para melhorar os índices de reciclagem é imprescindível implementar o 
serviço de coleta seletiva em todos os municípios brasileiros, devendo ser um 
serviço de abrangência nacional. Ressalta-se que material para servir de insumo 
à indústria de reciclagem não falta, o que falta é a separação dos resíduos por 
parte da população e políticas governamentais eficientes para coletá-los. Não é 
necessário que sejam importados resíduos de outros países para que a indústria 
de reciclagem funcione. 

Diante dos fatos apresentados, questiona-se se é justo que o Brasil, além 
de ter que lidar com a séria problemática existente no próprio país relacionada 
ao gerenciamento dos resíduos, tenha que tratar dos resíduos advindos de outra 
nação. Para tanto, tratar-se-á do tráfico de resíduos para o Brasil para depois 
abordar o movimento por justiça ambiental. 

3. TRÁFICO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS PARA O BRASIL

Na fabricação dos bens que consumimos são utilizados componentes 
altamente nocivos para a saúde humana e o meio ambiente, sendo que esses 
componentes serão descartados ou durante o processo produtivo ou depois de 
consumido o produto pela população. 1283

Os resíduos perigosos são assim considerados por possuírem, conforme 
Convenção de Basiléia e Política Nacional de Resíduos Sólidos, alguma dessas 
características: ser inflamável, corrosivo, patogênico, tóxico ou reativo. Alguns 
exemplos são: material hospitalar (patogênicos); lâmpadas fluorescentes 
(contêm mercúrio, que é considerado metal pesado e bioacumulador); restos de 
tinta (inflamáveis ou tóxicas); produtos químicos (tóxicos, reativos ou corrosivos); 
pilhas e baterias(metais corrosivos, reativos ou tóxicos); produtos radioativos.

Tendo em vista que os padrões de consumo têm aumentado e chegam 
a um ponto insustentável, a quantidade de resíduos tóxicos gerados torna-se 

1281 Ibidem.
1282 CEMPRE (2008). Fichas Técnicas. Disponível em: <http://www.cempre.org.br>. Acesso 
em: 20 abr. 2014.
1283 LEONARD, A.. A  História Das Coisas : da natureza ao lixo, o que acontece  com  tudo que consumimos. 
São Paulo: Zahar,, 2011.  p. 34.

http://www.cempre.org.br
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cada vez maior e sua destinação um grande problema a ser enfrentado. Nos 
países mais industrializados, os padrões de consumo são bastante elevados e 
o gerenciamento dos resíduos torna-se cada vez mais caro. Diante disso, esses 
países começam a buscar locais para depositar esses resíduos; buscam livrar-se 
do problema e veem os países mais pobres como uma alternativa para tanto.1284 
Porém, como bem evidenciado pela Convenção de Basiléia em seu preâmbulo, 
os países em desenvolvimento tem uma capacidade limitada para administrar 
resíduos perigosos e outros resíduos. 

Uma parcela desses movimentos transnacionais é lícita, uma vez que em 
conformidade com os princípios da Convenção da Basileia.  Outra parte dessas 
movimentações, entretanto, não se amolda aos princípios da Convenção, uma 
vez que seus preceitos não permitem a exportação, pura e simples, de resíduos 
sólidos perigosos, cuja reciclagem ou reutilização é impossível ou inviável. Estes 
são movimentos transfronteiriços de resíduos sólidos considerados ilícitos.1285

Diversos carregamentos ilegais com resíduos perigosos já foram 
descobertos em diversos países da América Latina, África e Ásia, sendo que, 
devido à ineficiência da fiscalização desses países, a quantidade de carregamentos 
deve ser inúmeras vezes maior que os dados oficiais demonstram. 1286 Resíduos 
altamente tóxicos são exportados como se fossem materiais recicláveis, sendo 
que, muitas vezes, as importadoras acreditam que estão importando resíduos 
recicláveis. 1287

Alguns casos foram relatados no Brasil, tendo o último ocorrido em 10 de 
setembro de 2013, sendo que Fiscais da Receita Federal e do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) apreenderam 
no porto de Navegante, em Santa Catarina, 15 contêineres contendo 353 
toneladas de lixo tóxico, importado dos EUA. A carga era de vidros de tubos de 
raios catódicos (usado em tubos de imagem de televisores antigos), que estavam 
contaminados por chumbo, que é um metal pesado altamente poluente. Porém, 
a carga havia sido declarada como “cacos, fragmentos e resíduos de vidro”, que 
seriam destinados ao processamento em indústrias.1288

Em 2009, 1,4 mil toneladas de lixo contidas em 89 contêineres, exportadas 

1284 Ibidem, p. 35.
1285 DADICO, C. M.. O crime organizado e o tráfico internacional de resíduos sólidos: breves 
reflexões sobre a legislação penal brasileira e sua conformidade com os princípios da Convenção 
da Basileia. In.: Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 53, abr. 2013. Disponível em: 
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao053/Claudia_Dadico.html>. Acesso em: 12 
abr. 2014.
1286 Ibidem.
1287 MORAES, K. G.. Notícias do Dia: O transporte ilegal de lixo para o Brasil (2012, 13 de 
março). Disponível em: <http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/opiniao/25771-o-transporte-
ilegal-de-lixo-para-o-brasil.html>. Acesso em: 12 abr. 2014.
1288 FOLHA CENTRO SUL (2013, 13 de setembro). 350 toneladas de lixo tóxico vindo 
dos EUA são apreendidos em Santa Catarina. Disponível em:  <http://folhacentrosul.com.
br/geral/1871/350-toneladas-de-lixo-toxico-vindo-dos-eua-sao-apreendidos-em-santa-catarina>. 
Acesso em: 14 abr. 2014.

http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao053/Claudia_Dadico.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/opiniao/25771-o-transporte-ilegal-de-lixo-para-o-brasil.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/opiniao/25771-o-transporte-ilegal-de-lixo-para-o-brasil.html
http://folhacentrosul.com.br/geral/1871/350-toneladas-de-lixo-toxico-vindo-dos-eua-sao-apreendidos-em-santa-catarina
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pelo Reino Unido, foram detectadas em Santos, em Rio Grande e no porto 
seco de Caxias do Sul.1289 Esta importação irregular foi descoberta pela Receita 
Federal a partir de uma denúncia anônima. Assim que a carga foi localizada, 
os fiscais da alfândega chamaram a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), o Ministério Público Federal e órgãos ambientais. Nos documentos de 
importação constavam que a carga era de polímeros de etileno, material utilizado 
como isolante na fabricação de plásticos. Porém, foram encontrados resíduos 
comuns, tóxicos e infectocontagiosos, tais como seringas, preservativos, 
banheiros químicos e pilhas. As empresas importadoras Estefenon Estratégia e 
Marketing Ltda. e Alfatech Ltda.. receberam multa de R$ 408,8 mil cada uma, 
assim como a Fox Cargo do Brasil Ltda., a Safco Services Ltd, os transportadores 
MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda. e MaersK Brasil Brasmar Ltda.. Na 
época, os resíduos foram devolvidos ao Reino Unido e contra ele foi oferecida 
representação pelo Ministério das Relações Exteriores alegando violação da 
Convenção da Basiléia.1290

Em 2010, no Porto de Rio Grande foi interceptado um  
contêiner com 22 toneladas de lixo, proveniente da Alemanha. O IBAMA, junto 
com a Receita Federal, interceptou a carga, sendo encontradas embalagens 
de produtos de limpeza usadas, fraldas descartadas, rações e alimentos em 
decomposição e matéria orgânica diversa. O órgão impôs uma multa de R$ 1,5 
milhão à transportadora sul-coreana Hanjin Shipping e deu-lhe um prazo de dez 
dias para devolver o material à sua origem. Mas a empresa não foi proibida de 
operar em portos brasileiros. A Recoplast, a importadora, recebeu multa de R$ 
400 mil, mas, ainda iria recorrer judicialmente alegando que foi lesada pelos 
exportadores, que trouxeram carga diferente da encomendada, a qual seria 
polímeros de etileno para reciclagem.1291 

Em outubro de 2011, no Porto de Suape, no litoral sul de Pernambuco, 
foram apreendidas 46 toneladas de lixo hospitalar em contêineres vindos dos 
EUA, exportados pela empresa americana Texport Inc. e importados pela empresa 
brasileira Na Intimidade Ltda.. Os responsáveis não foram indiciados. A empresa 
brasileira afirmou ter sido enganada pela exportadora americana, pois estariam 
importando uma carga com tecidos defeituosos e não lixo hospitalar. Os tecidos 
hospitalares eram utilizados para a produção de forros de bolsos de calças jeans, 
no Agreste Pernambucano, região muito pobre do Brasil, representando graves 
riscos para o meio ambiente e para a saúde humana. 

Outra carga de resíduos perigosos foi interceptada em 2011: seis 
conteineres carregados com 60 toneladas de resíduos provenientes da Espanha 
foram apreendidas por fiscais da Receita Federal no porto de Itajaí (Santa Catarina). 

1289 ESTADÃO (2010, 21 de agosto). O lixo dos outros.  Disponível em:  <http://www.
estadao.com.br/noticias/geral,o-lixo-dos-outros,598424,0.htm>. Acesso em: 14 abr. 2014.
1290 PORTO, J.; FÉ, V.. Mais lixo vindo da Inglaterra foi encontrado ontem no Porto de 
Santos  (2009, 16 de julho). Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/noticias-2009/mais-lixo-
vindo-da-inglaterra-foi-encontrado-ontem-no-porto-de-santos>. 
1291 ESTADÃO, Op. cit., 2014.
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O material havia sido importado por uma empresa de reciclagem do Rio Grande 
do Sul como “aparas de plástico”; porém, o material apreendido continha plástico 
e resíduos orgânicos, além de apresentar mau cheiro e a existência de mofo e 
vetores (larvas e insetos), identificados pela ANVISA. O trajeto do lixo espanhol 
durou cerca de 40 dias, envolveu o total de 10.519 milhas, onze portos (Valência, 
Livornio, Vado Ligure, Lisboa, Genova, Barcelona, Rio de Janeiro, Santos, Buenos 
Aires, Montevidéo e Itajaí) e seis países (Espanha, Itália, Portugal, Argentina, 
Uruguai e Brasil).1292

Esses são alguns dos casos descobertos no Brasil. Como no país há um 
grande problema de fiscalização, sem dúvida o tráfico de resíduos deve ser muito 
mais intenso. Não se sabe ao certo o destino dado aos resíduos perigosos que 
chegam no país. Essa ainda é uma questão bastante obscura por tudo ser feito 
na ilegalidade. Além disso, as empresas acabam não sendo punidas, ocorrendo 
somente a devolução dos resíduos para o país de origem. É necessária uma 
cooperação entre países para proibir esse tipo de prática. Iniciativas legislativas 
já foram realizadas, como será tratado a seguir, faltando, porém, um real 
cumprimento das leis e punição dos infratores.  

4. CONVENÇÃO DE BASILÉIA E O MOVIMENTO TRANSFRONTEIRIÇO DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS

Do processo de industrialização crescente resultam resíduos cada vez 
mais tóxicos e, conforme Soares, os problemas se agravam com:

“[...] a emergência de problemas inusitados, como o acúmulo de 
resíduos inaproveitáveis e de alta toxicidade, em grandes quantidades e 
com altos teores de concentração de poluentes, que não poderiam ser 
armazenados em ambientes já saturados de poluição dos mais variados 
tipos, fenômenos esses que tiveram sua periculosidade acrescida pela 
impossibilidade de sua reciclagem (os problemas dos lixos industrial, 
hospitalar e doméstico)”. 1293

Estados industrializados passaram a buscar locais distantes para depositar 
seus resíduos perigosos, escolhendo países da África, Ásia e América Latina 
para tanto. Estados Unidos da América, Japão e países da Europa Ocidental 
começaram a exportar resíduos industriais altamente tóxicos e perigosos.1294 

Após a descoberta, na década de 80, de inúmeros depósitos de lixo 
tóxico proveniente de países ricos no continente africano, foi adotada, no âmbito 
da Organização das Nações Unidas, a Convenção da Basiléia. Seu texto original 
foi promulgado em 22 de março de 1989, na cidade da Basiléia, na Suíça, por 105 

1292 RAFFIN, E. N.. Máfia do Lixo: conheça a rota do tráfico internacional de lixo com partida 
da Espanha e destino final no Brasil (2011, 4 de setembro). Disponível em: <www.mafiadolixo.
com>. Acesso em 24 abr. 2014.
1293 SOARES, G. F. S.. A proteção internacional do meio ambiente. São Paulo: Manole, 
2003. p. 116-117.
1294 Ibidem, p. 116.

http://www.mafiadolixo.com/2011/09/conheca-a-rota-do-trafico-internacional-de-lixo-com-partida-da-espanha-e-destino-final-no-brasil/
http://www.mafiadolixo.com/2011/09/conheca-a-rota-do-trafico-internacional-de-lixo-com-partida-da-espanha-e-destino-final-no-brasil/
file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Anais%2019%20Congresso/texto/www.mafiadolixo.com
file:///C:/Users/Daniela%20Zatti/Documents/_Triaz/Livro%20-%20Anais%2019%20Congresso/texto/www.mafiadolixo.com
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países e pela Comunidade Europeia. Todavia, a Convenção da Basileia só entrou 
em vigência a partir da ratificação pelo vigésimo país, fato que ocorreu apenas 
em 1992. Em 2006, 168 países já a haviam ratificado, sendo que apenas 25 
países-membros das Nações Unidas ainda não a ratificaram. Os Estados Unidos 
da América são o único país-membro da OCDE que não a ratificou.

Perante os danos causados pelos resíduos perigosos, a Convenção teve 
como principal objetivo proteger a saúde humana e o meio ambiente. Além 
disso, ela visa: I- a diminuição da geração de resíduos perigosos e a promoção da 
gestão ambientalmente adequada dos resíduos perigosos (onde quer que essa 
eliminação seja feita); II- restrição dos movimentos transfronteiriços dos resíduos 
perigosos, que deve ser permitido só nos casos em que o movimento esteja de 
acordo com a gestão ambientalmente correta; III- um sistema que regulamente 
os movimentos transfronteiriços permitidos. 

A Convenção define, em seu artigo 1º e nos Anexos I e III, os resíduos 
considerados perigosos e que são passíveis de controle. Além disso, ela reconhece 
o direito soberano de qualquer país de proibir a entrada e destinação de resíduos 
perigosos e outros resíduos estrangeiros em seu território, conforme previsto no 
seu artigo 3º, possibilitando a complementação da lista desses resíduos a partir 
das legislações nacionais (que no Brasil foi feito pela Resolução nº.  452, de 02 
de julho de 2012).

A Convenção baseia-se no princípio do consentimento prévio e explícito 
para a importação e o trânsito desses resíduos, ou seja, o comércio internacional 
de resíduos perigosos só poderá acontecer quando houver autorização por parte 
do país importador. Para a Convenção, art. 9º, tráfico ilegal configura-se como 
qualquer movimento transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros rejeitos 
feito:

“(a) sem notificação, segundo os dispositivos da presente Convenção, 
para todos os Estados interessados; ou

(b) sem o consentimento, segundo os dispositivos da presente 
Convenção, de um Estado interessado; ou

(c) com o consentimento de Estados obtido por meio de falsificação, 
descrição enganosa ou fraude; ou

(d) que não esteja materialmente em conformidade com os documentos; 
ou

(e) que resulte num depósito deliberado (por exemplo, ‘dumping’) 
de resíduos perigosos ou outros resíduos caracterizando violação da 
presente Convenção e de princípios gerais do direito internacional, será 
considerado tráfico ilegal”.

  A Convenção também estabelece, art. 9º, que o retorno da 
carga ilícita ao país de origem é de responsabilidade do exportador. A respeito 
dos aspectos penais, a Convenção não penaliza as condutas, ela apenas obriga 
os países signatários a editar os dispositivos legais necessários à repressão do 
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delito de tráfico internacional de resíduos. 1295 

A Convenção tem a finalidade de coibir o tráfico ilícito de resíduos 
perigosos e de intensificar a cooperação internacional para a gestão adequada 
desses resíduos. Resumindo alguns aspectos importantes da Convenção: o 
movimento transfronteiriço de resíduos perigosos deve ser realizado de forma 
legítima, com o consentimento prévio do país receptor, por meio de autorização 
expressa. Se não houver consentimento, o comércio será ilegal. Se isso ocorrer, 
deve ser feita denuncia ao Secretariado da Convenção, o país exportador deve 
ser notificado e deve se encarregar do retorno dos resíduos ao seu país. Dito 
isso, passa-se a analisar a internalização da Convenção de Basiléia pelo Brasil. 

5. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: PROIBIÇÃO DE 
IMPORTAÇÃO DE REJEITOS E DE RESÍDUOS PERIGOSOS

A Convenção da Basileia foi incorporada ao ordenamento jurídico 
brasileiro com a edição do Decreto nº 875/93. Sua regulamentação somente veio 
a ser implementada integralmente com a edição da Resolução Conama nº 23/96. 
Além disso, o Decreto nº 4.581/2003 promulgou as emendas à Convenção, a Lei 
12.305/2010 trouxe proibições e a Resolução Conama nº 452/2012 apresentou 
os procedimentos de controle para a importação de resíduos, de acordo com a 
Convenção de Basiléia.  

O Brasil, por meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 
12.305/2010), art. 49, proibiu a importação de resíduos perigosos e rejeitos, 
dispondo que: “É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e 
rejeitos, bem como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao 
meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para 
tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação.”

Os resíduos perigosos, conforme Lei 12.305/2010, art. 13º, II, a, 
aqueles que, devido a suas características de “inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade 
ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica”. Os rejeitos, de 
acordo com art. 3º, XV, da lei, são resíduos sólidos que, depois de esgotadas 
todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos viáveis, 
não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada. 

A lei brasileira é, com isso, mais restritiva que a Convenção de Basiléia, 
pois proíbe a importação de resíduos sólidos perigosos (que pela Convenção 
poderiam ser importados mediante prévio consentimento do Estado receptor) 
e também proíbe a importação de rejeitos. A lei permite apenas a importação 
de resíduos sólidos que possam ser reaproveitados e reciclados, desde que não 

1295  DADICO, C. M., 2014.

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=676
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sejam perigosos. Está proibida a importação de resíduos sólidos para disposição 
final no Brasil. 

Ainda, é permitida a importação de materiais recicláveis, porém, acredita-
se que tal prática deve ser restrita, devendo os resíduos serem tratados em seus 
locais de origem, sem serem levados a outros países. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, art. 7º, V, objetiva a redução do 
volume e da periculosidade dos resíduos perigosos. Ela sujeita os geradores de 
resíduos perigosos à elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos, ao preenchimento do Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos 
Perigosos e à implementação do sistema de logística reversa  (art. 20º , 8º, XV 
e 33º). Além disso, a instalação e operação de empreendimentos que gerem 
resíduos perigosos somente será autorizada se o responsável comprovar que 
tem capacidade técnica e econômica para gerenciar esses resíduos (art. 37). 

O comércio ilegal de resíduos é uma prática delituosa não apenas na 
Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas também na Lei de Crimes 
Ambientais, lei n. 9605/1998. A conduta tipificada por esta lei, art. 56, é a de 
importar e exportar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva 
à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. A multa para esse crime 
varia entre R$ 500 a R$ 2 milhões, além de pena de reclusão de um a quatro 
anos. 1296

Diante disso, a importação de resíduos perigosos é uma prática que 
ofende o ordenamento jurídico brasileiro e, somada à ilegalidade com que a 
prática tem sido executada, fere também a Convenção de Basiléia. Como se verá 
a seguir, isso representa um caso de injustiça ambiental. 

6. JUSTIÇA AMBIENTAL E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Mesmo que os danos ambientais tenham como característica serem 
transfronteiriços, globais e transgeracionais, eles atingem as pessoas de forma 
diferenciada. Conforme a Agenda 21, aprovada na Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, a pobreza e a degradação 
do meio ambiente estão estreitamente relacionadas. Enquanto a pobreza tem 
como resultado determinados tipos de pressão ambiental, as principais causas 
da deterioração ambiental mundial são os insustentáveis padrões de produção 
e consumo, especialmente dos países industrializados, que provocam o 
agravamento da pobreza e dos desequilíbrios sociais.

No caso em voga, a degradação ambiental é causada por países ricos que 
enxergam os países subdesenvolvidos como fonte de matérias-primas e lixeiras. 
A lógica dos colonizadores, de explorar ao máximo suas colônias, continua a 
existir na sociedade globalizada, sendo feita de forma ilegal e obscura.

1296  MORAES, K. G., 2014.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

555

Os países mais pobres enfrentam ainda graves problemas de falta de 
infraestrutura sanitária básica, o que causa grande degradação ambiental. Porém, 
além da dificuldade de lidar com essas questões fundamentais, eles sofrem 
também com a transferência, para seus países, de indústrias poluentes ou de 
seus rejeitos por parte dos países mais economicamente desenvolvidos, como 
os da Europa Ocidental, os Estados Unidos da América e o Japão. 

Nas nações chamadas subdesenvolvidas os recursos naturais ainda são 
mais abundantes e as leis são menos rígidas, não havendo devida fiscalização 
de sua observância; ademais, muitos governos são corruptos e os insumos 
mais baratos. Assim, os países do hemisfério Norte acabam por se aproveitar 
da situação e mandam para esses locais as externalidades ambientais negativas 
de seus processos produtivos.1297 Nessas questões os princípios da prevenção e 
da precaução são, muitas vezes, ignorados e a poluição se alastra abertamente.

A transferência de resíduos de países ricos para pobres vai representar um 
caso de injustiça ambiental. As populações pobres são afetadas pelos resquícios 
do desenvolvimento de outros países e recebem resíduos cuja destinação não é 
amparada, nem mesmo, por tecnologias adequadas. O que ocorre, assim, é que 
os poluentes decorrentes da produção e consumo de bens por parte dos países 
ricos vão causar danos ambientais em países longínquos e que já sofrem com a 
degradação causada pela pobreza. 

O movimento por Justiça Ambiental busca mostrar que algumas 
pessoas sofrem mais que as outras com a degradação ambiental decorrente 
do desenvolvimento econômico. Tal movimento surgiu nos EUA, na década 
de 1980, porém, já no fim dos anos 1960, foram desenvolvidos estudos que 
mostraram que os impactos ambientais são distribuídos de maneira desigual e 
que tal distribuição ocorreria de acordo com a raça e a renda.1298

Foi realizada uma pesquisa nos EUA que mostrou que a distribuição 
espacial dos depósitos de resíduos químicos perigosos, bem como a localização 
de indústrias poluentes, estava próxima às moradias de pessoas de etnias mais 
pobres no país.1299  

As pessoas de mais baixa renda e, no caso dos EUA, especialmente 
de cor negra, sofriam consequências ambientais que não tinham sido por eles 
causadas, mas que decorriam do desenvolvimento dos ricos. Perante essas 
constatações, iniciou-se a denominada luta por justiça ambiental, caracterizando-
se por ser: 

1297 LEONARD, A., 2011, p. 35.
1298 ACSELRAD, H.; MELLO, C. C. A.; BEZERRA, G. N.. O que é justiça ambiental. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2009. 
1299 HERCULANO, S.. Justiça ambiental: de Love Canal à Cidade dos Meninos, em uma 
perspectiva comparada. In.:  MELLO, Marcelo Pereira de (Org.). Justiça e Sociedade: temas 
e perspectivas. São Paulo, 2001, p. 215-238. Disponível em: <http://www.professores.uff.br/
seleneherculano/images/stories/JUSTIA_AMBIENTAL_de_Love_Canal__Cidade_dos_Meninos.
pdf>. Acesso em: 24 abr. 2014.

http://www.professores.uff.br/seleneherculano/images/stories/JUSTIA_AMBIENTAL_de_Love_Canal__Cidade_dos_Meninos.pdf
http://www.professores.uff.br/seleneherculano/images/stories/JUSTIA_AMBIENTAL_de_Love_Canal__Cidade_dos_Meninos.pdf
http://www.professores.uff.br/seleneherculano/images/stories/JUSTIA_AMBIENTAL_de_Love_Canal__Cidade_dos_Meninos.pdf
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“[...] um conjunto de princípios que asseguram que nenhum grupo 
de pessoas, sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, suporte uma 
parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de 
operações econômicas, de políticas e programas federais, estaduais e 
locais, bem como resultantes da ausência ou omissão de tais políticas”. 
1300

O movimento pela justiça ambiental busca integrar movimento 
ambientalista com lutas contra a discriminação de alguns grupos populacionais 
que sofrem os impactos negativos do desenvolvimento econômico e industrial. 
A injustiça ambiental é um mecanismo por meio do qual sociedades desiguais 
destinam os impactos negativos de seu desenvolvimento para populações mais 
pobres e grupos sociais discriminados. Com isso, para que não haja dita injustiça, 
nenhum grupo social deve suportar uma parcela desproporcional da degradação 
ambiental provinda de operações econômicas e decisões políticas, devendo 
haver solidariedade e equidade na distribuição de prejuízos e benefícios.1301

O movimento por justiça ambiental traz, com isso, a prerrogativa de 
que cada população deve arcar somente com as consequências ambientais 
decorrentes de seu desenvolvimento, concluindo-se que alguns países não 
devem arcar com os problemas gerados pelo desenvolvimento de outros.

Na Primeira Cúpula Nacional de Lideranças Ambientalistas de Cor, que 
ocorreu de 24 a 27 de outubro de 1991 em Washington (EUA), foram elaborados 
17 princípios de justiça ambiental, que servem de base para o movimento por 
justiça ambiental. Destacam-se alguns desses princípios: o direito de ser livre da 
degradação ecológica; a proteção contra testes nucleares, extração, produção 
e destruição de resíduos tóxicos/perigosos e venenos que ameaçam o direito 
fundamental ao ar, à terra, à água e ao alimento puros; o encerramento da 
produção de todas as toxinas, resíduos perigosos e materiais radioativos; o direito 
das vítimas de injustiça ambiental de receber compensação e reparação integral 
por danos; fortalecimento dos princípios de consentimento informado; oposição 
às operações destrutivas das corporações multinacionais; dever das pessoas de 
produzir o mínimo de lixo possível e de redefinir prioridades nos estilos de vida 
para assegurar a saúde do mundo natural para as gerações atuais e futuras.

Por demonstrarem que há, também, desigualdade social e racial em 
relação à qualidade ambiental, os movimentos por justiça ambiental dos EUA 
têm dado um passo importante na contestação do modelo de desenvolvimento 
atual. Segundo Leroy: “Os direitos humanos e sua inscrição em leis somente 
avançam quando setores sociais oprimidos ou explorados conseguem fazer 

1300 ___________. Resenhando o debate sobre Justiça Ambiental: produção teórica, breve 
acervo de casos e criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. In.: Desenvolvimento e 
Meio Ambiente: riscos coletivos, ambiente e saúde, nº 5, 2002, p. 143-149. Curitiba: Editora 
UFPR. Disponível em: <http://www.professores.uff.br/seleneherculano/images/stories/
RESENHANDO_O_DEBATE_SOBRE_JUSTIA_AMBIENTAL.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2014.
1301 PORTO, M. F.. Saúde do Trabalhador e o Desafio Ambiental: Contribuições do Enfoque 
Ecossocial, da Ecologia Política e do Movimento pela Justiça Ambiental. In.: Ciência & Saúde 
Coletiva, n. 10, p. 829-839, 2005.
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entender a sociedade, pela persuasão e até pela violência, a profunda injustiça 
que eles estão sofrendo.”1302 Conforme Gallardo, a compreensão do fundamento 
dos direitos humanos não passa pela filosofia ou consideração de valores, se não 
pela luta social (com incidência política, jurídica e cultural). 1303

O movimento adota também como princípio: “poluição tóxica para 
ninguém”, suscitando uma reestruturação da localização de empreendimentos 
poluentes, que normalmente são postos perto de populações pobres devido 
aos baixos custos que o local representa para o empreendimento.1304 Em 
grande parte, isso é possível devido à omissão de políticas públicas, que acaba 
permitindo a atuação desregrada do mercado. Essa questão liga-se à ideia de 
irresponsabilidade organizada de Beck.

Em 2001, no Brasil, foi realizado o Colóquio Internacional sobre Justiça 
Ambiental, Trabalho e Cidadania, de caráter pan-americano, momento em que foi 
criada a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. A partir de então se impulsionou 
a análise sobre as relações existentes entre risco ambiental, pobreza e etnia.1305

Foi feito um mapa, no Brasil, dos conflitos envolvendo justiça ambiental, 
pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental. A rede busca tornar públicas as lutas por 
justiça ambiental de populações frequentemente discriminadas e invisibilizadas 
pelas instituições e pela mídia. Os problemas apresentados são complexos e 
exigem soluções de curto, médio e longo prazo, incluindo mudanças estruturais 
nos sistemas de produção e consumo das sociedades capitalistas modernas, 
bem como nas políticas públicas e práticas das organizações. São acoplados os 
conceitos de promoção de saúde e de justiça ambiental, buscando defender os 
direitos humanos fundamentais, reduzir desigualdades e fortalecer a democracia 
em defesa da saúde e da vida.1306

O objeto desta pesquisa - a transferência de resíduos perigosos por parte 
de países ricos para o Brasil- suscita a questão da justiça ambiental, ligando a 
qualidade ambiental aos direitos humanos. 

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, por meio da Declaração 
e Programa de Ação de Viena, de 1993, art. 11, “reconhece que a prática de 
descarregar ilicitamente substâncias e resíduos tóxicos e perigosos constitui 
uma grave ameaça em potencial aos direitos de todos à vida e à saúde.” Ressalta, 
ainda, que “o direito ao desenvolvimento deve ser realizado de modo a satisfazer 

1302 LEROY, J. P.. Rede Brasileira de Justiça Ambiental: Justiça Ambiental (2011). Disponível 
em: <http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/geral/anexos/txt_analitico/LEROY_Jean-Pierre_-_
Justi%C3%A7a_Ambiental.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2014.
1303 GALLARDO, H.. Derechos humanos como movimiento social. Colômbia: Ediciones 
desde abajo, 2006. 
1304 ACSELRAD, H.. Justiça Ambiental: novas articulações entre meio ambiente e democracia 
(2013, 12 de setembro). Disponível em: <http://www.justicaambiental.org.br/projetos/clientes/
noar/noar/UserFiles/17/File/JANovasArticulacoes-%20ms.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2014.
1305 Ibidem. 
1306 LEROY, J. P.,  2014.

http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/geral/anexos/txt_analitico/LEROY_Jean-Pierre_-_Justi%C3%A7a_Ambiental.pdf
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equitativamente as necessidades ambientais e de desenvolvimento de gerações 
presentes e futuras.” Além disso, ela apela pela cooperação entre Estados para a 
prevenção do descarregamento ilícito de resíduos perigosos. 

Em junho de 2011, o Conselho de Direitos Humanos da Organização 
das Nações Unidas (ONU) aprovou os Princípios Orientadores sobre Empresas 
e Direitos Humanos elaborados pelo Representante Es pecial do Secretário-Geral 
das Nações Unidas, Professor John Ruggie. Os princípios trazem parâmetros 
normativos aplicáveis à conduta das empresas (nacionais e transnacionais, 
independentemente de sua dimensão) em relação aos direitos humanos. O 
relatório trata de três pilares para os princípios orientadores: proteger, respeitar 
e reparar. Proteger refere-se à obrigação dos Estados de proteger os direitos 
humanos; respeitar refere-se à responsabilidade das empresas de respeitar os 
direitos humanos; e reparar refere-se à necessidade de que existam recursos 
adequados e eficazes para reparar danos decorrentes do descumprimento dos 
deveres. Por meio dos princípios propostos, procura-se contribuir para uma 
globalização socialmente sustentável. 

Conforme os princípios de Ruggie, os Estados têm o dever de prevenir, 
investigar, punir e reparar violações de direitos humanos por parte das empresas 
por meio de políticas adequadas, legis lação, regulação e submissão à justiça. 
Devem, também, facilitar o acesso aos mecanismos não-estatais de denúncia 
que tratam das violações de direitos humanos relacionadas com empresas.

As empresas, por sua vez, têm o dever de respeitar os direitos humanos 
e abster-se de causar efeitos negativos sobre eles.  Elas devem também realizar 
auditoria (due diligence) em direitos humanos, avaliando o impacto real e potencial 
de sua atividade, produtos ou serviços prestados por suas relações comerciais, 
sobre esses direitos. Caso as empresas provoquem ou contribuam para provocar 
impactos negativos, elas os devem reparar. Os princípios de Ruggie envolvem 
também a obrigatoriedade das empresas em cumprir todas as leis aplicáveis e 
respeitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos onde quer que 
operem.

Pode-se perceber que, ao comercializarem ilicitamente resíduos 
perigosos, as empresas não apenas estão prejudicando o meio ambiente, mas 
estão ferindo os direitos humanos. Conforme Amartya SEN, injustiça em um 
lugar representa injustiça em todos os lugares. Para uma sociedade justa é necessário 
primeiro acabar com as situações de injustiça,1307 sendo que, a exportação de resíduos 
perigosos para países mais pobres é uma prática extremamente injusta e que deve ser 
urgentemente banida. 

1307  SEN, A.. A ideia de justiça. Trad. Denise Bottmann e Ricardo Doninelli Mendes. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011.
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7. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: REDUÇÃO DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS E FIM DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS 

Como se demonstrou, os atuais padrões de produção e consumo 
chegaram a um ponto extremamente insustentável, em que os resíduos tóxicos 
passaram a ser traficados para países mais pobres. O problema dos resíduos 
é bastante complexo e não poderá ser resolvido apenas com medidas de 
gerenciamento pós-consumo. É necessário tratar-se da causa do problema, que 
é o modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade atual pautado na intensa 
produção e consumo de bens.  

Conforme o slogan adotado por alguns movimentos ambientalistas: do 
ponto de vista do planeta, não existe como jogar fora o lixo, porque não existe 
‘fora’. É necessária uma visão sistêmica e integrada do meio ambiente, além de 
ter-se em conta que danos ambientais não respeitam limites dos Estados, são 
transtemporais e também têm efeitos cumulativos. 

Resíduos perigosos, prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde 
humana, têm sido gerados em grande quantidade e têm um difícil e custoso 
tratamento. Diante disso, não é simplesmente banindo o tráfico desses resíduos 
que se irá solucionar a questão. É necessário que esses resíduos deixem de ser 
gerados, ou que haja uma grande redução em sua geração para que haja um 
desenvolvimento sustentável. 

O que se busca, diante disso, é que haja sustentabilidade na forma de 
desenvolvimento humano. O desenvolvimento sustentável é um dos princípios 
orientadores da Política Nacional de Resíduos Sólidos, art. 6º, IV. O princípio está 
também na base da Agenda 21, em que a noção de desenvolvimento, por muito 
tempo identificada ao progresso econômico, extrapola o domínio da economia 
através da sua integração com as dimensões social, ambiental e institucional. 

A Comissão Brundtland, que produziu o relatório “Nosso Futuro 
Comum”, proferido em 1987, da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, teve seu foco principal 
no desenvolvimento sustentável. Este se dá através do não esgotamento dos 
recursos naturais, visando o uso racionalizado, de forma a não comprometer sua 
existência para as futuras gerações. Para isso, os recursos naturais devem ser 
utilizados de acordo com sua capacidade de renovação e reprodução. 

O Plano de Implementação de Johanesburgo trata dos componentes 
do desenvolvimento sustentável, dividindo-os em três: o desenvolvimento 
econômico, social e a proteção do meio ambiente. Além disso, fala da 
necessidade de serem modificados os padrões não sustentáveis de produção 
e consumo, colocando a proteção do manejo dos recursos naturais como base 
para desenvolvimento econômico e social.

Conforme entendimento de Winter, os recursos naturais são a 
base fundamental para o desenvolvimento econômico e social, sendo que 
desenvolvimento sustentável significa que o desenvolvimento sócio- econômico 
permanece sustentado por sua base, que é a biosfera. De acordo com o autor: 
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“[...] sacrifícios da natureza, utilizados para o destaque na economia a curto prazo 
ou para interesses sociais, podem tornar-se destrutivos para a própria economia 
e sociedade, a longo prazo”. 1308

A Agenda 21, em seu capítulo 20, intitulado “Manejo ambientalmente 
saudável dos resíduos perigosos, incluindo a prevenção do tráfico internacional 
ilícito de resíduos perigosos”, traz a base para o que deve ser feito em relação 
aos resíduos perigosos, para que sejam promovidos padrões mais sustentáveis 
de produção e consumo.1309

Coloca que são essenciais a prevenção da geração de resíduos perigosos e 
a reabilitação dos locais contaminados. Tem como objetivo geral impedir e reduzir 
ao mínimo a produção de resíduos perigosos e submeter esses resíduos a um 
manejo que não provoque danos ao meio ambiente. Já, como metas gerais, a 
Agenda define: prevenção e redução da produção de resíduos perigosos, auxiliadas 
por meio do uso de tecnologias limpas; redução ao mínimo dos movimentos 
transfronteiriços de resíduos perigosos; manejo ambientalmente saudável 
dos resíduos perigosos no país de origem. Os movimentos transfronteiriços 
de resíduos existentes devem ser apenas os celebrados em acordos entre os 
Estados. 

A Agenda trata da necessidade de que haja um controle efetivo da 
geração, armazenamento, tratamento, reutilização, reciclagem e disposição dos 
resíduos perigosos, por meio de cooperação e participação ativa da comunidade 
internacional, dos Governos e das indústrias.

A Agenda 21, além disso, dedicou o Capítulo 4 ao tema: “Mudança dos 
padrões de consumo”, objetivando a promoção de novos padrões que reduzam a 
pressão no meio ambiente e atendam às necessidades básicas da humanidade, 
direcionando o consumo ao desenvolvimento sustentável. A Agenda dispõe, 
também, que a sociedade necessita desenvolver meios eficazes de tratar o 
problema da eliminação de um volume cada vez maior de resíduos. Para tanto, é 
preciso um esforço conjunto para reduzir a geração de resíduos entre governos, 
indústrias e o público em geral. 

A ideia de redução é corroborada pela Convenção de Basiléia, que mostra 
esta ser a maneira mais eficaz de proteger a saúde humana e o meio ambiente 
dos perigos que esses resíduos representam e a redução do mínimo de sua 
geração.

Destaca-se o entendimento de Aragão: “Os resíduos são, pois, o mais 
importante e o mais grave sintoma da ausência de sustentabilidade no uso 
dos recursos e, por isso mesmo, a primeira meta terapêutica se queremos um 
desenvolvimento que seja sustentável”.1310

1308  WINTER, G.. Desenvolvimento Sustentável, OGM e Responsabilidade Civil na 
União Europeia. São Paulo: Milennium, 2009.
1309  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Agenda 21. Disponível em: <www.mma.gov.
br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap04.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2014.
1310  ARAGÃO, M. A. S.. Direito Administrativo dos Resíduos. In.: OTERO, P.; GONÇALVES, P. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap04.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap04.pdf
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A não geração de resíduos perigosos deve ser a meta prioritária. Como 
bem define a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a ordem hierárquica de 
gestão dos resíduos, deve ser: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 
tratamento e disposição final. 

Além de se seguir a ordem prioritária, há a necessidade de que as 
questões ambientais, dos resíduos especificamente, sejam tratadas localmente. 
Não deve ser feita a transferência de externalidades ambientais negativas para 
outros países, em especial para os menos desenvolvidos, que nem mesmo 
dispõem de tecnologia para tratar produtos tóxicos.

Busca-se, assim, uma forma de desenvolvimento sustentável e mais 
justa, tanto para as gerações atuais quando em relação às futuras gerações, 
consolidando a equidade intra e intergeracional. 

8. CONCLUSÕES ARTICULADAS

Diante do exposto, conclui-se que:

8.1 Os modelos antropocêntrico e cartesiano têm gerado degradação 
ambiental e um desenvolvimento insustentável. Para alguns países, a exportação 
de resíduos apresenta-se como uma “fácil” medida para a solução de seu problema 
interno de gestão, porém, para o meio ambiente, o problema permanece;

 8.2 Há tempos ocorre o tráfico internacional de resíduos de países 
mais industrializados para países mais pobres. Vários casos ocorreram no Brasil, 
os quais se intensificaram nos últimos anos, trazendo riscos para a saúde 
humana e ao meio ambiente. Além do país já apresentar grandes dificuldades 
de gerenciamento de seus resíduos, ele passa a receber resíduos perigosos e 
tóxicos de outros países, o que piora ainda mais a sua situação; 

8.3 Já foi promulgada e ratificada por diversos países a Convenção de 
Basiléia, que objetiva impedir o comércio ilegal de resíduos perigosos. O Brasil, 
além de ter ratificado a Convenção, adota em seu ordenamento interno medidas 
ainda mais restritivas: proíbe a importação de resíduos perigosos e rejeitos. 
Porém, países signatários vêm descumprindo com suas obrigações;

8.4 O tráfico de lixo de países ricos para pobres representa um caso de 
injustiça ambiental, em que as consequências ambientais do desenvolvimento 
econômico são distribuídas de forma desigual. Diante disso, o fim do tráfico 
dos resíduos perigosos é fundamental para a construção de uma sociedade 
socialmente justa e ambientalmente sustentável;

8.5 Logo, faz-se primordial a diminuição do uso de materiais perigosos 
nos processos produtivos, tendo em vista a dificuldade de gestão de seus 
resíduos e dos danos por eles causados. 

(Coords.), Tratado de Direito Administrativo Especial. Coimbra: Almedina, 2009.
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14. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA AMBIENTAL: APLICAÇÃO DA TEORIA DA 
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA EM UMA 
ORDEM JURÍDICA PÓS-POSITIVISTA

GABRIELA MIRANDA DUARTE 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Doutoranda em Direito 

CARLOS FERNANDO SILVA RAMOS 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Doutorando em Direito

1. INTRODUÇÃO 

O princípio do devido processo legal, tal qual inserto na Constituição 
Federal de 1988, pode ser entendido como o direito a um julgamento justo 
do ponto de vista formal e material. Formalmente, haverá que se observar um 
procedimento em que àquele que pleiteia a prestação jurisdicional ou àquele em 
face de quem essa jurisdição é pleiteada seja assegurada uma série de garantias 
mínimas, entre as quais se destacam: o juiz natural e imparcial, o contraditório, a 
ampla defesa e a publicidade, de modo que se possa reduzir o máximo possível 
o arbítrio do julgador.

Sob o prisma material, entende-se que o processo deve propiciar um 
resultado concreto célere, justo e adequado como estabelece, de um modo geral, 
a ordem jurídica sob a qual se desenvolve. Sem que se tenha esse desiderato, 
sob a ótica substancial, esse instrumento do Estado para fazer atuar a ordem 
jurídica perde seu significado, tornando-se um fim em si mesmo.

Para ser aplicado coativamente, o direito pleiteado precisa ser definido, 
razão pela qual a decidibilidade é uma exigência imposta ao juiz. Dessa forma, 
não pode se furtar ao dever de decidir, recorrendo à saída fácil do non liquet. 
Contudo, essa tarefa não pode ser realizada de qualquer maneira. 

Sua decisão há que se dar com base na constatação de que o caso 
apresentado a julgamento amolda-se a um esquema legal pré-definido. Essa 
adequação somente pode ser feita pela comparação entre o que se tem por 
provado nos autos do processo e a moldura normativa. Ocorre que nem sempre 
a prova é suficiente para que a reconstrução do suposto fato seja feita de forma 
satisfatória1311. Entra em jogo, nesse ponto, como forma de solução do impasse, 

1311  Não se quer aqui dizer que se aceita a existência de uma verdade absoluta, tal defendida 
por Aristóteles. Não se pode negar, contudo, que existe uma pretensão de verdade no processo, 
relativizada, é certo, pelos princípios e regras que regulam a colheita da prova, da qual não se 
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a distribuição do ônus da prova. 

O esquema comum de distribuição desse ônus determina que àquele 
que alega o fato constitutivo de seu direito, incumbe a sua prova. Assim, o juiz 
considerará não provado um fato se aquele que tinha o ônus de prová-lo não 
o fez. Somente excepcionalmente a ordem jurídica admite a inversão desse 
ônus, como ocorre no caso das demandas formuladas por consumidores, tendo 
em vista sua hipossuficiência técnica ou econômica, nos termos do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC)1312.

A Constituição Federal de 19881313 instituiu o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, o qual apresenta características essenciais como a 
indivisibilidade e a difusão, porém conquanto afete todos, não pode ser titularizado 
com exclusividade por ninguém.

Esse direito ganhou, hodiernamente, uma relevância única, pois se 
relaciona diretamente com a possibilidade de manutenção da vida humana 
no planeta. São alarmantes os avisos das organizações internacionais e dos 
cientistas sobre o futuro do planeta Terra caso os níveis de degradação ambiental 
verificados atualmente permaneçam1314. Está-se diante, portanto, não somente 
de um direito humano, mas de um valor essencial à continuidade da vida em 
geral.

O dano ambiental é a principal forma de violação do direito ao meio 
ambiente, na medida em que o atinge negativamente, desequilibrando-o, causando 
prejuízos para todos, direta ou indiretamente. É dano que tem características 
especiais, que fogem ao modelo tradicional traçado nos quadrantes do direito 
civil, pois, em geral, tem múltiplas causas e agentes, o que dificulta a definição 
do responsável, e seus efeitos são de largo espectro, tanto na dimensão espacial, 
quanto na temporal, além de atingir número indeterminado de pessoas. Isso leva 
a dificuldades no que diz respeito principalmente a sua prova.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido, em matéria ambiental, 
a inversão do ônus da prova, transferindo-a ao suposto responsável, que deve 
demonstrar que não causou o dano ou não gerou o risco de sua ocorrência, como 
forma de superar as dificuldades acima referidas. A força dos precedentes desse 
Tribunal, que tem a missão de uniformizar o entendimento sobre o direito federal, 
não o dispensa da exigência de fundamentar adequadamente suas decisões, de 
acordo com os cânones da Ciência Jurídica, pois do contrário, atentaria contra 

pode abrir mão, sob pena de se tomar o processo como fim em si mesmo, independente da vida 
vivida, o que o afastaria da noção de acesso a uma ordem jurídica justa. 
1312  BRASIL. Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l8078.htm>. Acesso em: 15 abr. 2014.
1313  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 abr. 2014.
1314  Entre os mais preocupantes estão os do International Pannel of Climate Change (IPCC), 
que monitora as alterações climáticas do Planeta, o qual vem ano a ano alertando para os riscos 
ambientais decorrentes da elevação da temperatura global. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 8.078-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
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fonte de seu poder, a ordem jurídica constitucional.

A questão que se coloca é, portanto, a superação das críticas apresentadas 
face à inversão do ônus da prova na ação civil pública, a qual tem por objeto a 
prevenção ou reparação do dano ambiental, admitida pelo STJ, considerando-se 
que não há previsão expressa no ordenamento jurídico processual para isso.

Por intermédio do método dialético, far-se-á uma análise crítica dos 
julgados do STJ com a contraposição argumentativa às ideias apresentadas, a fim 
de se comprovar a hipótese desse trabalho, consoante a qual a inversão do ônus 
da prova adotada pelo STJ tem base jurídico-científica, desde que consideradas 
as mudanças paradigmáticas pelas quais passa o Direito brasileiro.

2. A INVERSÃO DO ôNUS DA PROVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL 
NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ 

Neste tópico serão apresentados os principais julgados do STJ que 
tiveram por objeto a inversão do ônus da prova, destacando-se os fundamentos 
jurídicos empregados. O critério de seleção foi o temporal, tendo em vista o 
momento inicial do novo entendimento, e o da inovação, com foco naqueles 
julgados que trouxeram argumentos originais ao novo entendimento.

O Recurso Especial n.º 1.049.8221315, julgado em 23 de abril de 2009, de 
relatoria do Ministro Francisco Falcão, foi interposto por ALL - America Latina 
Logística do Brasil S.A., em razão do indeferimento pelo Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em autos de 
ação civil pública em que se deferiu a realização de perícia e o pedido de inversão 
do ônus e de seus custos.

Em sua argumentação, quanto ao ônus da prova, o relator invoca a 
responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, que afasta a discussão 
sobre a conduta do agente para aferição do dever de reparação pelo dano 
ambiental causado, cabendo ao poluidor recuperar ou indenizar o dano. Por essa 
razão incumbiria ao empreendedor provar que a atividade por ele desenvolvida 
não causou danos ao meio ambiente. Isso atrairia, por analogia, a aplicação do 
inciso VIII do art. 6º do CDC. De maneira mais incisiva, atribui ao juiz o poder-
dever de inverter o ônus da prova em prol de toda sociedade, titular do bem 
ambiental. Baseia-se, ainda, no princípio da precaução, eis que a ausência de 
certeza científica impõe ao Estado a adoção de medidas voltadas à proteção 
ambiental, razão pela qual obrigação de comprovar a ausência de perigo ou dano 
de sua atividade recairia sobre o agente. Ao final, nega provimento ao recurso, 
mantendo a inversão. 

1315  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 1.049.822. Relator: Ministro 
Francisco Falcão. Brasília, 23 abr. 2009. DJE 18 mai. 2009. Disponível em: < https://ww2.stj.jus.
br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200800840619&dt_publicacao=18/05/2009>. Acesso em: 
16 fev. 2014.
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Em 25 de agosto de 2009, foi julgado o Recurso Especial n.º 972.9021316, 
relatado pela Ministra Eliana Calmon, admitindo novamente a inversão do 
ônus da prova em matéria ambiental. O recurso foi interposto pelo Ministério 
Público em decorrência do provimento de agravo de instrumento pelo Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul movido por Amapá do Sul S/A Artefatos da 
Borracha, reformando a decisão que havia deferido a inversão do ônus da prova 
e o pagamento pela agravante dos valores necessários à realização da perícia.

A relatora apresenta três dispositivos legais para amparar sua decisão: a) 
o art. 6.º VIII, CDC, que estabelece a inversão do ônus da prova como mecanismo 
de facilitação da defesa em juízo; b) o art. 21 da Lei 7.347/1985, que estende 
os dispositivos do Título III do CDC à defesa dos direitos difusos, coletivos e 
individuais naquilo que for cabível; c) art. 927 do Código Civil, que determina a 
obrigação de reparação do dano quando a atividade desenvolvida implicar em 
risco para os direitos de terceiros. Destaca que o caráter coletivo e público do 
bem ambiental permite a extensão de alguns direitos do consumidor ao autor da 
ação civil pública para tutela do meio ambiente. E, por derradeiro, acresce como 
argumento o princípio da precaução. 

O Recurso Especial n.º 1.060.753 91317, de relatoria da Ministra Eliana 
Calmon, julgado em 1º de dezembro de 2009, foi interposto por Rodrimar S/A 
Transportes Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais contra acórdão do 
Tribunal de Justiça de São Paulo que deu provimento a agravo de instrumento 
para excluir a Municipalidade do CADIN Estadual.

Em seu voto, são repetidos os argumentos anteriormente apresentados 
quando do julgado do Recurso Especial n.º 972.902. Apenas destaca que, nesse 
caso, a inversão foi examinada “sob a ótica de direito do suposto poluidor de 
comprovar que não praticou o ilícito ambiental”. Reitera que a inversão do ônus 
da prova representa uma proteção da coletividade, sendo “um direito do suposto 
poluidor para que possa comprovar que sua conduta não promove um ilícito 
ambiental” (sic).

O Recurso Especial n.º 883.6561318, julgado em 9 de março de 2010, 
de relatoria do Ministro Herman Benjamin, originou em decisão do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul que não deu provimento ao agravo de instrumento 

1316  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 972.902. Relatora: Ministra 
Eliana Calmon. Brasília, 25 ago. 2009. DJE 14 set. 2009. Disponível em: < https://ww2.stj.jus.br/
revistaeletronica/ita.asp?registro=200701758820&dt_publicacao=14/09/2009>. Acesso em: 16 
fev. 2014.
1317  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 1.060.753. Relatora: Ministra 
Eliana Calmon. Brasília, 01 dez. 2009. DJE 14 dez. 2009. Disponível em: < https://ww2.stj.jus.br/
revistaeletronica/ita.asp?registro=200801130826&dt_publicacao=14/12/2009>. Acesso em: 16 
fev. 2014.
1318  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 883.656. Relator: Ministro 
Herman Benjamin. Brasília, 09 mar. 2010. DJE 28 fev. 2012. Disponível em: < https://ww2.stj.jus.
br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200601451399&dt_publicacao=28/02/2012>. Acesso em: 
16 fev. 2014.
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interposto por Alberto Pasqualini Refap S/A, mantendo a inversão da prova 
determinada em primeiro grau em decorrência de contaminação por mercúrio 
realizada pelas empresas Petróleo Brasileiro S/A e Refinaria Alberto Pasqualine 
S/A – REFAP.

Como primeiro argumento, o Ministro ressalta que o modelo estático 
previsto no Código de Processo Civil foi relativizado pelo próprio legislador, o 
qual permite a distribuição dinâmica do ônus da prova com o escopo de, por um 
lado, sanar eventuais injustiças práticas e, de outro, criar uma ética processual 
consonante com os ditames constitucionais e os desdobramentos do Estado 
Social de Direito. Explica que a distribuição dinâmica do ônus da prova impõe que

 “o encargo de provar deve ser suportado por quem melhor e 
mais facilmente possa fazê-lo, conforme as circunstâncias da demanda”. 

Defende, ainda, que mesmo na ação civil pública ambiental vigora 
atualmente a preocupação com a paridade de armas no processo, o espírito 
de solidariedade e a necessidade de assegurar efetividade ao acesso à justiça. 
Acrescenta que a indisponibilidade do meio ambiente requer uma atuação mais 
proativa e firme do juiz para resguardar os interesses das gerações presentes 
e futuras. A regra do artigo 6.º, VIII, do CDC teria natureza processual, motivo 
pelo qual se admite sua aplicação para além da relação de consumo. Invoca 
os princípios da precaução e in dubio pro natura. Este determina que o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, para ser preservado para as presentes 
e as futuras gerações, carece de tutela judicial abrangente, eficaz e eficiente. 
Aquele obriga o empreendedor demonstrar a não ofensividade de sua atividade. 
Ressalta que uma norma instrumental não pode inviabilizar a proteção do meio 
ambiente ou mesmo favorecer o potencial poluidor. Sustenta que o próprio CPC 
possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 
necessárias à instrução do processo. Por último, destaca que o destinatário da 
inversão do ônus da prova não é apenas o autor ideológico, mas o sujeito titular 
do bem meio ambiente que, por se tratar de bem difuso, é a coletividade.

O Recurso Especial n.º 1.330.0271319, julgado em 6 de novembro de 
2012, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, foi interposto por 
Adauto Aparecido Garcia e outros contra acórdão do Tribunal de Justiça de 
São Paulo em apelação que julgou improcedente a ação por ausência de prova 
da responsabilidade da apelada – Companhia Energética de São Paulo e de 
prejuízo dos apelantes. O recurso foi conhecido parcialmente para determinar 
o retorno dos autos à origem a fim de que, mediante a inversão do ônus da 
prova, fosse realizado novo julgamento da causa. Dessa forma, foi transferindo 
para a concessionária o dever de provar que sua conduta não acarretara riscos 

1319  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 1.330.027. Relator: Ministro 
Ricardo Villas Bôa Cueva. Brasília, 06 nov. 2012. DJE 09 nov. 2012. Disponível em: < https://ww2.
stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=201200487660&dt_publicacao=09/11/2012>. Acesso 
em: 16 fev. 2014.
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ao meio ambiente, com fundamento no princípio da precaução, consoante o 
qual a incerteza científica quanto às consequências ambientais de determinada 
atividade favorece o meio ambiente.

Em relação à fundamentação legal, apoiou-se naqueles dispositivos 
legais já apresentados nos votos da Ministra Eliana Calmon: os artigos 6.º VIII, 
CDC, 21 da Lei 7.347/1985 e 927 do Código Civil. Acrescenta que alguns direitos 
do consumidor devem ser disponibilizados aos autores da ação civil pública 
ambiental, tendo em vista que buscam tutelar bem jurídico de caráter público. 
Sob essa ótica, a inversão do ônus da prova estaria beneficiando não apenas o 
autor da ação, mas a coletividade.

O Recurso Especial n.º 1.237.8931320, julgado em 24 de setembro de 
2013, foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou 
provimento ao agravo de instrumento contra decisão que admitiu o adiantamento 
de despesas referentes à perícia pela Fazenda Pública.

Em seu voto, a Ministra Eliana Calmon acata a inversão do ônus da prova 
em razão da aplicação do princípio da precaução, cabendo ao empreendedor 
“responder pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente” e mantém o 
encargo financeiro com a Fazenda Pública.

Ao examinar as decisões apresentadas, fica patente a preocupação da 
Corte em garantir maior proteção ao meio ambiente naquelas situações em 
que há alegação da prática de dano ambiental. Entretanto, apesar de louvável 
o interesse, os argumentos que lastreiam tais decisões não estão isentos de 
crítica, como se verá a seguir.

As razões desses acórdãos podem ser sintetizadas em: a) responsabilidade 
civil objetiva em matéria ambiental, que obrigaria o suposto poluidor a provar que 
sua atividade não causou dano ambiental; b) principio da precaução, que carrearia 
ao suposto poluidor o ônus de prova que sua atividade não traz risco sério ao meio 
ambiente; c) principio in dubio pro natura, segundo o qual, na dúvida, devem ser 
adotadas medidas acautelatórias do meio ambiente; d) indisponibilidade do bem 
ambiental; e) aplicação do art. 6.º VIII, CDC, que estabelece a inversão do ônus da 
prova como mecanismo de facilitação da defesa em juízo; f) teoria da distribuição 
dinâmica do ônus da prova, pela qual o ônus da prova deveria recair sobre aquele 
que tem melhores condições de fazer prova dos fatos, independentemente de 
quem os alegou.

A responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental tem base 
normativa na disposição da 1ª parte do § 1º do art. 14 da Lei n. 6.938/19811321, 

1320  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 1.237.893. Relatora: Ministra 
Eliana Calmon. Brasília, 24 set. 2013. DJE 01 out. 2013. Disponível em: < https://ww2.stj.jus.
br/revistaeletronica/ita.asp?registro=201100265904&dt_publicacao=01/10/2013>. Acesso em: 16 
fev. 2014.
1321  BRASIL. Lei n.º 6.938 de 31 de 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_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 15 abr. 2014.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 8.078-1990?OpenDocument
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que trata da política nacional do meio ambiente. É uma técnica de direito 
material, que restringe a necessidade de prova a apenas três dos elementos 
caracterizadores do ato ilícito, quais sejam, a ação ou omissão humana, a lesão 
a bem jurídico protegido e o nexo causal, excluindo da consideração o dolo 
ou culpa. A finalidade é dispensar o autor da ação de indenização do pesado 
fardo de fazer prova do elemento anímico relacionado a atividades em que ele é 
irrelevante1322. Não significa, por óbvio, que transfere ao suposto agente causador 
o ônus de provar a inexistência desses elementos, pois, em regra, quem acusa 
é que tem a incumbência de demonstrar a ocorrência deles1323. Logo, o fato de a 
responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva não dá suporte jurídico, por si 
só, para inversão do ônus da prova.

O principio da precaução, que incumbiria ao suposto poluidor o ônus de 
prova de que sua atividade não traz risco sério ao meio ambiente, não serve, 
igualmente, para justificar a inversão do ônus da prova do risco de dano ambiental. 
Primeiro porque tal princípio tem uma imprecisão conceitual que torna muito 
difícil sua aplicação. Com efeito, pode-se afirmar a existência de pelo menos dois 
sentidos: um forte, que exige prova cabal da segurança para que se possa adotar 
uma nova tecnologia; e um fraco, em que se considera que a falta de certeza 
científica não impede a adoção de nova tecnologia, mas exige a implementação 
de medidas acautelatórias que impeçam danos1324. Segundo porque, para que se 
possa exigir do suposto poluidor a prova da segurança de seu produto, deve estar 
comprovada por parte de quem invoca a aplicação do princípio da precaução o 
estado de incerteza, ou seja, de que há boas razões para se supor que aquele 
produto ou atividade tem potencial para causar dano, não havendo entendimento 
conclusivo da Ciência a respeito, evidenciando a controvérsia científica sobre o 
tema1325. Terceiro porque tal princípio diz respeito à matéria ambiental em si, não 
constituindo regra sobre a distribuição do ônus da prova, de modo a dispensar 
quem alega do ônus de fazer a respectiva prova.

O principio in dubio pro natura, segundo o qual, na dúvida, deve-se adotar 
a decisão que melhor proteja o meio ambiente, não é outra coisa senão uma 
versão mais genérica do princípio da precaução1326. Assim, as considerações 

1322 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11ª ed., rev. e atual. de acordo com o 
Código Civil de 2002, e aum. por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 100.
1323 DIAS, José de Aguiar. Op. cit., p. 103.
1324 FOSTER, Kenneth et aliie. RISK MANAGEMENT: Science and the Precautionary Principle. 
Disponível em: <http://www.mindfully.org/Precaution/Risk-Management-PP.htm>. Acesso em: 
23 abr. 2014. 
1325 sta observação ampara-se no entendimento sustentado por Celso Antônio Pacheco 
Fiorillo, consoante o qual o princípio da precaução não se satisfaz com a mera possibilidade do 
risco de degradação, incidindo contra situação efetivamente capaz de causar o dano a ser evitado 
(Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010).
1326 POWELL, Russel. What’s the Harm? An Evolutionary Theoretical Critique of the 
Precautionary Principle.  Kennedy Institute of Ethics Journal, Volume 20, Number 2, June 
2010, pp. 181-206. Disponível em: < http://link.periodicos.capes.gov.br.ez27.periodicos.
capes.gov.br/sfxlcl41?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-04-
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feitas acima aplicam-se inteiramente a esse argumento.

A alegação sobre a indisponibilidade do bem ambiental é argumento 
fraco. O fato de um determinado bem jurídico ser considerado indisponível 
não faz com que se possa inverter o ônus da prova. Na verdade, no geral, a 
indisponibilidade do bem jurídico, como acontece nos processos que têm por 
objeto interesses não patrimoniais de crianças ou adolescentes, faz com que não 
possa a revelia produzir efeito a quanto à presunção de veracidade das alegações 
do autor, ficando este compelido a provar os fatos alegados na petição inicial, 
conforme se depreende do disposto no art. 330, II, combinando com o art. 319, 
ambos do CPC1327.

A aplicação do art. 6.º VIII, CDC, que estabelece a inversão do ônus da 
prova como mecanismo de facilitação da defesa em juízo é argumento mais 
técnico que os anteriores, já que se insere no âmbito do próprio direito processual, 
mesmo campo onde atuam as regras de distribuição do ônus da prova. 

É certo que existe, quanto ao regramento processual coletivo, uma 
grande e profunda interação entre o CDC e a Lei da Ação Civil Pública (LACP), 
por ter o art. 90 do primeiro promovido uma integração entre as duas leis, criando 
um microssistema processual próprio para a tutela dos direitos coletivos em 
geral, de modo a permitir que os institutos processuais previstos no CDC fossem 
inteiramente aplicáveis às ações instituídas pela LACP.

A questão toda é definir quais os limites dessa integração. A simples 
leitura do art. 90 do CDC, sob uma perspectiva literal e sistemática, leva a uma 
visão restritiva, pois nele consta que 

“Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do 
Código de Processo Civil (CPC) e da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, 
inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar 
suas disposições”1328.

 Tal interpretação não alcança o inciso VIII do art. 6º do CDC, que está 
localizado no capítulo I do título I e não no capítulo I do título III. Seria o caso de 
indagar se, nesse caso, a lei disse menos do que deveria, ou do pretenderia o 
legislador, ou se trata de silêncio eloquente, a impor restrição à interpretação 
extensiva. A solução deve ser buscada no campo da interpretação teológica, 

23T23%3A03%3A00IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt= infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_
id=info:sid/primo.exlibrisg>.  Acesso em 24 abr. 2014.
1327  BRASIL. Lei n.º 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm>. Acesso em: 15 abr. 2014.
1328  Apesar de se reconhecer, a partir da crítica feita por Hans-Georg Gadamer (Verdade e 
método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 9 ed. Petrópolis: Vozes. Bragança 
Paulista: Universitária São Francisco, 2008), que as os métodos hermenêuticos tradicionais são, 
essencialmente, arbitrários, são aqui empregados porque ainda têm bastante peso na tradição 
do Direito brasileiro, podendo servir de guia para estabelecer alguns marcos convencionais para 
a discussão do sentido e alcance das normas.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 8.078-1990?OpenDocument
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uma vez que é ela poderia autorizar a superação da restrição determinada pelas 
interpretações anteriores. Isso, contudo, não ocorre. A finalidade da norma é 
proteger apenas o consumidor em juízo que esteja em situação de vulnerabilidade 
financeira ou técnica e quando forem verossímeis suas alegações. Nesse 
contexto, talvez se pudesse fazer uso analógico da norma prevista no inciso VIII 
do art. 6º do CDC, nos casos de demandas ambientais ajuizadas por indivíduos 
ou associações contra grandes sociedades empresariais, porém, seria muito 
difícil enquadrar o Ministério Público, uma instituição pública normalmente bem 
estruturada, como merecedor do qualificativo de hipossuficiente. 

Por último, examina-se o fundamento mais sofisticado, que é a teoria da 
distribuição dinâmica do da carga probatória, pela qual o ônus da prova deveria 
recair sobre aquele que melhores condições tem de fazer prova dos fatos 
alegados, independentemente de quem os alegou. 

A teoria foi desenvolvida pelo jurista argentino Jorge Peyrano, que 
defende a flexibilização das regras do ônus da prova, transferindo-o para aquela 
parte que detenha as melhores condições profissionais, fáticas e técnicas para 
sua produção 1329. Esclarece, ainda, que, embora tenha nascido para ser aplicada 
no direito civil, se expandiu para outros ramos, inclusive, no direito ambiental. 
A finalidade da teoria é dar uma resposta às dificuldades criadas pela rigidez do 
esquema tradicional de distribuição do ônus da prova, que ignora a situação real 
dos sujeitos processuais, considerando-os iguais no sentido inteiramente formal, 
razão pela qual, tendo igual capacidade para fazer prova dos fatos alegados, nada 
mais natural e justo do que impor o ônus da prova a quem alega. Nesse sentido, 
atende melhor aos apelos por uma igualdade fundada na realidade vida vivida, ao 
invés de contentar-se com a igualdade formal de sujeitos ideais que não existem, 
nunca existiram e nem talvez venham a existir, compatibilizando perfeitamente 
com a Constituição Federal de 1988.

O problema da aplicação dessa teoria no Brasil é que, em se tratando de 
prova, como regra, o direito processual civil pátrio, no art. 333 do CPC, adotou 
a teoria estática do ônus probatório, determinando previamente que o ônus de 
fazer a demonstração das alegações de fato recaia sobre o autor, quanto ao 
fato constitutivo do seu direito, e sobre o réu, no tocante ao fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor. A princípio, portanto, a tentativa de 
fugir a esse esquema legal, salvo expressa ressalva constante em ato normativo 
de mesma estatura, como ocorre com o CDC, esbarra no princípio da legalidade 
e no princípio do devido processo legal, ou seja, choca-se com a Constituição 
Federal.

Não há dúvida que as decisões acima relacionadas caminham na 
direção de uma maior efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, estando, nesse aspecto, em consonância com CF/1988. A questão 

1329  Informações retiradas em Diálogos de doctrina - Doctrina de las cargas probatorias 
dinámicas. Disponível em: <http://elateneo.org/documents/trabajosBajar/Diágolosdedoctrina.
pdf>. Acesso em: 06 abr. 2014.

http://elateneo.org/documents/trabajosBajar/Di�golosdedoctrina.pdf
http://elateneo.org/documents/trabajosBajar/Di�golosdedoctrina.pdf
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essencial é, portanto, como superar as críticas levantadas à argumentação do 
STJ, por meio de uma fundamentação consistente do ponto de vista técnico-
jurídico. É justamente esse o desafio que será enfrentado a seguir. Não se 
pode olvidar que ao juiz cabe proferir a decisão fundamentada em elementos 
condizentes com a situação conflituosa, observados os parâmetros existentes 
no ordenamento jurídico, sob pena de a decisão se apresentar desprovida de 
legitimidade. Pretende-se que o resultado seja uma síntese mais elaborada 
e consistente, que dê ainda mais suporte para a linha decisória adotada. Isso 
somente será possível se se considerar as mudanças paradigmáticas pelas quais 
passa o Direito brasileiro. 

3. A DISTRIBUIÇÃO DO ôNUS DA PROVA, NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL 
E PARADIGMAS POSITIVISTA E PÓS-POSITIVISTA 

É forte no pensamento jurídico brasileiro as concepções do direito 
baseadas em uma visão positivista, sobretudo aquela desenvolvida e propagada 
por Hans Kelsen. Observa-se que, de alguma maneira, acabou tornando-se lugar 
comum na jurisprudência invocar concepções de Kelsen, como do escalonamento 
piramidal da ordem jurídica1330.

Kelsen tem a pretensão de desenvolver uma Ciência Jurídica baseada 
em critério exclusivamente jurídico, utilizando como referência nuclear a 
norma jurídica, que seria o elemento caracterizador do direito, purificando-o 
das influências de outras Ciências, de modo a dar-lhe autonomia e dignidade 
própria1331. Seu projeto, que é, em alguma medida, o que caracteriza todo tipo 
de positivismo, é separar direito de moral. Para fazer isso, ele tem que abrir mão 
do conteúdo da norma, que é variável, contingencial, irracional e incontrolável, 
focando-se exclusivamente na sua validade, que pode ser aferida com segurança 
e objetividade.

Para aferir a validade das normas, Kelsen propõe o critério que ficou 
consagrado como pirâmide normativa, ou seja, a ideia segundo a qual a norma 
inferior tem sua fonte de validade em uma norma superior, em um escalonamento 
sempre crescente. Depois ele veio a enfrentar um problema lógico decorrente 
do regresso ao infinito, pois a última e mais elevada norma do sistema, que 
daria validade a todas as outras, ficaria sem fonte de validade. Para fugir desse 
impasse, Kelsen, engenhosamente, concebeu a norma fundamental, que seria 
hipotética e pressuposta. 

Para que um sistema normativo dessa natureza funcione adequadamente, 
é necessário que os fatos passíveis de regramento jurídico sejam regidos por uma 

1330  Apenas a título de exemplo, veja-se o Recurso Especial 926.011, de relatoria do Ministro 
Arnaldo Esteves Lima, julgado em 11  nov. 2008; Recurso em Sentido Estrito 1.477 do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, de relatoria da Desembargadora Ramza Tartuce Ministro Arnaldo 
Esteves Lima, julgado em 25 mai. 2008.
1331  Esta exposição sumária e simplificada do pensamento de Kelsen está baseada na obra 
Teoria Pura do Direito (3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999).
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única norma ou por normas que conjuntamente não sejam incompatíveis. Normas 
que prevejam condutas incompatíveis, ou seja, que levem a aporias, reduziriam 
a confiança no sistema jurídico, sendo contraproducentes com o objetivo final 
do Direito, que é atuar. Daí porque existem os critérios para definição de qual 
norma aplicar em caso de conflito de normas, que seria sempre aparente. Os 
três principais critérios são: (a) hierarquia, vale dizer, norma superior prevalece 
sobre a inferior, no que com esta contrastar; (b) anterioridade, ou seja, norma 
posterior de mesma hierarquia revoga a anterior no que com ela for incompatível; 
e (c) especialidade, isto é, norma especial revoga geral na matéria específica de 
que trata.

É fácil perceber que em um sistema normativo com essas características, 
que busca certeza e objetividade, as normas se põem como regras, ou seja, 
têm que ter hipótese de incidência ou pressuposto de fato bem definido, pois 
essa é única forma para se possa estabelecer distinções, verificando se a norma, 
após aferida sua validade, é aplicável. Princípios, nesse contexto, têm função 
apenas informadora para solução de casos concretos, não integrando o sistema 
normativo, até porque são dotados de elevada carga valorativa, o que contraria o 
primeiro postulado do positivismo que é a separação entre direito e moral. O juiz 
poderia decidir com base em princípios, mas estaria decidindo fora do sistema 
jurídico.

A norma, para Kelsen, não estabelece uma única conduta possível, pois 
constitui um esquema legal abstrato e genérico, no interior do qual diversas 
orientações de condutas podem ser escolhidas pelo aplicador como padrão a 
ser seguido coativamente. Saber com base em que ele fará essa escolha, não é 
um problema jurídico, que interesse à Ciência do Direito. Essa é mais uma das 
consequências do primado reducionista e purificador da proposta kelseniana. A 
única coisa que o julgador não pode fazer é afastar-se dessa moldura normativa, 
pois aí estará agindo contra o Direito. Daí porque essa moldura tem que ser 
precisa, não podendo ter textura aberta, como acontece com os princípios.

Ocorre que, já há algum tempo, especialmente depois da promulgação da 
CF/1988, a ordem jurídica brasileira sofreu transformação significativa, passando 
por um movimento de reconhecimento cada vez maior da força normativa da 
Constituição, de constitucionalização do direito e de admissão da eficácia 
normativa autônoma dos princípios constitucionais.

Nesse novo momento, vê-se, gradualmente, o surgimento de uma nova 
concepção de Direito, que se pode chamar de pós-positivista. Longe de ser um 
movimento uniforme, trata-se de variadas orientações teóricas, que têm como 
ponto em comum a insatisfação com as concepções positivistas mais estreitas, 
admitindo uma reaproximação entre Direito e Moral, com a finalidade de se 
conferir um controle do conteúdo jurídico e não apenas da forma. O foco de muitas 
delas está nos direitos fundamentais, os quais ganham extrema proeminência no 
Direito Constitucional.

No contexto do direito brasileiro atual, passou a fazer muito sentido uma 
teoria dos direitos fundamentais como a defendida pelo jurista alemão Robert 
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Alexy1332, que apresenta uma nova visão de ordem jurídica.

Um dos pontos fundamentais da teoria de Alexy sobre os direitos 
fundamentais é a distinção entre princípios e regras jurídicas. Princípios jurídicos, 
tanto quanto as regras jurídicas, constituem espécie de norma, pois ambas se 
formulam através de expressões deônticas fundamentais, como mandamento, 
permissão e proibição, ou seja, dizem o que deve ser.

Para esse autor, o ponto essencial da distinção reside no fato de princípios 
serem mandados de otimização que mandam alguém realizar um ato ou abster-
se de fazê-lo, ou que, ainda, permitem sua prática, na medida das possibilidades 
jurídicas e fáticas. O limite das possibilidades jurídicas é dado pelas normas e 
princípios opostos. As regras, por outro lado, são comandos normativos que 
estabelecem de forma absoluta uma conduta específica, de modo que, se forem 
válidas, deve-se fazer exatamente o que elas determinam, nem mais, nem 
menos.

Essa distinção vai se mostrar de forma mais evidente quando houver 
colisão de princípios e conflito de regras. O conflito de regras é resolvido pela 
inclusão de uma cláusula de exceção em uma das regras ou pela invalidação de 
uma das regras, ou pela adoção de um critério para a exclusão de uma delas. 
A colisão de princípios, já que só podem colidir princípios válidos, soluciona-
se, por outro lado, mediante a ponderação, que consiste em atribuir-lhes pesos 
diferentes no caso concreto, isto é, aferir diante de determinadas circunstâncias 
qual deles deve prevalecer.

Assim, mudadas as circunstâncias, também pode mudar a solução dada 
à colisão, prevalecendo neste caso o princípio que cedeu em outro momento. 
Cuida-se de estabelecer entre os princípios uma relação de precedência 
condicionada, segundo a qual as condições sob as quais um princípio precede a 
outro constituem o suposto de fato de uma regra que expressa a consequência 
jurídica do princípio precedente. Dessa forma, o resultado obtido pela técnica da 
ponderação será sempre uma regra adscrita, ou seja, uma regra construída em 
razão do caso concreto.

Outra importante distinção entre princípios e regras está no caráter 
prima facie daqueles e no caráter definitivo dessas. Os princípios não conteriam 
um mandamento definitivo, senão prima facie, isto é, quando vistos isolada e 
abstratamente. O fato de um princípio prevalecer em um caso não implicaria dizer 
que valerá para outro. Os princípios apresentam razões que podem ser superadas 
por razões opostas, podendo ambas variar de acordo com as circunstâncias fáticas 
e jurídicas; não determinam, contudo, como há de se resolver a relação entre 
uma razão e outra oposta. Por isso, os princípios não possuem determinações a 
respeito dos princípios opostos e das possibilidades fáticas.

Inteiramente diverso é o caso das regras, que, por exigirem que 

1332  A exposição da teoria do referido jurista que se fará em seguida tem por base a obra 
Teoria de los derechos fundamentales (Traducido por Ernesto Garçon Valdéz. Madri: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1993).
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se faça exatamente o que ordenam, contêm uma determinação no âmbito 
das possibilidades jurídicas e fáticas. Essa determinação pode fracassar por 
impossibilidades jurídicas e fáticas, o que pode levar à sua invalidez, mas, se isso 
não acontece, vale definitivamente o que as regras determinam.

Alexy argumenta não ser correta a afirmação de que os princípios são 
razões para regras e somente para elas, não podendo servir de fundamento para 
juízos concretos de dever ser (decisões judiciais, por exemplo). As regras podem 
ser razões para outras regras (como a que proíbe lesar a auto-estima alheia, que 
dá suporte para a regra que diz não se poder falar do fracasso alheio), quanto 
os princípios podem servir de base para normas individuais, como ocorre, por 
exemplo, no caso de o princípio da proteção à vida ser fundamento para a não 
realização de uma audiência judicial. Os princípios, portanto, seriam razões para 
regras, mas não somente para elas.

Sob essa nova mirada percebe-se a relevância dos princípios jurídicos, 
que de vetores para a ação tornam-se, a despeito de sua textura aberta, fonte 
normativa direta, capaz de impor-se coativamente, com forte conteúdo axiológico 
que se erradia para todo o ordenamento.

Um dos problemas que surge é alguma insegurança jurídica, em razão 
de os princípios serem normas instituídas por enunciados abertos, normalmente 
de caráter genérico, cujo conteúdo só pode ser completamente descoberto no 
momento de sua aplicação ao caso concreto, por meio do trabalho do operador 
do direito. Assim ganha relevância extrema a argumentação jurídica, que se exige 
seja muito mais completa e detalhada que a necessária ao emprego do método da 
subsunção. A fundamentação correta das decisões judiciais nos “casos difíceis” 
é uma condição imprescindível para que se não deixe o arbítrio tomar conta, 
permitindo-se um adequado controle dos motivos que levaram preferência em 
relação a um dos princípios em jogo, afastando-se assim o decisionismo judicial. 

Ao enfocar a questão da inversão do ônus da prova sob essa nova 
perspectiva, percebe-se logo o caráter principiológico da discussão. Com efeito, 
os casos que constituem a base desta análise, colhidos da jurisprudência do 
STJ, apresentam-se como difíceis, pois a aplicação pura e simples da regra da 
distribuição estática do ônus da prova pode gerar resultados que não satisfazem 
as expectativas que as partes têm em relação aos resultados do processo judicial, 
ou seja, não permitem o acesso a uma ordem jurídica justa.

Importante, nesse ponto, esclarecer o que seja esse acesso a uma 
ordem jurídica justa. 

Normalmente, identifica-se acesso à justiça com a observância das 
normas que regulam a aplicação do direito, segundo o disposto na Constituição 
Federal, ou seja, ao devido processo legal. De forma mais analítica, essa visão 
abrange:

“i) o ingresso em juízo; ii) a observância das garantias 
compreendidas na cláusula do devido processo legal; iii) a participação 
dialética na formação do convencimento do juiz, que irá julgar a causa 
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(efetividade do contraditório); iv) a adequada e tempestiva análise, pelo 
juiz, natural e imparcial, das questões discutidas no processo (decisão 
justa e motivada); v) a construção de técnicas processuais adequadas 
à tutela dos direitos materiais (instrumentalidade do processo e 
efetividade dos direitos)”1333.

Para Watanabe, que cunhou a expressão, o acesso a uma ordem jurídica 
justa está baseada no:

“direito à informação, direito à adequação entre a ordem 
jurídica e a realidade socioeconômica do país, direito a uma justiça 
adequadamente organizada e formada por juízes inseridos na realidade 
social e comprometidos com o objetivo de realização da ordem jurídica 
justa, direito a pré-ordenação dos instrumentos processuais capazes 
de promover a efetiva tutela de direitos, direito à remoção de todos os 
obstáculos que se anteponham ao acesso e efetivo acesso à justiça 
com tais características”1334.

A concepção acima atrela acesso à justiça a um conteúdo ético. 
Entende o autor que precisa haver uma atenção do Poder Judiciário à realidade 
socioeconômica. Isso somente pode justificar-se a partir de um suporte 
constitucional, pois do contrário se teria uma abertura muito grande para o 
arbítrio, já que a definição do justo ficaria a cargo das concepções pessoais de 
cada julgador. A Constituição, que está na cimeira da ordem jurídica, é a bússola 
que vai orientar a definição do justo. E essa bússola aponta para um norte 
bem definido: o compromisso com os direitos fundamentais, a democracia e a 
construção de uma sociedade igualitária, pluralista e solidária. Assim, justifica-se 
a exigência de que julgador busque a adequação da ordem jurídica à realidade 
socioeconômica do país, empregando aquela sempre no sentido de modificar 
esta na direção apontada pela Constituição.

Posta a questão nestes termos, ganha força a teoria da distribuição 
dinâmica do ônus da prova em matéria ambiental. Com efeito, atribuir o ônus 
da prova dos fatos relevantes para o julgamento da causa àquele que maior 
capacidade tem de produzi-la, promove a igualdade material entre os litigantes, 
permitindo que se possa chegar a resultados mais próximos da realidade fática.

É essa a única linha de fundamentação que escapa às críticas formuladas 
pelos opositores da inversão do ônus da prova em matéria ambiental. Com 
efeito, todas as demais sucumbem pela falta de maior consistência científica, 
pois colocam princípios de natureza material para afastar regra de natureza 
processual. O processo e suas regras compõem o palco onde serão confrontados 
os direitos e interesses substanciais, constituindo meio para a definição deles. 
Desse modo, não será possível jamais afastar o princípio do devido processo legal 

1333  CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo.  Vitória: Panóptica, ano 
1, n. 6, fev. 2007, p. 1-44. Disponível em: < http://www.panoptica.org/seer/index.php/op/article/
view/59/64> Acesso em: 25  abr. 2014, p. 25.
1334  WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini 
(Org.). Participação e Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 138-135.
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para atender o princípio do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
pois a definição desse direito, se questionado em conflito intersubjetivo, dar-se-á 
no processo, que deve, por seu turno atender aos ditames daquele princípio 
para que seja válido. A ponderação que se poderá fazer é entre princípios de 
natureza material, como ocorre entre  o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e o direito ao livre exercício da atividade econômica, por exemplo.

Não é todo caso, mesmo envolvendo matéria ambiental, no entanto, que 
justifica a inversão, mas somente aqueles difíceis, em que a distribuição normal 
do ônus da prova possa tornar inviável um julgamento mais adequado à realidade 
fática. Como já se disse, no Brasil adotou-se, como regra, a teoria estática do 
ônus probatório, determinando previamente que o ônus de fazer a demonstração 
das alegações de fato recaia sobre o autor, quanto ao fato constitutivo do seu 
direito, e sobre o réu, no tocante ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor. A inversão é, portanto, uma excepcionalidade.

Se é uma excepcionalidade, é preciso estabelecer os termos em que 
ela se faz presente. Primeiro, é necessário verificar se os sujeitos processuais 
estão em posição de efetiva paridade de armas no processo quanto à produção 
da prova, pois se estiverem, não terá cabimento a inversão. Nesse ponto 
entram em jogo não apenas o aspecto econômico, mas também o técnico. Há 
situações, por exemplo, que até o Ministério Público pode aparecer em condição 
de inferioridade, em locais onde não conte com estrutura adequada ou em que 
o objeto do processo envolva tecnologia dominada apenas pelo empreendedor 
acionado, por exemplo. Essa questão deve ser averiguada sempre tendo em 
mira as circunstâncias do caso. Segundo, tal qual ocorre no CDC, as alegações 
que informam a demanda ambiental precisam ser verossímeis, ou seja, que 
hão de estar baseadas em elementos indiciários suficientes para justificar a 
inversão pretendida. Terceiro, a inversão precisa ser entendida como regra 
de procedimento, devendo-se informar ao réu no curso do procedimento, de 
preferência até o saneador, que será adotada, para que ele possa acautelar-se, 
produzindo as provas necessárias à demonstração de que o dano ambiental não 
ocorreu ou que não existe risco de ocorrer. É fundamental que o juiz esclareça em 
relação a que pontos, que alegações, está invertendo o ônus da prova, para que 
o réu possa exercer o contraditório e a ampla defesa, não sendo surpreendido ao 
final, no julgamento, com a inversão. 

Feita nesses termos e condições, a inversão do ônus da prova em ação 
civil pública ambiental é estratégia admitida pela nova ordem constitucional, 
pois contribui para o acesso à justiça ambiental, servindo para garantir a efetiva 
proteção do meio ambiente, no caso de dano ambiental efetivo ou potencial, de 
modo a preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

4.1 É evidente a importância do poder judiciário na promoção do direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que se dá, essencialmente, na 
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atividade de julgar casos em que busca prevenir ou reparar o dano ambiental.

4.2 As provas são essenciais no processo, uma vez que fornecem o 
suporte para que o juiz forme seu convencimento sobre os fatos alegados pelas 
partes, de modo que possa dar decisão com maior aderência possível à realidade 
social.

4.3 Não é possível promover a inversão do ônus da prova invocando a 
responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, o princípio da precaução, o 
princípio in dubio pro natura e a indisponibilidade do bem ambiental, pois estes 
se inserem no plano no direito ambiental material, enquanto aquela se põe na 
seara do direito processual.

4.4 É possível a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, ainda 
que não autorizada expressamente por lei, com base na teoria da distribuição 
dinâmica do ônus da prova, pois, por meio dela, observa-se o princípio do 
devido processo legal e, ao mesmo tempo, dá-se maior efetividade ao direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

4.5 Em se tratando de CDC, o legislador considerou que, em regra, o 
consumidor estará numa situação de vulnerabilidade. Da mesma maneira, em 
matéria ambiental, a inversão do ônus da prova, realizada pelo juiz, poderá ocorrer 
naqueles casos em que a relação de forças entre as partes envolvidas, quanto à 
prova, se apresentar desproporcional.
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15. O DIREITO A INFORMAÇÃO AMBIENTAL 
DE QUALIDADE COMO PRESSUPOSTO PARA A 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

GABRIELA SOLDANO GARCEZ
Advogada. Mestre em Direito Ambiental e Doutoranda em Direito Ambiental 

Internacional, ambas pela Universidade Católica de Santos.

1. INTRODUÇÃO

A informação é um dos pilares da democracia ambiental participativa, 
bem como um instrumento indispensável para a consciência da sociedade quanto 
a proteção do patrimônio ambiental atualmente disponível, conforme preceitua o 
artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988.

Neste contexto, o presente artigo visa analisar, primeiramente, o princípio 
da informação ambiental.

Após, pondera acerca da tutela nacional ao acesso a informação ambiental,  
argumentando sobre o dever do Estado em ministrar informações de qualidade, 
conforme artigo 5º, incisos XIV e XXXIII, da Constituição Federal. 

Por fim, analisa a importância da informação pública ambiental, enfatizando 
o papel da informação como meio garantidor de educação e cidadania ambiental, 
uma vez que, somente a partir da informação, implementa-se a participação 
social, criando uma nova relação entre o meio ambiente e os seres humanos, 
dessa vez sustentável.

2. DO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO AMBIENTAL

O direito ao acesso a informação é garantido, de forma geral, pelo Princípio 
19, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948: “Todos têm direito 
à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a liberdade de expressar 
opiniões sem interferência e de buscar, receber e transmitir informações e ideias 
por quaisquer meios e sem limitações de fronteiras”. 

Já a Declaração de Estocolmo, de 1972, desenvolvida como produto final 
da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, registrou 
a importância da informação para a educação ambiental e conscientização 
das responsabilidades sociais e ambientais, bem como para a formação da 
opinião pública quanto a esta matéria (Princípio 19), afirmando que os veículos 
de comunicação de massa devem difundir informações ambientais de caráter 
educativo, a fim de informar sobre a necessidade de defender e melhorar a 



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

579

qualidade do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

A Declaração de Estocolmo afirmou, ainda, sobre a necessidade de 
fomento e compartilhamento das informações atualizadas para garantia de acesso 
dos países em desenvolvimento às chamadas tecnologias limpas (Princípio 20), 
assegurando que para facilitar a solução dos problemas ambientais deve haver o 
livre intercâmbio da informação científica.

O princípio da informação está contido também no Princípio 10, da 
Declaração do Rio de Janeiro, formulada durante a ECO-92, que afirma ser 
dever dos Estados tornar as informações ambientais acessíveis a todos os 
indivíduos, inclusive quando referentes a materiais e atividades perigosas, pois 
para participação do cidadão em questões ambientais é necessário o adequado 
acesso a informação sobre o ambiente.

A Declaração do Rio de Janeiro menciona, ainda, as obrigações 
recíprocas entre os Estados de notificar em casos de desastres naturais ou outras 
emergências, cujos efeitos possam ultrapassar suas fronteiras; a obrigatoriedade 
de informação sobre atividades potencial ou efetivamente causadoras de 
considerável impacto ambiental transfronteiriço; o direito a informação perante 
as autoridades públicas; e, o dever dos Estados de disponibilizar informação para 
a coletividade (Princípios 10, 18 e 19).

Já a Agenda 21, do ano de 1992, também extraída da ECO-92, ao analisar 
que cada pessoa é tanto usuária quanto provedora de informações, dispõe, 
em seu Capítulo 40, sobre a meta do aperfeiçoamento da disponibilidade das 
informações.

Isso ocorre, porque a informação é base para a tomada de qualquer 
decisão, pois é fundamento e fonte de conhecimento para a análise dos fatos 
de forma segura, o que garante o acesso da população às informações relativas 
as atividades administrativas. O que se aplica principalmente no que se refere a 
matéria ambiental. 

Conforme o artigo 2º, da Diretiva nº. 313, de 1990, da Comissão das 
Comunidades Europeias (CEE), que dispõe sobre a liberdade de acesso à 
informação ambiental, o termo “informação relativa ao ambiente” significa:

“Qualquer informação disponível sob forma escrita, 
visual, oral ou de base de dados relativa ao estado das águas, 
do ar, do solo, da fauna, da flora, dos terrenos e dos espaços 
naturais, às atividades (incluindo as que provocam perturbações, 
tais como os ruídos) ou medidas que os afetem ou possam 
afetar negativamente e às atividades ou medidas destinadas a 
protegê-los, incluindo medidas administrativas e programas de 
gestão ambiental”.

Já a Convenção de Aarhus (elaborada durante a 4ª Conferência Ministerial 
do Meio Ambiente para a Europa, em 21 de abril de 1998, em Aarhus, na Dinamarca), 
que tem por objetivo garantir os direitos de acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria 
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de ambiente, dispõe, entre outros tópicos, sobre a: “difusão de informação em 
matéria de ambiente”; “participação do público em decisões sobre atividades 
específicas”; “participação do público relativamente a planos, programas e 
políticas em matéria de ambiente”; “participação do público na preparação de 
regulamentos e ou instrumentos normativos legalmente vinculativos aplicáveis 
na generalidade”. 

Tal Convenção dispõe em seu artigo 2º, item 3, o que se entende por 
“informação em matéria de ambiente”:

“Qualquer informação disponível sob forma escrita, 
visual, oral, eletrônica ou de qualquer outra forma sobre:  

a) O estado dos elementos do ambiente, tais como 
o ar e a atmosfera, a água, o solo, a terra, a paisagem e os 
sítios naturais, a diversidade biológica e as suas componentes, 
incluindo, genericamente, organismos modificados e a interação 
entre estes elementos; 

b) Fatores, tais como substâncias, energia, ruído 
e radiação, e atividades ou medidas, incluindo medidas 
administrativas, acordos, políticas, legislação, planos e 
programas em matéria de ambiente que afetem ou possam afetar 
os elementos do ambiente, no âmbito do acima mencionado 
subparágrafo a), e custo-benefício e outros pressupostos e 
análises econômicas utilizados no processo de tomada de 
decisão em matéria de ambiente;  

c) O estado da saúde e da segurança do homem, 
as condições de vida humana, os sítios culturais e estruturas 
construídas, tanto quanto sejam ou possam ser afetados 
pelo estado dos elementos do ambiente ou, através desses 
elementos, pelos fatores, atividades ou medidas acima 
mencionados no subparágrafo b)”.

Vale ressaltar que, diversas outras convenções e tratados internacionais 
possuem matéria concernente ao tema, como, por exemplo, o Tratado de 
Cooperação Amazônica, de 1978, que dispõe sobre o intercâmbio de informações.

3.  DA TUTELA AO ACESSO A INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Para a Declaração do Rio de Janeiro, de 1992 (Princípio 10), o melhor 
modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos os 
cidadãos interessados, o que somente ocorrerá a partir do acesso a informação 
de que dispõem as autoridades públicas. Para tanto, os Estados devem facilitar 
e fomentar a sensibilização e a participação do público, colocando a informação 
à disposição de todos. 

Dessa forma, para a implementação das ações destinadas a defesa e 
preservação do meio ambiente, é necessário que as pessoas tenham acesso a 
informações relativas a este assunto. A informação é condição necessária para o 
exercício da participação social nas questões relativas ao meio ambiente.

Não há participação efetiva sem informação. O direito à informação é a 
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base para o direito à participação, uma vez que, sem informação, o individuo jamais 
poderá formar sua opinião sobre qualquer assunto e, a partir daí, manifestar-se 
ou, até mesmo, intervir por meio do Poder Judiciário.1335

No Brasil, o princípio da informação relativa a matéria ambiental já era 
previsto desde 1981, com a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº. 6.938/81), 
nos artigos 6º e 10º, que previam, respectivamente, a divulgação de analises e 
licenciamentos ambientais efetuados.

Posteriormente, a Constituição Federal de 1988, além da garantia do artigo 
5º, inciso XIX e XXXIII, reforça a ampla divulgação à sociedade das informações 
contidas no Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório (RIMA) 
para os casos de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente (artigo 225, parágrafo 1º, inciso IV).

Neste contexto, o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente 
(SISNAMA) merece destaque. Instituído pelo artigo 9º, inciso VII, da Lei nº. 
6.938/81 (conhecida como Política Nacional do Meio Ambiente), e regulamentado 
pelo artigo 11, inciso II, do Decreto nº. 99.724/90, o SISNAMA é um importante 
instrumento para viabilizar a sistematização, o tratamento, o armazenamento e a 
divulgação de informações, documentos e dados sobre o meio ambiente. 

Já a Lei nº. 10.650/03 garante o acesso a informações existentes nos 
órgãos e entidades do SISNAMA. Em seu artigo 2º garante o “acesso público 
a documentos, expedientes e processos administrativos que tratem de matéria 
ambiental”, dentro de um prazo de 30 dias (contados da data do pedido), por 
qualquer cidadão que os requisitar. 

Assim, qualquer indivíduo, independentemente da comprovação 
de interesse específico, tem garantido o acesso a informações, mediante 
requerimento por escrito, no qual deve assumir o compromisso de não utilizar 
as informações colhidas para fins comerciais, sob as penas da lei civil, penal, de 
direito autoral e de propriedade industrial, assim como deve comprometer-se a 
citar as fontes, caso, por qualquer meio, venha a divulgar aludidos dados1336. 

Em caso de indeferimento, a decisão deverá ser motivada e ficará sujeita 
a recurso hierárquico.

Ademais, a mesma legislação estabelece, ainda, que determinadas 
matérias devem receber frequentes atualizações das informações destinadas 
à população, independentemente de qualquer requisição (artigo 2º), dentre 
elas encontra-se as matérias relativas a qualidade do meio ambiente; políticas, 
planos e programas potencialmente causadores de impacto ambiental; planos e 
ações de recuperação de áreas degradadas; acidentes, situações de risco ou de 

1335  ARRUDA, Geovana Maria Cartaxo de. A participação pública na defesa do meio ambiente: 
implementação de um desenvolvimento sustentável. In: Congresso Internacional de Direito 
Ambiental, 1997, São Paulo. Anais. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 1997, p. 
248.
1336  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 200.
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emergência ambientais; diversidade biológica etc. 

Mais recentemente, foi editada a Lei nº. 12.527, de 18 de novembro de 
2011 (regulamentada no âmbito do Poder Executivo Federal pelo Decreto nº. 
7.724/12), regulamentando o inciso XXXIII, do artigo 5º, da Constituição, o que 
inclui, portanto, as informações concernentes à área ambiental.

Esta legislação infraconstitucional impõe que, poderá ser apresentado 
pedido de acesso a informações por qualquer interessado, mediante a 
identificação do requerente e a especificação da informação requerida (artigo 
1º e 10), aos “órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes 
Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério 
Público”, bem como “as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, 
as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios”.

Ademais, há expressa previsão legal afirmando que não poderá “ser 
negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de 
direitos fundamentais” (artigo 21). Tutela esta que pode ser exercida através 
da Ação Civil Pública, regulada pela Lei nº. 7.347/85, uma vez que qualquer 
interessado pode requisitar às informações que julgar necessárias, a serem 
fornecidas no prazo de quinze dias. Tais informações podem ser usadas para 
provocar a iniciativa do Ministério Público quanto ao objeto da ação civil e seus 
elementos de convicção (artigo 6º e 8º). 

“Como se vê, a lei constitui instrumento valiosíssimo na implementação 
do direito a informação ambiental e do princípio da participação democrática, 
pressupostos necessários e fundamentais da concretização do direito 
constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”1337.

4. O PAPEL DA INFORMAÇÃO COMO MEIO GARANTIDOR DA EDUCAÇÃO 
E CIDADANIA AMBIENTAL

Quando se oferece uma quantidade de informação com qualidade se 
interfere na forma e na intensidade com que a população participará da vida 
social e política. 

Os cidadãos com acesso à informação têm melhores condições de 
articular desejos e ideias e, principalmente, de tomar parte nas decisões que lhes 
dizem respeito diretamente, inclusive no que se refere a direitos indisponíveis, 
como, por exemplo, o meio ambiente.

O direito a informação torna-se, portanto, um dos pilares do regime 
democrático, essencial à participação social no debate e nas deliberações sobre 
assuntos de interesse público.

A informação conduz a atuação e participação da sociedade, pois, de 

1337  MILARÉ, Édis. Op. cit., p. 201.
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posse da informação, o ser humano é resgatado da passividade, conquista sua 
cidadania e pode envolver-se ativamente na condução de processos decisórios1338.

Isso ocorre porque, quando se informa com qualidade, transmite-se 
conhecimento. É a partir do conhecimento que a população pode ter voz ativa em 
debates, pois terá condições de compreender e orientar as discussões, influindo 
nos acontecimentos. 

Dessa forma, a informação permite a educação das pessoas com relação 
ao meio ambiente, uma vez que a educação ambiental é o instrumento capaz 
de acabar com a ignorância acerca do ambiente e de seus recursos, oferecendo 
alternativas para viabilizar princípios básicos do Direito Ambiental, como, por 
exemplo, o desenvolvimento sustentável, pois, sem este, na atualidade, não há 
condições de vida humana com qualidade.

Através da educação ambiental, cada ser humano poderá conhecer 
melhor o mundo que habita, compreendendo as necessidades primárias e as 
utilidades dos recursos existentes, visando a melhoria da qualidade de vida. A 
educação ambiental instrui toda a comunidade nos princípios de sustentabilidade, 
justiça social e ambiental, precaução e prevenção, entre outros. Nada mais é, 
portanto, do que um exercício de cidadania.

Neste contexto, durante a Conferência de Estocolmo foi desenvolvido 
o Programa Ambiental das Nações Unidas (PNUMA) e o Plano de Ação Mundial 
para a Educação Ambiental, mediante a Resolução nº. 96, da Declaração, que 
serve de base para que, em 1975, na cidade de Belgrado, seja lançado pela 
Unesco e pelo PNUMA o Programa Internacional de Educação Ambiental, que 
estabelece os princípios orientadores da educação ambiental em nível global. 

Este Encontro resulta na Carta de Belgrado, que tem como meta 
“melhorar todas as relações ecológicas, incluindo a relação da humanidade com 
a natureza e das pessoas entre si”, além de determinar que a educação ambiental 
deve ser contínua, multidisciplinar, voltada aos interesses nacionais e crítica em 
relação ao modelo de desenvolvimento em curso.

“A reforma dos processos e sistemas educativos é 
essencial para a elaboração da nova ética do desenvolvimento 
e da ordem econômica mundial. Os governos e formuladores 
de políticas podem ordenar mudanças e novos enfoques para o 
desenvolvimento, podem começar a melhorar as condições de 
convívio no mundo, mas tudo isso não deixa de ser solução de 
curto prazo, a menos que a juventude mundial receba um novo 
tipo de educação. 

A Recomendação 96 da Conferência sobre o 
Meio Ambiente Humano de Estocolmo pediu um maior 
desenvolvimento da Educação Ambiental, considerada como um 
dos elementos fundamentais para poder enfrentar seriamente 
a crise ambiental no mundo. (...) É nesse contexto que devem 
ser colocados os fundamentos para um programa mundial de 
Educação Ambiental que possibilitará o desenvolvimento de 

1338  MILARÉ, Édis. Ibid., p. 198.
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novos conhecimentos e habilidades, de valores e atitudes, 
enfim, um esforço direcionado a uma melhor qualidade do 
ambiente, e de fato, para uma melhor qualidade de vida para as 
gerações presentes e futuras”.1339

No mesmo sentido, para a Declaração de Estocolmo (Princípio 19):

“É indispensável um esforço para a educação em 
questões ambientais, dirigida tanto às gerações jovens como 
aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da população 
menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião 
pública bem informada (...). É igualmente essencial que os meios 
de comunicação de massas evitem contribuir para a deterioração 
do meio ambiente humano e, ao contrário, difundam informação 
de caráter educativo sobre a necessidade de protegê-lo e 
melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se em 
todos os aspectos”.

No Brasil, a Lei nº. 9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental, afirma que, por educação ambiental não-formal entende-se “as ações 
e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 
ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio 
ambiente” (artigo 13).

Dessa forma, a informação imparcial, clara, real, adequada e necessária 
pode ser traduzida em conhecimento para os indivíduos. Esse conhecimento é 
essencial para a formação da educação ambiental, que é um dos instrumentos 
efetivadores do princípio da participação popular.

A partir da informação é que haverá a possibilidade de conscientização 
da sociedade de que o meio ambiente é um bem jurídico fundamental, devendo, 
portanto, ser protegido (conforme impõe o artigo 225, caput, da Constituição). 

A conquista de um futuro baseado no sistema de desenvolvimento 
sustentável (conforme proposto pela Agenda 21) somente será possível mediante 
esta conscientização da importância de defesa e proteção do meio ambiente.

Neste sentido, a informação proporciona, ainda, fundamento e 
oportunidade da população se manifestar sobre o tema. 

“Proteger a capacidade de reflexão é o que se propõe o direito de 
informação”1340. 

Percebe-se, portanto, que, a informação serve para mobilizar a opinião 
pública, estruturando-a, levando-a a tomada de uma posição na defesa de seus 
interesses, incluindo-se a proteção do meio ambiente, o que dará, portanto, à 

1339 CARTA DE BELGRADO. Retirado do site: < http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/deds/
pdfs/crt_belgrado.pdf>. Acesso em: 17 de abril de 2014.
1340 CARVALHO, Luiz G.G.C. Liberdade de informação e o direito difuso à informação 
verdadeira. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 209/2010.
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opinião pública “importante papel no equacionamento da política ambiental”1341.

Se o acesso a informação é fundamental para a vida em democracia 
(vez que, a democracia está fundada numa participação ativa da população, o 
que somente pode acontecer a partir do momento em que a população tem 
acesso a informações de qualidade, a fim de embasar suas decisões), o direito 
a informação torna-se um direito humano fundamental, que deve ser garantido 
pelo Estado, tendo em vista que é o gestor da informação pública, tendo o dever 
constitucional de informar seus cidadãos sobre o que concerne aos espaços 
públicos (ou seja, sobre a gestão conferida aos bens públicos).

Ademais, à luz da Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1°, inciso 
VI, incumbe ao Poder Público promover a educação e conscientização ambiental.

Dessa forma, para que a população tenha a possibilidade de manifestação 
a partir da informação correta e adequada, uma vez que está educada e consciente 
a respeito do Direito Ambiental, é necessário que o Estado tenha o dever de 
informar ou, ao menos, possibilitar o acesso à informação.

“Ao Estado cumpre abrir canais para a efetividade desse direito, seja 
através da publicidade de atos e documentos, seja evitando a sonegação de 
dados e informações relativas ao ambiente”1342.

Por conta disso, a Constituição de 1988 elegeu o princípio da publicidade 
como basilar para a atuação administrativa quanto a produção e concessão de 
informações, no artigo 37, caput. Pois, de nada adianta a produção de informação 
com qualidade, se esta não alcançar o seu destinatário final e mais importante, 
a população, tendo em vista que “a publicidade estrutura o manuseio da 
informação”1343.

Para a Declaração do Rio de Janeiro (Princípio 10):

“O melhor modo de tratar as questões ambientais 
é com a participação de todos os cidadãos interessados, em 
vários níveis. No plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso 
adequado à informação sobre o ambiente de que dispõem as 
autoridades públicas, incluída a informação sobre os materiais e 
as atividades que oferecem perigo a suas comunidades, assim 
como a oportunidade de participar dos processos de adoção de 
decisões. Os Estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização 
e a participação do público, colocando a informação à disposição 
de todos”.

Dessa forma, a regra é que todas as informações sejam públicas. O sigilo 
é a exceção, a ser aplicado somente nos casos de segurança da sociedade e do 
Estado, nos moldes dos artigos 3º, 4º e 23, da Lei nº. 12.527/11.

1341 MILARÉ, Édis. Op. cit., p. 197.
1342 MILARÉ, Édis. Ibid., p. 202.
1343 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e Meio Ambiente. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 62.
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“O direito à informação só é devidamente respeitado quando o 
administrador assegura o recebimento da informação, no momento adequado, 
na profundidade necessária e com clareza suficiente”1344.

Percebe-se, portanto, que, o acesso as informações ambientais 
garante o novo modelo de democracia participativa, na medida em que confere 
transparência e publicidade.

4.1. Da participação social através da informação

O caput do artigo 225, da Constituição, impõe tanto ao Poder Público, 
quanto à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente.

A sociedade participa da gestão ambiental preservando o ambiente, na 
medida em que respeita as normas dispostas sobre o assunto, bem como exige 
ações ou políticas do Poder Público voltadas a proteção do meio ambiente. 

Tem, portanto, dever de atuar na defesa do meio ambiente, tendo-
se em mente que a participação social é “o instrumento capaz de realmente 
impulsionar o cumprimento da legislação ambiental, transformar a qualidade 
de vida da população e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 
gerações”1345.

O princípio da participação torna-se, portanto, um dos postulados 
fundamentais do Direito Ambiental. 

“Tal postulado se apresenta na atualidade como sendo 
uma das principais armas, senão a mais eficiente e promissora, 
na luta por um ambiente ecologicamente equilibrado. (...) Isso 
representa dizer que cada um de nós deve fazer a sua parte 
em relação aos bens e valores ambientais, e mais do que isso, 
exigir que todos façam a sua parte. Esse último matiz é que 
dá o colorido do princípio da participação ambiental, na exata 
medida em que, vivendo-se em um Estado Democrático de 
Direito, sob os princípios e objetivos referidos anteriormente, 
o que se espera da sociedade é justamente uma tomada de 
posição, altiva, altruísta, ética e participativa, mormente quando 
estamos diante de valores sagrados e essenciais à preservação 
da vida”.1346

Pode-se perceber que, a participação social para a conservação do meio 
ambiente é imprescindível, na medida em que a conscientização e atuação da 
sociedade confere efetivação às normas constitucionais de proteção ambiental. 
Sem a participação popular é impossível à concretização da democracia ambiental. 

Segundo a doutrina, existem três grandes vias de participação. Pode se 

1344 MILARÉ, Édis; BENJAMIN, Antonio Herman. Estudo Prévio de Impacto Ambiental: 
Teoria, prática e legislação. São Paulo: RT, 1993, p. 121.
1345 ARRUDA, Geovana Maria Cartaxo de. Op. cit., p. 239.
1346 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de Direito Ambiental. Volume 1 - Parte Geral. 
São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 255/256.
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dar por via não-institucional, como, e.g., através das formas legítimas de pressão 
política; por via institucional, pela utilização de mecanismos como a iniciativa 
popular do processo legislativo, o plebiscito e o referendo; e por via judicial, 
com a tutela coletiva de interesses pelas associações, entidades de classes e 
sindicatos.1347 

A título de exemplificação existem diversos meios de efetivação destas 
vias de participação citadas, dentre eles:

“através da manifestação de vontade e possibilidade 
de indagação no procedimento administrativo-licenciador, na 
hipótese de ser precedido de estudo de impacto ambiental, 
através das audiências públicas; na participação em órgãos 
dotados de poderes normativos e/ou deliberativos (conselhos 
e comitês) e no processo legislativo (iniciativa popular de lei e 
referendo). Por fim, através do acesso à Justiça”.1348

Dessa forma, partindo do pressuposto de que foi dada a devida 
publicidade as informações de qualidade, diversos instrumentos permitem a 
participação da sociedade nas questões relativas ao meio ambiente, desde os 
processos de criação do Direito Ambiental, através da iniciativa popular de leis 
complementares e ordinárias; nos referendos e plebiscitos sobre matérias de lei, 
bem como na atuação da sociedade civil organizada em órgãos colegiados que 
detém poder normativo. 

A sociedade civil organizada pode participar, ainda, nos processos 
de criação e execução de políticas públicas ambientais, como, por exemplo, 
alternativas para a destinação final dos resíduos sólidos municipais, como a 
criação de cooperativas de reciclagem e reaproveitamento.

Neste sentido, o acesso à informação relaciona-se, diretamente, com a 
democracia participativa, na medida em que permite que os cidadãos tenham 
condições de avaliar programas de governo ou propostas legislativas, ensejando 
a real participação em debates sobre, por exemplo, políticas públicas na área 
ambiental.

A informação ambiental contribui, assim, para a transparência 
governamental; para o conhecimento sobre os atos e planos futuros, bem como 
evita a corrupção, na medida em que permite a fiscalização pública da qualidade 
do ambiente em favor da própria sociedade.

Há, também, a possibilidade do cidadão participar de audiências públicas, 
que visem a discussão tanto das já mencionadas políticas ambientais, quanto de 
licenciamentos e estudos de impacto ambiental.  

1347 BARROSO, Luis Roberto. O Direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites 
e possibilidades da Constituição Brasileira. 7.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 280/281.
1348 CAPPELLI, Silvia. Acesso à justiça, à informação e participação popular em temas 
ambientais no Brasil. In: LEITE, José Rubens Morato; DANTAS, Marcelo Buzaglo (organizadores). 
Aspectos Processuais do Direito Ambiental. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 
278.
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As audiências públicas garantem a participação direta do cidadão nas 
discussões ambientais, pois nestas não há necessidade de representação pela 
sociedade civil organizada. Qualquer pessoa pode participar oralmente expondo 
a sua opinião, ou até mesmo juntando documentos que farão parte da ata da 
audiência. 

Há, ainda, a possibilidade da sociedade se fazer representar nos 
Conselhos Ambientais, como o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 
que possui entre os seus conselheiros representantes de entidades ambientais 
e profissionais, por exemplo); o Conselho Estadual e Municipal de Meio 
Ambiente; Conselho de Recursos Hídricos; Conselho de Gestão das Unidades 
de Conservação etc.

Por fim, a sociedade pode se valer de instrumentos legais e administrativos, 
visando a obtenção de prestação jurisdicional ou administrativa na área ambiental. 
Trata-se, por exemplo, da Ação Civil Pública, da Ação Popular e do Mandado de 
Segurança.

Quanto a Ação Civil Pública, regulada pela Lei nº. 7.347/85, a participação 
popular se dá por intermédio do Ministério Público ou de organizações não 
governamentais (ONGs), visando à condenação dos réus em obrigações de fazer, 
não fazer ou entrega de dinheiro e, também, a recomposição do dano ambiental.

Já a Ação Popular, regulada pela Lei nº. 4.717/65, trata-se de um 
remédio constitucional de iniciativa de qualquer cidadão que visa anular ato da 
administração pública lesivo ao patrimônio ambiental.

Por outro lado, o Mandado de Segurança individual pode ser impetrado 
por qualquer cidadão em razão de ofensa a direito líquido e certo por ato ilegal 
ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público (artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição). Enquanto que 
o Mandado de Segurança coletivo pode ser impetrado por partidos políticos (com 
representação no Congresso Nacional), entidade de classe, organização sindical 
ou associação legalmente constituída há um ano, em defesa dos interesses de 
seus membros (artigo 5º, inciso LXX, da Constituição). 

Percebe-se, portanto, que, a atuação da sociedade, após a concessão 
de informação de qualidade, está intimamente ligada a preservação de direitos 
fundamentais, entre eles: a sadia qualidade do meio ambiente.

As informações ambientais divulgadas têm a finalidade precípua de 
formar a consciência ambiental da população, fornecendo-lhes condições de 
colocar em prática a proteção do meio ambiente, tendo em vista que é dever 
da coletividade (assim como do Poder Público) a sua defesa e proteção para as 
presentes e futuras gerações (nos termos do artigo 225, caput, da Constituição).

Não é possível a formação de um debate de qualidade com a sociedade 
sem que sejam concedidas as informações necessárias para tanto, uma vez 
que as informações públicas fornecem subsídios para que a população tenha 
condições de participar efetivamente dos processos de decisão que envolva 
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interesses públicos primários (como o meio ambiente), bem como fiscalizar as 
ações dos governos na execução de programas de políticas públicas.

Conclui-se que, a informação pública é um bem jurídico indispensável 
para a realização da democracia participativa, na medida em que o acesso a esta 
informação propicia a instrução necessária para a participação da sociedade nos 
processos decisórios.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1. Um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº. 
6.938/81) é a divulgação de informações concernentes à área ambiental, visando 
qualificar a opinião pública, para que esta possa efetivamente integrar os 
procedimentos da democracia participativa.

5.2. A informação torna-se, portanto, um dos pilares da democracia 
ambiental participativa, bem como um instrumento indispensável para a 
consciência da sociedade quanto a proteção do patrimônio ambiental atualmente 
disponível, conforme preceitua o artigo 225, caput, da Constituição Federal de 
1988. 

5.3. O princípio da publicidade da informação passa então a ser um 
modelo ético a ser seguido, tanto pelo Poder Público quanto pelo detentor privado 
da informação. Pois, somente a partir da informação é que haverá a possibilidade 
de conscientização da sociedade de que o meio ambiente é um bem jurídico 
fundamental, devendo, portanto, ser protegido. 

5.4. Portanto, a produção e divulgação de informações, que se traduzem 
em conhecimento, que, por sua vez, configura a educação ambiental dos cidadãos, 
forma um ciclo vicioso importantíssimo para a implementação do princípio da 
participação popular.

5.5. Este princípio da participação garante a proteção jurídica do meio 
ambiente de forma democrática, pois permite a inclusão da população em ações 
específicas de defesa do meio ambiente, como, por exemplo, monitoramento de 
políticas públicas, campanhas midiáticas, audiências púbicas e ações judiciais.
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1. INTRODUÇÃO

Sem pretensão de esgotar o tema, o presente texto1349 tem por objetivo 
expor reflexões e propor algumas teses sobre argumentação com princípios no 
direito ambiental. Para tanto, a partir de determinada assertiva sobre o princípio 
da vedação do retrocesso ambiental e o novo Código Florestal (Lei 12.651, de 25 
de maio de 2012), o problema é colocado. Esse procedimento metodológico tem 
a vantagem de possibilitar a depuração e aplicação de conceitos lógico-jurídicos 
de hermenêutica constitucional no campo socioambiental. De efeito, convém 
desde logo sublinhar que o problema, a metodologia e as teses desenvolvidos 
no trabalho inserem-se nas dobras do eixo temático evolução da interpretação 
constitucional ambiental.

Identificada a utilização de princípios na base do argumento, problematiza-
se o método adequado para lidar com eles com esteio na distinção estrutural 
entre regra e princípio como espécies de norma jurídica. Assim, estabelecida uma 
formulação mais rigorosa à aludida assertiva, esta será submetida a testes de 
justificação externa e interna com o escopo de apurar sua higidez metodológica. 

Toda a análise assume como pano de fundo o Direito como fenômeno 
linguístico. É na seara da linguagem que exames de discursos normativos e 

1349  Texto vinculado aos Projetos de Pesquisa: “Investigação acerca de sistemas formais 
capazes de representar as intuições temporais do português”, n.º 08211/UEL, Coordenador/
Orientador Prof. Dr. Carlos Luciano Manholi; “Direito e Biodiversidade”, Coordenador/Orientador 
Prof.Dr. Vladimir Garcia Magalhães.
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metanormativos devem transitar. Nesse contexto, desenvolve-se a discussão 
acerca da metodologia da argumentação jurídica com princípios, entendida essa 
como toda aquela que se embasa em tais vetores axiomáticos para estabelecer 
novas inferências e conclusões. 

2. DIREITO COMO FENôMENO LINGUÍSTICO

“Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo”, 
expressou Wittgenstein no famigerado aforismo 5.6 do Tractactus1350. Na 
contemporaneidade, a superação do paradigma da razão pelo da linguagem rendeu 
ensejo a que respeitáveis correntes filosóficas admitissem diretamente que “a 
linguagem deve ser tida como algo constitutivo do ser humano, algo imanente. A 
linguagem surgiu com o homem e o homem surgiu com a linguagem”1351, como 
destacou Reinholdo Aloysio Ullmann, ao sintetizar correntes que consideram a 
faculdade da linguagem como algo dado, inerente ao ser humano, independente 
da experiência (da linguística estrutural de F.Saussure até gramática gerativa 
transformacional de N.Chomsky). 

Do exercício de tal faculdade, advém a língua, fator social: 
“Mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde 

com a linguagem; é somente uma parte determinada, essencial 
dela, indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da 
faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias, 
adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade 
nos indivíduos.”1352

De fato, no começo do séc. XX o pai da linguística moderna, Saussure 
concebeu a semiologia, “uma ciência que estude a vida dos signos no seio da 
vida social”1353. Outrossim, juristas conceberam o direito também como produto 
social da linguagem. De outro lado, a ciência do direito emite discursos sobre 
tal tecido linguístico-normativo, constituindo-se, pois, em metalinguagem. Não 
poderia ser diferente. Lourival Vilanova preleciona, com a precisão que lhe é 
peculiar: “As normas estão no mundo do direito positivo; e as descrições de 
normas no nível do conhecimento jurídico. Linguagem descritiva aqui; linguagem 
prescritiva ali”1354.

São linguagens: direito e ciência do direito. A segunda, em extensão, 
compreende o conjunto de todas as proposições que descrevem a linguagem 

1350  WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratactus lógico-filosófico. 4ªed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 
2008, p.114.
1351  ULLMANN, Reinholdo Aloysio. Antropologia: o homem e a cultura. 3ªed. Petrópolis: 
Vozes, 1991, p.122.
1352  SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral. 6ªed. São Paulo: Cultrix, 1974, p.17.
1353  SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral. 6ªed. São Paulo: Cultrix, 1974, p.24.
1354  Cf. VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: 
RT, 1977, p.25. Na mesma linha, outros juristas, todos de primeira grandeza, poderiam ser citados: 
Geraldo Ataliba, Paulo de Barros Carvalho, Eurico Marcos Diniz de Santi. 
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do direito. Linguagens que são, tanto uma quanto outra admitem três níveis de 
análise: sintático, semântico e pragmático. O primeiro leva em conta a estrutura 
interna da linguagem (nível lógico); o segundo, o significado (nível conceitual 
ou interpretativo); o terceiro, a relação dos usuários com a linguagem (nível da 
aplicação):

“O aspecto pragmático da linguagem concerne às 
características de sua utilização (motivações psicológicas dos falantes, 
reações dos interlocutores, tipos socializados da fala, objeto da fala, 
etc.) por oposição ao aspecto sintático (propriedades formais das 
construções linguísticas) e semântico (relação entre as unidades 
linguísticas e o mundo).”1355

Esses apontamentos relevam que proposições sobre o direito positivo 
submetem-se a testes de consistência nos diversos planos da linguagem. No 
plano sintático, consistência lógica; no plano semântico, validez conceitual; 
no plano pragmático, eficácia da proposição na influência e previsibilidade dos 
comportamentos dos destinatários das linguagem normativa (eficácia social das 
normas, previsibilidade das decisões judiciais e aplicações outras). 

Claro que, constituindo-se por estruturas lastreadas em linguagem 
natural, é difícil separar o nível puramente sintático da linguagem do direito 
da semântica contida na linguagem natural que o constitui. O nível puramente 
sintático compreende regras de simples manipulação de símbolos. Contudo, 
interessa-nos de perto o nível semântico, visto que o significado será elemento 
necessário para a verificação a que nos propusemos. Transitaremos pelos 
quadrantes da proposição (significado do texto), não do enunciado (texto). 
Consectário disso é que a seguir a depuração da proposição objeto de análise 
se dá em nível semântico, tomando já em consideração unidades de significado 
dados. Daí a razão pela qual o objetivo é anotar sua validez metodológica, não sua 
consistência lógico-deôntica.

3. O PROBLEMA

Como não poderia deixar de ser, o problema em torno do qual gravita o 
texto constitui um objeto linguístico, a saber, este argumento: “As disposições 
do novo Código Florestal que diminuíram a proteção do meio ambiente violam o 
princípio da vedação do retrocesso e, portanto, são inconstitucionais”. A proposta 
é analisar tal assertiva, desenvolvendo-a em sua melhor instância para submetê-
la a sucessivos ataques metodológicos com o objetivo de apurar sua higidez. 

Evidentemente, a inferência refere-se à disposições da Lei 12.651, 
de 25 de maio de 2012, conhecido como novo Código Florestal. Pressupõe a 
afirmação que há disposições legais que reduziram a proteção ao meio ambiente 
em comparação com a legislação expressamente revogada, qual seja, o antigo 
Código Florestal (Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965). 

1355  Pragmático. In: DUBOIS, Jean; GIACOMO, Mathée; et alii. Dicionário de linguística. 8ªed 
São Paulo: Cultrix, 2001, p.480.
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O mesmo argumento pressupõe, ainda, a existência do princípio da 
vedação do retrocesso como norma de nível constitucional, bem como a 
inconstitucionalidade daqueles dispositivos legais que o contrariem.

Bem se vê, pois, que o argumento de que “As disposições do novo 
Código Florestal que diminuíram a proteção do meio ambiente violam o princípio 
da vedação do retrocesso e, portanto, são inconstitucionais” constitui-se dos 
seguintes elementos: 

[i]Norma infraconstitucional que contraria norma constitucional é 
inconstitucional; 

[ii]O princípio da vedação do retrocesso é norma constitucional; 

[iii]Disposições do novo Código Florestal violaram o princípio da vedação 
do retrocesso; 

[iv]Disposições do novo Código Florestal são inconstitucionais. 

Claramente, a última assertiva decorre das três primeiras. Noutros dizeres: 
se normas que têm a propriedade de ser infraconstitucionais e de contrariar a 
Constituição são inconstitucionais; se o princípio da vedação do retrocesso tem a 
propriedade de ser norma e de ser constitucional; se algumas das disposições do 
novo Código Florestal tem a propriedade de ser normas infralegais e de contrariar 
o princípio da vedação do retrocesso; então algumas disposições do novo 
Código Florestal tem a propriedade de ser infraconstitucionais e de contrariar a 
Constituição, daí que essas disposições seriam inconstitucionais. 

Interessa consignar que a investigação sobre objetos linguísticos não 
prescinde da depuração tanto quanto possível da terminologia e do rigor na 
estrutura lógica da linguagem. Assim a formulação de juízos que se pretendam 
racionalmente fundamentados, como crítica intersubjetiva desses mesmos 
juízos “...pressupõe clareza tanto acerca da estrutura das normas de direitos 
fundamentais quanto acerca de todos os conceitos e formas argumentativas 
relevantes para a fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais”1356. 
Deveras, “se não há clareza acerca da estrutura dos direitos fundamentais e de 
suas normas, não é possível haver clareza na fundamentação nesse âmbito”1357. 
Não há dúvida acerca dos ganhos que tal clareza estrutural e conceitual produziria 
em muitas áreas. O ponto não se ajusta apenas à dogmática jurídica. O cientista 
da língua ganha em precisão com a possibilidade de fazer linguística com maior 
rigor. Com a mesma nitidez o cientista das ciências naturais formulará teorias. O 
filósofo analítico discriminará não sem menor clareza os discursos com sentido 
e aqueles sem sentido, fundamentando com extraordinário vigor os primeiros. 
O jurista com mesma exatidão dissecará sistemática e conceitualmente o direito 
vigente. 

1356  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p.43.
1357  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p.45.
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Se assim é, então se faz possível dar uma nova formulação - talvez não 
melhor, mas ao menos um pouco mais rigorosa - a nosso argumento, isolando-lhe 
as premissas, fundamentos por meio dos quais se segue a conclusão e, por fim, 
esta mesma, na condição de corolário das premissas. Fundamentos: norma-lei 
que contraria a norma-constituição é inconstitucional (F1); o princípio da vedação 
do retrocesso ecológico é norma-constituição (F2); alguns dispositivos do Código 
Florestal violaram o princípio da vedação do retrocesso ecológico (F3); Conclusão: 
alguns dispositivos do Código Florestal são inconstitucionais (C). Por outra, a 
consequência C decorre dos fundamentos F1, F2 e F3. Em termos formais: dados 
os fundamentos F1, F2 e F3, então deve ser a conclusão C (F1&F2&F3╞C).

4. JUSTIFICAÇÃO EXTERNA DO ARGUMENTO: FUNDAMENTOS

De agora em diante, vamos expor a razão pela qual se entende que as 
premissas encontram-se bem fundamentadas. O exame é necessário com o fim 
de apurar se o argumento encontra-se bem fundamentado no sistema jurídico 
vigente. 

De fato, a justificação externa do argumento objeto de análise não 
padece de maiores problemas. De saída, por brevidade, deixa-se de justificar 
a razão pela qual “Norma infraconstitucional que contraria norma constitucional 
é inconstitucional”, toma-se esse fundamento como algo evidente que não 
necessita de maiores comentários, não ao menos para os objetivos desse texto. 

Com efeito, seguir-se-á em breves linhas alguma exposição da justificativa 
das assertivas seguintes: “O princípio da vedação do retrocesso é norma 
constitucional” e “Disposições do novo Código Florestal violaram o princípio da 
vedação do retrocesso”.

A justificativa externa do primeiro fundamento há de ser obtido do Texto 
Constitucional. Parece claro que da preocupação constitucional com a precaução 
e a preservação do meio ambiente extraia-se o valor segundo o qual medidas que 
impliquem redução na proteção do meio ambiente devam ser evitadas. Destarte, 
o princípio da proibição do retrocesso encontra guarida no art.225, caput, da 
Constituição Federal. 

Afora isso, não é preciso muito esforço para concluir-se que há disposições 
do novo Código Florestal que reduziram a proteção do meio ambiente. Para 
demonstrar tal proposição, cumpre indicar pelo menos duas. De molde, nos 
termos do art.15 da novel legislação, admite-se, nalgumas situações, o cômputo 
das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal 
do imóvel, algo que não era possível na legislação de 1965. De outro lado, força 
é convir que o critério de medição da APP tomava em conta as margens no nível 
mais alto (Lei 4.771/65, art.2º); ao passo que o novo Código fala em medição a 
partir da borda da calha do leito regular (Lei 12.651/12, art.4º).

Sendo assim, não se pode ignorar que as premissas do argumento 
objeto de análise encontram-se justificadas ao menos sob o aspecto externo. 
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Doravante, à vista de tais fundamentos, o argumento será testado na perspectiva 
da justificação interna. Em outras palavras, tomados os fundamentos como 
justificados, a coerência interna do argumento será objeto de teste metodológico 
com arrimo no qual será afirmada ou rechaçada a higidez da conclusão sobre 
a inconstitucionalidade daqueles dispositivos do novo Código Florestal que 
implicam violação do princípio constitucional da vedação do retrocesso. 

5. JUSTIFICAÇÃO INTERNA DO ARGUMENTO: MÉTODO E CONCLUSÃO

Estabelecidos e justificados os fundamentos, cabe doravante a pergunta: 
qual o tipo de metodologia justificaria extrair dos fundamentos F1, F2 e F3 a 
conclusão C? O raciocínio primo ictu parece claríssimo. Ora, se qualquer lei que 
estiver em contradição com a constituição é inconstitucional e se alguns artigos 
do novo Código Florestal estão em contradição com o princípio da vedação 
do retrocesso ecológico que é constitucional, então à evidência segue-se a 
conclusão: tais dispositivos do novo Código Florestal são inconstitucionais.

No entanto, a reflexão sobre a validade do argumento não prescinde 
do exame da natureza de seus elementos: as normas jurídicas como gênero 
de duas espécies, regras e princípios. Sobre o assunto, Robert Alexy na obra 
Teoria dos Direitos Fundamentais descortinou uma distinção estruturante entre 
tais espécies de normas. 

Antes da delimitação das espécies, convém o exame do gênero. Porém, 
é de bom aviso advertir que o próprio conceito de norma, definição das mais 
abstratas e importantes da filosofia do direito1358, gera muita polêmica, pois toca 
em ponto fundamental da ciência do direito, pressupondo decisões a respeito 
de seu objeto, método, enfim, de seu caráter1359. A par da divergência, norma 
de direito fundamental, semanticamente considerada1360 tal como concebida 
por Alexy, constitui o significado extraído de determinado enunciado normativo 
segundo três modais deônticos, quais sejam: é obrigatório (modalidade deôntica 
da obrigação ou do dever), é proibido (modalidade deôntica da proibição) ou 
é permitido (modalidade deôntica permissão).1361 Factível, ainda, o seguinte 
cotejo: o enunciado proposicional está para o enunciado normativo assim como 
a proposição está para a norma; ou, como destacou Alexy, “a relação entre 

1358  ALEXY, Robert. La naturaleza de la filosofía del derecho. Doxa, Barcelona, n.26, 2003, 
p.154. Disponível em: < http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-naturaleza-de-la-filosofa-del-
derecho-0/>. Acesso em 30 abr.2014. 
1359  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p.52.
1360  Alexy fundamenta-se no conceito semântico de norma, lastreado no significado (norma) 
extraído do enunciado normativo (texto legal). A respeito da polêmica e da exposição do conceito, 
cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 52 e ss. 
1361  Para um excelente aprofundamento acerca das modalidades deônticas básicas, cf. 
ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 204 e ss.
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enunciado normativo e norma equivale à relação entre enunciado afirmativo e 
afirmação”1362.

As regras constituiriam preceitos normativos sem medida de cumprimento; 
ao passo que os princípios admitiriam tal medida. Além disso, embora qualquer 
norma seja um preceito de comportamento - situando-se no âmbito do dever 
ser, no campo deôntico, portanto -, as regras são normas que imputam a um 
determinado comportamento certa consequência; ao tempo que os princípios 
estipulam apenas objetivos a ser alcançados sem estipular as condutas por meio 
das quais os objetivos hão de ser alcançados. Daí que podemos asseverar com 
inspiração na doutrina de Ávila que regras são preceitos deonticodeontológicos; 
enquanto princípios comandos deonticoteleológicos1363. 

A distinção vem a calhar. A aplicação de princípios por parte dos 
operadores do direito exige cuidados metodológicos especiais. Isso porque, a 
despeito de pertencerem ao mesmo gênero (normas), princípios distinguem-se 
estruturalmente das regras, o que conduz a um método de aplicação diferenciado 
quando se estabelece, à guisa fundamento de um argumento, princípios e não 
apenas regras.

As regras aplicam-se a partir do método da subsunção. Sucedido no 
mundo fenomênico a conduta por elas prevista, dá-se a consequência estipulada. 
Já princípios aplicam-se por ponderação. Talvez essa última assertiva precise ser 
melhor reforçada.

Na condição de normas que admitem medida de cumprimento, é na 
colisão entre princípios que se apurará tal medida. Essa colisão, por sua vez, 
não se estabelece no âmbito abstrato dos princípios. Nesse âmbito, princípios 
são mandamentos de maximização, não encontram limites para realização dos 
fins por eles colimados. Vale remarcar: tomados isoladamente, os princípios não 
conhecem limites, reinam soberanos e não se submetem a concessões. Porém, 
é no âmbito da colisão que princípios conhecem limitações fáticas e jurídicas 
para sua concretização, onde podem ser aplicados em maior ou menor medida 
conforme tais limites. Destarte, diversamente das regras, princípios constituem 
mandamentos de otimização1364. Com tal expressão Alexy quer significar 
exatamente que o cumprimento dos princípios, diferente do das regras, pode 
se dar em diferentes graus e depende não só das circunstâncias fáticas, mas 
também jurídicas. Daí que um princípio não pode ser aplicado em desconsideração 
dos demais existentes no mesmo sistema jurídico, pois, ao fazê-lo, o operador 
desconsidera por completo suas limitações, uma delas os princípios colidentes 

1362  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p.57. O próprio Alexy, contudo, adverte linhas depois que a relação 
entre enunciado afirmativo e afirmação estabelece-se no campo ontológico, do ser; ao passo que 
a conexão entre enunciado normativo e norma no deôntico, do dever-ser (Op. cit., p.58).
1363  Ávila, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 
12ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p.68.
1364  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p.90.
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(limitações jurídicas). 

Por oportuno, não é preciso ser versado no assunto para constar que a 
Constituição brasileira de 1988 albergou em seu texto inúmeros e contraditórios 
valores. Há na Constituição valores das mais variadas ideologias sociais e liberais, 
o que intensifica a importância da consideração de todos eles para a argumentação 
jurídica. E tal constatação se aplica com ênfase no âmbito ambiental, seara em 
que inúmeros princípios alçaram o altiplano constitucional. Por assim dizer, o 
direito ambiental é permeado de valores veiculados por vetores axiomáticos: 
princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF, art. 225, caput); 
princípio do desenvolvimento sustentável (CF, art. 225 e 170, III e VI); princípio 
da solidariedade intergeracional ou responsabilidade entre gerações (CF, art. 
225); princípio da função sócio-ambiental da propriedade (CF, art. 5º, XXII e XXIII); 
princípio da prevenção e da precaução; princípio do poluidor-pagador; princípio 
do usuário-pagador; princípio democrático em suas três dimensões (princípio 
da informação; princípio da participação comunitária; princípio da educação 
ambiental); princípio da proibição do retrocesso ambiental; princípio do controle 
do poluidor pelo poder público (CF, art. 225,§1º,V); princípio da cooperação, dentre 
muitos outros. 

Dito isso, retomando agora o fio do raciocínio, o problema nodal do 
argumento F1&F2&F3╞C não reside na justificação externa de seus fundamentos, 
senão no método empregado para extração da conclusão. Isso implicaria 
invalidade do argumento, na medida em que dos fundamentos F1&F2&F3 não 
se seguiria a conclusão C: F1&F2&F3╞C. Vejamos se é o caso.

Observe-se, em primeiro lugar, que os fundamentos F2 e F3 introduzem 
nas premissas uma norma-princípio, de modo que qualquer conclusão que se 
queira extrair não pode ser obtida sem consideração das limitações fáticas e 
jurídicas porventura existentes, notadamente de princípios outros colidentes. 
O iter procedimental da argumentação com princípios foi magistralmente 
consignado em estupenda monografia da lavra do Juiz Federal Dr. Carlos Alberto 
Navarro Perez, para o qual a ponderação (método adequado para argumentação 
com princípios) deveria submeter-se às seguinte etapas: “(1) a identificação dos 
princípios em conflito; (2) a aferição dos aspectos relevantes do caso concreto; 
e (3) a elaboração da norma de decisão, orientada por critérios de ordenamento 
do sopesamento (v.g. os postulados normativos da proporcionalidade e da 
isonomia).”1365. De acordo com o ilustre monografista: 

“Com o intuito de minorar a arbitrariedade e a discricionariedade 
judicial, é possível conferir racionalidade e objetividade ao método de 
ponderação, mediante estruturação de um procedimento adequado, 
marcado por etapas definidas e fundamentadas, que evidencie o 
modo como é tomada a decisão de prevalência de um princípio sobre 
outro. Note-se que, através da reconstrução do método adotado, 

1365  PEREZ, Carlos Alberto Navarro. A modulação temporal de efeitos dos provimentos 
jurisdicionais de controle de constitucionalidade: conteúdo essencial e aplicabilidade. 2013. 416 
p. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, p.153.
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será possível distinguir a decisão racional, tomada em atenção aos 
marcos constitucionais, das decisões de prevalência adotadas com 
fundamento no mero intuicionismo ou no subjetivismo dissociado da 
Constituição.”1366

Resta claro que, abstendo-se de tomar em consideração os demais 
princípios colidentes, não se pode ter por válido o argumento, porquanto a 
conclusão (C) não se sustentaria apenas pelos fundamentos F1, F2 e F3. Outros 
mais seriam necessários para demonstrar metodologicamente a conclusão 
sacada. Mas quais seriam esses outros possíveis argumentos? Apressamo-nos 
em exemplificar: princípios colidentes como o princípio do desenvolvimento 
social e econômico, da livre concorrência e assim avante. Não é novidade que 
princípios regentes da disciplina do meio ambiente entram em rota de colisão com 
outros princípios igualmente constitucionais. Caso emblemático que exemplifica 
essa colisão foi a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 101-DF, 
julgada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em 24/06/2009. Discutiu-se a 
constitucionalidade da proibição de importação de pneus usados para uso como 
matéria prima ou como bem final de consumo no mercado nacional. Estabeleceu-
se, então, o conflito entre o direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado de um 
lado e, de outro, o direito ao desenvolvimento sócio-econômico e seus corolários 
como a livre iniciativa e livre concorrência. Todos eles, diga-se por oportuno, 
de estatura constitucional: arts. 196, 225 e 170 da Constituição. Eis ad litteram 
transcrita a ementa do julgado:

“ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL: ADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 
SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 170, 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS 
PROIBITIVOS DA IMPORTAÇÃO DE PNEUS USADOS. RECICLAGEM 
DE PNEUS USADOS: AUSÊNCIA DE ELIMINAÇÃO TOTAL DE SEUS 
EFEITOS NOCIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. 
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SAÚDE 
E DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. 
COISA JULGADA COM CONTEÚDO EXECUTADO OU EXAURIDO: 
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DECISÕES JUDICIAIS COM 
CONTEÚDO INDETERMINADO NO TEMPO: PROIBIÇÃO DE NOVOS 
EFEITOS A PARTIR DO JULGAMENTO. ARGUIÇÃO JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Adequação da arguição pela correta 
indicação de preceitos fundamentais atingidos, a saber, o direito à 
saúde, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 
196 e 225 da Constituição Brasileira) e a busca de desenvolvimento 
econômico sustentável: princípios constitucionais da livre iniciativa e da 
liberdade de comércio interpretados e aplicados em harmonia com o 
do desenvolvimento social saudável. Multiplicidade de ações judiciais, 
nos diversos graus de jurisdição, nas quais se têm interpretações e 
decisões divergentes sobre a matéria: situação de insegurança jurídica 
acrescida da ausência de outro meio processual hábil para solucionar 

1366  PEREZ, Carlos Alberto Navarro. A modulação temporal de efeitos dos provimentos 
jurisdicionais de controle de constitucionalidade: conteúdo essencial e aplicabilidade. 2013. 416 
p. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, p.152.
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a polêmica pendente: observância do princípio da subsidiariedade. 
Cabimento da presente ação. 2. Argüição de descumprimento dos 
preceitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos: decisões 
judiciais nacionais permitindo a importação de pneus usados de Países 
que não compõem o Mercosul: objeto de contencioso na Organização 
Mundial do Comércio – OMC, a partir de 20.6.2005, pela Solicitação de 
Consulta da União Europeia ao Brasil. 3. Crescente aumento da frota 
de veículos no mundo a acarretar também aumento de pneus novos e, 
consequentemente, necessidade de sua substituição em decorrência 
do seu desgaste. Necessidade de destinação ecologicamente correta 
dos pneus usados para submissão dos procedimentos às normas 
constitucionais e legais vigentes. Ausência de eliminação total dos 
efeitos nocivos da destinação dos pneus usados, com malefícios ao 
meio ambiente: demonstração pelos dados. 4. Princípios constitucionais 
(art. 225) a) do desenvolvimento sustentável e b) da equidade e 
responsabilidade intergeracional. Meio ambiente ecologicamente 
equilibrado: preservação para a geração atual e para as gerações 
futuras. Desenvolvimento sustentável: crescimento econômico com 
garantia paralela e superiormente respeitada da saúde da população, 
cujos direitos devem ser observados em face das necessidades atuais 
e daquelas previsíveis e a serem prevenidas para garantia e respeito 
às gerações futuras. Atendimento ao princípio da precaução, acolhido 
constitucionalmente, harmonizado com os demais princípios da ordem 
social e econômica. 5. Direito à saúde: o depósito de pneus ao ar livre, 
inexorável com a falta de utilização dos pneus inservíveis, fomentado pela 
importação é fator de disseminação de doenças tropicais. Legitimidade 
e razoabilidade da atuação estatal preventiva, prudente e precavida, 
na adoção de políticas públicas que evitem causas do aumento de 
doenças graves ou contagiosas. Direito à saúde: bem não patrimonial, 
cuja tutela se impõe de forma inibitória, preventiva, impedindo-se atos 
de importação de pneus usados, idêntico procedimento adotado pelos 
Estados desenvolvidos, que deles se livram. 6. Recurso Extraordinário 
n. 202.313, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 19.12.1996, 
e Recurso Extraordinário n. 203.954, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 
Plenário, DJ 7.2.1997: Portarias emitidas pelo Departamento de 
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior – Decex harmonizadas com o princípio da legalidade; 
fundamento direto no art. 237 da Constituição da República. 7. 
Autorização para importação de remoldados provenientes de Estados 
integrantes do Mercosul limitados ao produto final, pneu, e não às 
carcaças: determinação do Tribunal ad hoc, à qual teve de se submeter 
o Brasil em decorrência dos acordos firmados pelo bloco econômico: 
ausência de tratamento discriminatório nas relações comerciais 
firmadas pelo Brasil. 8. Demonstração de que: a) os elementos 
que compõem o pneus, dando-lhe durabilidade, é responsável pela 
demora na sua decomposição quando descartado em aterros; b) a 
dificuldade de seu armazenamento impele a sua queima, o que libera 
substâncias tóxicas e cancerígenas no ar; c) quando compactados 
inteiros, os pneus tendem a voltar à sua forma original e retornam à 
superfície, ocupando espaços que são escassos e de grande valia, 
em especial nas grandes cidades; d) pneus inservíveis e descartados 
a céu aberto são criadouros de insetos e outros transmissores de 
doenças; e) o alto índice calorífico dos pneus, interessante para as 
indústrias cimenteiras, quando queimados a céu aberto se tornam 
focos de incêndio difíceis de extinguir, podendo durar dias, meses e 
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até anos; f) o Brasil produz pneus usados em quantitativo suficiente 
para abastecer as fábricas de remoldagem de pneus, do que decorre 
não faltar matéria-prima a impedir a atividade econômica. Ponderação 
dos princípios constitucionais: demonstração de que a importação 
de pneus usados ou remoldados afronta os preceitos constitucionais 
de saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 
170, inc. I e VI e seu parágrafo único, 196 e 225 da Constituição do 
Brasil). 9. Decisões judiciais com trânsito em julgado, cujo conteúdo 
já tenha sido executado e exaurido o seu objeto não são desfeitas: 
efeitos acabados. Efeitos cessados de decisões judiciais pretéritas, 
com indeterminação temporal quanto à autorização concedida para 
importação de pneus: proibição a partir deste julgamento por submissão 
ao que decidido nesta arguição. 10. Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental julgada parcialmente procedente.” 
(ADPF 101, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado 
em 24/06/2009, DJe-108 DIVULG 01-06-2012 PUBLIC 04-06-2012 
EMENT VOL-02654-01 PP-00001)

A citação tem o mérito de ilustrar o quão comum é a colisão entre 
princípios constitucionais em matéria ambiental, de modo que ao aplicador do 
direito não é dado desconsiderá-la na formulação de sua argumentação, máxime 
quando recorre aos princípios para fundamentar sua conclusão. 

Outrossim, é preciso atentar ao fato de que, se nos restringirmos a 
analisar as regras individualmente, poderemos cair no reducionismo, desprezando 
a técnica da interpretação sistemática. Isto porque todas estas normas das quais 
se questiona a constitucionalidade, originaram-se no bojo do Código Florestal, 
daí porque devem ser vistas como um todo orgânico, pois do ponto de vista 
estrutural a Lei 12.651/2012 chega a constituir-se um subsistema, justamente por 
se caracterizar como um código.

Também avulta em importância a interpretação teleológica. Neste 
diapasão, MARIA HELENA DINIZ assevera1367: 

“O processo sociológico ou teleológico objetiva, como quer 
Ihering, adaptar a finalidade da norma às novas exigências sociais. 
Adaptação esta prevista pelo art. 5° da Lei de Introdução às normas 
de Direito Brasileiro. A interpretação, como nos diz Ferrara, não é 
pura arte dialética, não se desenvolve como método geométrico num 
círculo de abstrações, mas perscruta as necessidades práticas da vida 
e a realidade social. O aplicador, nas palavras de Henri de Page, não 
deverá quedar-se surdo às exigências da vida, porque o fim da norma 
não deve ser a imobilização ou a cristalização da vida, e, sim, manter 
contato íntimo com ela, segui-la em sua evolução e a ela adaptar-se. 
Daí resulta, continua ele, que a norma se destina a um fim social, de 
que o magistrado deve participar, ao interpretar o preceito normativo.”  

  Além do mais, vale ressaltar que, como se viu, especialmente no exemplo 
jurisprudencial citado, que a ponderação, mais que a simples subsunção, exige 
muitas vezes a análise de elementos extra-jurídicos, reclamando o labor técnico 

1367  DINIS, Maria Helena. Compêndio de Introdução à ciência do Direito, à filosofia do 
Direito, à sociologia jurídica, 23ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 460. 
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de cientistas, a fim de se avaliar a adequação da norma aos interesses sociais.  
Para sopesar os dimensão que cada princípio assume no caso em tela é mister 
que se detenha o conhecimento científico dessa realidade.

A título de exemplo, a problemática ligada aos perigos da radiação em 
zonas próximas das linhas de transmissão de energia elétrica suscitou o debate em 
sede de ação civil pública ajuizada pela Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava 
e Sociedade Amigos do Alto de Pinheiros contra Eletropaulo Metropolitana 
eletricidade de São Paulo S/A. Em razão da construção de nova linha de transmissão 
de energia elétrica, em área residencial, com significativo aumento da carga de 
energia elétrica e da radiação não ionizante, potencial elemento cancerígeno, 
além de outros inúmeras patologias, as referidas entidades pleitearam, com base 
no direito à qualidade de vida, princípio da precaução, a redução das cargas dos 
campos eletromagnéticos, tanto nas linhas já construídas como nas que vierem 
a se-lo.   

Neste processo, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinara a redução 
do campo eletromagnético em razão do potencial cancerígeno da radiação, das 
linhas de transmissão de energia elétrica - LTA Pirituba-Bandeirantes (cidade 
de São Paulo)- justamente por concluir (com base nos laudos insertos já no 
processo) que os atuais parâmetros obedecidos não asseguram a higidez física 
dos cidadãos que moram ou trabalham em áreas próximas das aludidas linhas de 
transmissão.  (acórdão – Apelação Cível n. 679.208-5/5-00 – ações civis públicas 
583.00.2001.019177-9 e 583.00.2001.019178-0).

O que é importante é ressaltar é que, como se disse, a decisão só 
foi possível a partir de árduo trabalho de cotejamento de fontes, análise de 
trabalhos técnicos, visando analisar a conveniência, oportunidade e legitimidade 
da pretensão deduzida. Enfim, partindo da realidade fática, e adentrando com 
profundidade em seara extra-jurídica, através do sopesamento dos princípios 
em choque, e à luz da hermenêutica, oferecer resposta condizente com o 
ordenamento jurídico. No caso em tela, confrontaram-se o princípio do direito 
à qualidade de vida (art. 225 da CF) e princípio da precaução, e de outro lado o 
princípio da legalidade (art. 5° II, CF), garantia individual.

 O processo encontra-se atualmente no Supremo Tribunal Federal, no 
qual tramita recurso extraordinário n. 627.189 - São Paulo.

Segue abaixo a ementa da apelação cível n. 679.208-5/5-00 São Paulo:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO 

CÍVEL COM REVISÃO n° 679.208-5/5-00, da Comarca de SÃO PAULO, 
em que é apelante ELETROPAULO METROPOLITANA - ELETRICIDADE 
DE SÃO PAULO S.A sendo apelados SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO 
CITY BOAÇAVA e OUTROS: 

ACORDAM, em Câmara Especial do Meio Ambiente do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “POR 
MAIORIA, DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, VENCIDO 
O 3° JUIZ QUE O PROV1A INTEGRALMENTE.”, de conformidade com 
o voto do Relator, que integra este acórdão. 
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O julgamento teve a participação dos Desembargadores 
REGINA CAPISTRANO (Presidente), AGUILAR CORTEZ. São Paulo, 31 
de julho de 2008. RENATO NALINI Relator VOTO N° 13.483 APELAÇÃO 
CÍVEL N° 679.208-5/5-00 - SÃO PAULO 

Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA 
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A Apelados: SOCIEDADE 
AMIGOS DO BAIRRO CITY BOAÇAVA e OUTROS 

(...)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - CONSTRUÇÃO DE 
TORRES E LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM 
SIGNIFICATIVO AUMENTO DA TENSÃO PRODUZIDA - PLEITO PARA 
REDUÇÃO DA INTENSIDADE DOS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 
ALEGAÇÃO DE QUE A RADIAÇÃO É POTENCIALMENTE 
CANCERÍGENA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA JULGADO 
FUNDAMENTADO EM ROBUSTA PROVA TÉCNICA - RECURSO DA 
CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO 

ACP AMBIENTAL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA A ADOTAR MEDIDAS PARA 
REDUZIR A INTENSIDADE DOS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 
ORIUNDOS DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO – CABIMENTO - 
EMBORA INEXÍSTA UM ESTUDO CONCLUSIVO SOBRE O TEMA, 
IMPOSSÍVEL DESCONSIDERAR, DIANTE DAS INVESTIGAÇÕES ATÉ 
ENTÃO REALIZADAS, A GRANDE POSSIBILIDADE DOS CAMPOS 
ELETROMAGNÉTICOS DE BAIXA FREQÜÊNCIA SEREM AGENTES 
CARCINOGÊNICOS PARA SERES HUMANOS - APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO 

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – SEMPRE QUE HOUVER 
UMA PROBABILIDADE MÍNIMA DE QUE O DANO OCORRA 
COMO CONSEQÜÊNCIA DA ATIVIDADE SUSPEITA DE SER LESIVA, 
NECESSÁRIA SE FAZ PROVIDÊNCIA DE ORDEM CAUTELAR - O 
PRINCÍPIO É COROLÁRIO DA DIRETIVA CONSTITUCIONAL QUE 
ASSEGURA O DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 
EQUILIBRADO E À SADIA QUALIDADE DE VIDA - INTELIGÊNCIA DOS 
ARTS. 5°, CAPUT, E 225, AMBOS DA CF - RECURSO DESPROVIDO 

Inversão do ônus probatório - cabe àquele que pratica a 
atividade de risco comprovar a inocuidade dos procedimentos ao meio 
ambiente, além de indicar que tomou medidas de precaução específicas 

Vultosidade dos investimentos necessários à providência 
- irrelevância do argumento diante do bem juridicamente tutelado. 
Os estudos colacionados aos autos demonstram que a radiação não-
ionizante decorrente das linhas de transmissão de energia elétrica 
está ligada direta ou indiretamente à incidência de algumas doenças, 
principalmente o câncer. 

ACP AMBIENTAL - OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE 
ENERGIA ELÉTRICA EM REDUZIR O CAMPO ELETROMAGNÉTICO DA 
LINHA DE TRANSMISSÃO A 01 (UM) \\T (MICRO TESLA) – CABIMENTO 
INAPLICABILIDADE DO VALOR DE 83,3 \\T ADOTADO PELA 
COMISSÃO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO CONTRA A RADIAÇÃO 
NÃO IONIZANTE - O VALOR DA ÍCNIRP NÃO É SEGURO PARA 
EXPOSIÇÕES DE LONGA DURAÇÃO E DESCONSIDERA EFEITOS 
BIOLÓGICOS DEMONSTRADOS EM ESTUDOS EXPERIMENTAIS - 
RECURSO DESPROVIDO 
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ACP AMBIENTAL -OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE 
ENERGIA ELÉTRICA EM REDUZIR O CAMPO ELETROMAGNÉTICO 
DA LINHA DE TRANSMISSÃO A 01 (UM) MT (MICRO TESLA) - 
CUMPRIMENTO - DILAÇÃO DO PRAZO FIXADO MA SENTENÇA 
- NECESSIDADE - O ESTADO-JUIZ NÃO PODE DESCONSIDERAR 
FATORES DE ORDEM MATERIAL NA PROLAÇÃO DE SUAS DECISÕES 
- NESSE TÓPICO, RECURSO DA ELETROPAULO PARCIALMENTE 
PROVIDO 

ACP - DESTINAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA ÀS 
ASSOCIAÇÕES AUTORAS - DESCABIMENTO – DIREITO AO 
MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À SADIA 
QUALIDADE DE VIDA – INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS DIFUSOS 
DESTÍNAÇÃO AO FUNDO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 13 DA LEI 
FEDERAL N° 7.347/8 5 - GESTÃO DOS RECURSOS POR FUNDO 
ESTADUAL, E NÃO FEDERAL - NESSE TÓPICO, RECURSO DA 
ELETROPAULO PARCIALMENTE PROVIDO 

6. CONCLUSÃO

A bem da verdade, a partir de todo o destacado, observa-se que o 
problema no argumento analisado não se encontra nos fundamentos (justificação 
externa), mas sim no método utilizado na extração da conclusão (justificação 
interna). Vale remarcar: argumentos lastreados em princípios não se resolvem 
por subsunção, senão por ponderação. 

Noutros dizeres, não é porque alguns dispositivos do novo Código 
Florestal violam o princípio constitucional da vedação do retrocesso que tais 
dispositivos, só por só, devem ser considerados inconstitucionais. Tal conclusão, 
como visto, não se segue apenas das premissas delineadas, sem que seja levado 
em conta um método de ponderações que considere no exame dos dispositivos 
legais outros valores constitucionais, especialmente colidentes. Conclui-se, à 
evidência, que, malgrado o acerto e o fundamento das premissas F1, F2 e F3, 
delas não se saca a conclusão C. 

Ao cabo, do quanto restou escrito, cabe-nos, antes de pôr cobro à tarefa 
a que nos propusemos, apresentar em forma de enxuto rol este elenco de 
principais teses, ainda que provisórias dada a pretensão de continuidade dessa 
pesquisa:

1. Objetos linguísticos que são, as proposições prescritivas do direito 
e descritivas da ciência do direito admitem análise semiótica, submetendo-se 
no plano semântico a testes de validez (pressuposto da tese seguinte); “As 
disposições do novo Código Florestal que diminuíram a proteção do meio ambiente 
violam o princípio da vedação do retrocesso e, portanto, são inconstitucionais” é 
argumento justificado em suas premissas (justificação externa), porém carecedor 
de justificação interna pelo fato de que das premissas do argumento não se lhe 
segue a conclusão (tese principal); 

2. Argumentos em direito ambiental, notadamente quando pressupõem 
normas-princípios, exigem observância do método da ponderação em que 
princípios colidentes são levados em consideração à luz do caso concreto, sob 
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pena de invalidade do argumento (generalização da tese 2).

3. O raciocínio jurídico não pode prescindir das técnicas interpretativas: 
gramatical, sistemático, histórico e teleológico; quando se colocam em debate 
princípios jurídicos, há de se recorrer sempre à técnica de ponderação dos 
interesses.

4. Assim, o princípio da proibição do retrocesso, em razão de sua 
natureza, no momento de aplicação concreta da lei, deve obrigatoriamente sofrer 
o crivo da ponderação, ou seja, ser cotejado com os outros princípios que se 
lhe contraponham e que norteiam o ordenamento, à luz das circunstâncias que 
envolvem os fatos concretos (especialmente em respeito ao método teleológico). 

5. Neste diapasão, a ponderação assume complexidade, pois exige a 
análise de elementos extra-jurídicos  (científicos, sociais, econômicos) pois só 
o conhecimento pleno e panorâmico da realidade possibilita uma decisão que 
atenda ao interesse público, que afinal é o colimado pela Constituição; no curso do 
processo intelectual de ponderação de interesses vai assumir especial relevância 
a interpretação teleológica.  

6. O que assegura a racionalidade das decisões é a consistente 
fundamentação das premissas, o que se faz através da consciente e meticulosa 
aplicação dos processos de ponderação e das técnicas hermenêuticas em geral.  

7. Desta forma, não se pode afastar a priori a aplicação das normas do 
novo Código Florestal que aparentemente violam o princípio da vedação do 
retrocesso. Para afastá-las, há que se fazer, simultaneamente, uma análise global 
e particularizada das normas em debate, inseridas no novel Código Florestal, 
para após, lograr uma conclusão satisfatória, percorrendo todo o iter descrito, 
que passa obrigatoriamente pela ponderação ou balanceamento dos princípios. 
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17. RESÍDUOS SÓLIDOS E SUA FUNCIONALIZAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL: PERSPECTIVAS PARA UMA TEORIA 
GERAL DO DIREITO CIVIL AMBIENTAL1368

GILSON FERREIRA
Doutorando Em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, Pesquisador do GEAMA/USP e Professor de Direito Civil da Universidade 
Nove de Julho

CAROLINE MARQUES LEAL JORGE SANTOS
Graduada Pela Faculdade De Direito Da Universidade de São Paulo, 

Pesquisadora do GEAMA/USP e Advogada

INTRODUÇÃO

A qualidade de vida dos habitantes do planeta está fortemente relacionada 
com o tratamento dispensado ao meio ambiente. Muito embora as preocupações 
nessa seara já constassem das agendas dos países desenvolvidos, no cenário 
brasileiro, o tema foi alçado à posição de destaque na organização política a partir 
da renovação da ordem constitucional em 1988.

Com efeito, a partir da nova Carta Política, para além de direito fundamental 
e garantia constitucional, essa dimensão ecológica da vida humana tornou-se, 
como um princípio, o vetor hermenêutico de toda ordem posta, aspecto que 
leva à imperiosa releitura dos ancestrais institutos de direito privado, os quais, 
desde a inauguração do processo de codificação normativa, privilegiaram apenas 
a dimensão econômica como instrumento de liberdade e da igualdade, em 
detrimento dos aspectos sociais das categorias fundamentais de direito.

Não sem razão, por exemplo, que os códigos oitocentistas assentaram 
a estrutura do direito de propriedade de um lado no seu aspecto econômico, 
representado pela faculdade de usar, gozar, fruir e dispor da coisa e de todas as 
suas utilidades e de outro, na dimensão jurídica, consubstanciada no poder de 
reivindicar a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

Nada obstante isso, a complexidade das relações sociais a partir da sua 
fragmentação e  pluralização apontou para a insuficiência desse projeto que 
acabou por levar a um redesenho do Estado, de que derivou sua reestruturação 
nos moldes acima delineados, como um mecanismo de superação da crise 

1368  Os resultados apresentados neste trabalho são parte de uma pesquisa acadêmica 
desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudos Aplicados ao Meio Ambiente (GEAMA/USP), da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a coordenação da Profª. Associada 
Patrícia Faga Iglecias Lemos.
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instaurada no seio do Estado Liberal. 

Segundo Paulo Bonavides “O Estado Social representa efetivamente 
uma transformação superestrutural por que passou o antigo Estado Liberal. (...) 
Mas, algo, no Ocidente, o distingue, desde as bases, do Estado proletário, que o 
socialismo marxista intenta: é que ele conserva sua adesão à ordem capitalista, 
princípio cardeal a que não renuncia.” Trata-se de um Estado de todas as classes, 
conforme o autor, para quem o Estado Social se transforma num fator de 
conciliação, um “agente mitigador de conflitos sociais e pacificador necessário 
entre o trabalho e o capital”.1369

Neste contexto é que as noções de sociabilidade e funcionalização de 
categorias jurídicas de direito privado são colocadas em relevo. Esses aspectos, 
então obscurecidos pelos ideais iluministas e liberais, foram resgatados no 
processo de construção do Estado Social como um possível instrumento da 
harmonização entre o capital e o trabalho.

E é nesse ponto de convergência que emerge a questão fundamental 
desses escritos - a articulação da propriedade privada, representada pela 
atividade econômica, de um lado e de outro, pelo descarte daquilo que parece 
economicamente inútil – os resíduos - e o direito ao meio ambiente equilibrado 
em que o saneamento ambiental é condição necessária e primeira para a 
preservação da qualidade de vida.

Em outros termos, a questão que se põe aqui é a de examinar, sob a ótica 
da solidariedade social e do comunitarismo como base sobre a qual se construiu 
o Estado Social e Democrático Ambiental, a noção de função socioambiental dos 
resíduos sólidos, princípio que se quer como estruturante de um novo perfil para 
o direito privado: o perfil de um direito privado de dimensão ambiental.

1. A RENOVAÇÃO DOGMÁTICA DO DIREITO PRIVADO

O meio ambiente, desde o instante em que foi alçado à condição 
jurídica de um bem de uso comum, transindividualizou-se, isto é, assumiu uma 
dimensão difusa, perpassando toda a ordem política, social, econômica e por via 
de conseqüência, a ordem jurídica.

Sob seus influxos e ressonâncias, a tradição jurídico-normativa herdada 
do Direito Romano-Canônico se revitaliza e se reinventa na medida em que 
incorpora tanto na estrutura dogmática, quanto na sua dimensão hermenêutica 
esse traço fluido que marca a proteção do meio ambiente como uma categoria 
de bem.

Note-se que a noção de bem é fundamental para o Direito Privado, 
porque é centrando-se nela e a partir dela que se construíram suas principais 
categorias jurídicas - propriedade e contrato - que, na tradição jurídico-normativa 

1369  BONAVIDES, Paulo. Do Estado Social ao Estado Liberal. São Paulo: Editora Malheiros, 
pp. 184-185
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do Estado Liberal se transformaram em instrumento de realização da liberdade e 
da autonomia do sujeito de direito dentro de uma ordem política orientada pelo 
modo de produção capitalista.

No entanto, com o movimento de passagem para uma nova ordem, desta 
feita, marcadamente, solidária e comunitária, as fronteiras do Direito Privado se 
tornaram mais plásticas, permitindo-lhe sofrer os influxos de outras dimensões 
e, a partir daí, deixar de ser auto-referente.

Como inferência lógica, a irradiação de efeitos atingiu os institutos da 
propriedade e do contrato e, por conseguinte, a noção de bem, de conotação 
fundamentalmente patrimonial, mas não logrou atingir sua estrutura, que haveria 
de permanecer praticamente a mesma.

Logo, os efeitos foram sentidos unicamente da perspectiva da sua 
função. Destarte, é a finalidade a que se endereça o bem, como elemento do 
patrimônio do sujeito de direito que não se contém mais nos limites da vontade 
jurídica do seu titular. Nesse panorama, o bem, como categoria de direito privado, 
se amplia e se estende para além desses domínios e passa a atender não apenas 
o interesse de seu proprietário, mas também os interesses da coletividade, no 
seio e à custa de quem ele é produzido.

Historicamente, portanto, com a passagem do Estado Liberal para o 
Estado Social, a noção de bem assumiu uma dimensão que vai além do indivíduo 
e se estende por toda a ordem em vigor. Trata-se do processo de funcionalização 
social em seu duplo aspecto – o jurídico e o econômico, operada por mudanças 
políticas que “acarretam modificações no regime de propriedade”. 1370

É sob esse enfoque funcional, e a despeito do conceito de bem se 
manter como objeto de direito, que, segundo Patrícia Faga Iglecias Lemos, sua 
noção é ampliada para contemplar uma titularidade difusa, na medida em que 
o bem agora se acha em estreita articulação funcional com o meio ambiente, 
circunstância que faz reconhecer a sua dimensão socioambiental.1371

A partir do estabelecimento de uma “solidariedade política, econômica 
e social” contemporânea, supera-se a ideia limitante de bem econômico, o que 
implica não apenas uma nova disciplina dessa categoria, mas um novo viés 
hermenêutico que traga para o centro do instituto os valores fundantes da ordem 
jurídica, de acordo com Pietro Perligieri.1372

Essa perspectiva renovadora da ordem jurídica e especialmente do Direito 
Privado com suas tradicionais categorias jurídico-normativas importa reconhecer 
a existência de uma ordem marcadamente plural, em que a co-existência de 
diferentes sujeitos de direito e diferentes valores abre a possibilidade de diálogo 

1370  VAZ, Isabel. Direito econômico das propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 3.
1371  LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. 
São Paulo: RT, 2011, p. 74.
1372  PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1999, p. 226
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com outras fontes normativas, estabelecendo-se entre elas uma relação de 
subsidiariedade.

Nessa nova moldura, as estruturas normativas do Direito Privado já agora 
centradas no aspecto funcionalizador e promocional do direito, caminham no 
sentido de sua despatrimonialização. Trata-se, conceitualmente, de relegar para 
segundo plano a dimensão puramente econômica da propriedade e do contrato.

É também sobre essa moldura que se dá o processo de repersonalização, 
isto é, de deslocamento do ser humano e de sua dignidade da periferia do sistema 
para o centro das preocupações políticas, econômicas e sociais, aspecto que se 
fez acompanhar pelo meio ambiente, como o espaço vital e necessário em que 
todas as relações humanas se materializam e sem o qual nada é possível.

E esse redimensionamento das relações jurídicas de natureza privada, 
representado pelo movimento de recolocação topográfica da pessoa humana, 
desencadeou um processo de ecologização do Direito Privado, operando uma 
transformação não apenas no âmbito discursivo, mas também na prática social 
e política por meio do emprego constante e recorrente de uma simbologia que 
remete ao meio ambiente, à qualidade de vida do planeta, ao equilíbrio dos 
ecossistemas. 

Trata-se de um movimento denominado por Frederick Buttel de greening 
e environmentalization: o primeiro diz respeito ao discurso social, político, 
econômico e jurídico, enquanto o segundo se refere à adoção de práticas 
institucionais que incorporem a dimensão ambiental1373, de que é paradigmático 
exemplo a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Essa dupla dimensão transformadora do movimento de ecologização do 
Direito – greening e environmentalization – importa (re) pensar a ciência jurídica 
e suas categorias a partir da problemática ambiental, ganhando relevo no âmbito 
do Direito Privado, tradicionalmente excludente das questões ambientais.

Por sua vez, essa recorrente e insistente desconsideração pelo Direito 
Privado do viés ecológico em seu discurso e prática produziu a percepção do 
meio ambiente como um problema de dimensão plural, cuja solução pode ser 
pensada a partir da revisão conceitual e hermenêutica das tradicionais categorias 
de Direito Privado, como se vê, a título ilustrativo, do Enunciado 565, do Superior 
Tribunal de Justiça1374 que, nesse compasso, adotaria uma prática inclusiva do 

1373 BUTTEL, Frederick H. Environmentalization: Origins Processes, and Implications for Rural 
Social Change. Rural Sociology Journal, nº 57, Spring, 1992, pp. 1–27
1374 ENUNCIADO 565 – Não ocorre a perda da propriedade por abandono de resíduos sólidos, 
que são considerados bens socioambientais, nos termos da Lei n. 12.305/2012. Artigo: 1.275, 
III, do Código Civil Justificativa: A Lei n. 12.305/2012, ao prever, no art. 6º, VIII, que o resíduo 
sólido consiste em bem “econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor 
de cidadania”, impõe deveres ao proprietário, vedando que dos resíduos disponha de forma 
inadequada. Assim, tendo em vista os valores incidentes na tutela dos bens socioambientais, 
afasta-se a possibilidade de abandono de resíduos sólidos, que devem ter a destinação final 
ambientalmente adequada, com disposição final em aterros. Disponível em http://www.cjf.jus.br/
cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/vijornada.pdf. Acesso em 17 de janeiro de 2014.

http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/vijornada.pdf
http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/vijornada.pdf
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meio ambiente, a partir da consideração de sua função socioambiental.

2. O DIREITO PRIVADO NA ORDEM SOCIAL E ECONôMICA ECOLOGIZADA

A ordem econômica pode ser concebida, para além do conjunto de 
regras jurídicas aplicáveis à economia, como a forma concreta de produção e 
distribuição da riqueza que, de uma ótica solidarista e comunitária, se orienta 
pela redução das desigualdades. 

Para que se alcance a compreensão acerca dela, todavia, é preciso 
interpretar o Direito de uma forma essencialmente teleológica, funcional1375 
e promocional da existência digna. A partir dos fundamentos da ordem social 
e econômica – livre iniciativa e valorização do trabalho e de seus vetores 
principiológicos, dentre os quais a propriedade privada, a função social da 
propriedade e defesa do meio ambiente, redesenha-se toda a ordem jurídica.

E a partir do momento em que o meio ambiente começa a ser percebido 
com um bem coletivo, transindividual e não apenas como um pano de fundo ou 
um cenário idílico em que os atores políticos, sociais e econômicos se movem 
no desempenho de seus papéis, mormente de produção econômica, é que se 
instaura o processo de ecologização.

Nesse palco, o meio ambiente, assim como sua proteção e manutenção de 
equilíbrio, é a condição primeira e necessária para a sustentação e asseguramento 
da ordem vigente, enquanto instrumento de realização da dignidade da pessoa 
humana. Dessa preocupação nasce um movimento mais amplo que importou 
na constitucionalização do meio ambiente e sua entronização como garantia 
fundamental.1376

A ordem econômica ecologizada, porque orientada pela defesa do meio 
ambiente, como um direito fundamental e uma garantia constitucional, não 
importa em restrição aos titulares de situações jurídicas de quaisquer espécies, 
sejam essas situações derivadas do Direito Público, sejam elas fundadas no 
Direito Privado, separação, aliás, que se faz apenas enciclopedicamente, uma 
vez que as fronteiras entre o Público e Privado, em termos jurídicos, tornaram-se 
mais líquidas, à luz dos fundamentos, princípios e objetivos do Estado Social e 
Democrático de Direito.

Assim, a ecologização da ordem social e econômica, antes e ao reverso, 
leva a matriz ambiental para as situações jurídicas de direito privado, dele fazendo 

1375 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição, São Paulo, Ed. RT, 1990, p. 
167.
1376 Veja-se, a guisa de exemplo, na Américas do Sul e Central as Constituições do Peru 
(art. 2º), Nicarágua (art. 60), Colômbia (art. 79), Equador (art. 14), Chile (art. 19) e Honduras (art. 
145), o tratamento constitucional ao meio ambiente e seu reposicionamento na ordem jurídica 
interna. Nessa ordem de idéias, confira-se BENJAMIM, Antonio Herman. Constitucionalização 
do ambiente e ecologização da Constituição brasileira. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
MORATO LEITE, José Rubens: Direito Constitucional Ambiental Brasileiro.  São Paulo: Ed. Saraiva 
2010, p.77
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emergir, nesse compasso, a função socioambiental da propriedade privada e por 
consequência, a função socioambiental dos bens, como expressão material do 
patrimônio assim como da riqueza produzida e acumulada no exercício da livre 
iniciativa econômica e da autonomia da vontade.

A função socioambiental representa, nesse quadro, um mecanismo de 
harmonização dos interesses privados e interesses coletivos; não se trata da 
imposição de uma restrição, mas importa, precipuamente, a partir dela e com ela 
– a função socioambiental - reconhecer que os bens corpóreos, como expressão 
econômica da apropriação, estão inseridos num contexto bem mais amplo, que 
é o meio ambiente.

Na estreita conexão entre bens e meio ambiente, o redimensionamento 
jurídico daqueles se opera com sua compatibilização em relação a este último, não 
apenas no tocante ao modo como são exercidos os direitos neles corporificados, 
mas também em relação ao emprego de técnicas ambientalmente mais 
adequadas de produção.

Em relação ao modo de exercício do direito, disso dá conta, por exemplo, 
o artigo 1.228, § 1º, do Código Civil, representativo de um comando ético 
ambiental relevante nos domínios do Direito Privado; já no que diz respeito ao 
emprego de técnicas consentâneas do ponto de vista ecológico, destaca-se o 
emprego do método cradle to cradle, no qual os resíduos são tomados como 
nutrientes do ciclo produtivo, numa aproximação com o ciclo da natureza, em 
que tudo é incorporado.

Com efeito, ao considerar o meio ambiente uma res communes omnium, 
logo, de titularidade difusa, os bens tanto sob o aspecto da produção quanto 
do uso e consequente descarte devem estar orientados para a manutenção 
do equilíbrio ecológico, o que significa estabelecer uma nova relação com a 
natureza.1377

A atividade econômica e a produção de bens, como expressão da 
livre iniciativa e da autonomia privada, bases sobre as quais se constrói, 
fundamentalmente, o Direito Privado, não se acham divorciadas, pois, dessa 
dimensão ambiental, difusa. 

De fato, tal como apresentada no Capítulo da Ordem Social e Econômica da 
Constituição da República, a atividade produtiva é expressão da responsabilidade 
não meramente sincrônica, mas, sobretudo diacrônica ou intergeracional; a 
atividade econômica é, também, expressão de uma função socioambiental.

Em verdade, desde a primeira grande revolução econômica ocorrida com 
o assentamento do homem à terra e a substituição da atividade predatória de 

1377 Nesse sentido, SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político 
na pós-modernidade. Porto: Afrontamento, 1994, p. 42, para quem: “a edificação de um Estado 
de Ambiente importa a transformação global, não só dos modos de produção, mas também dos 
conhecimentos científicos, dos quadros de vida, das formas de sociabilidade e dos universos 
simbólicos e pressupõe, acima de tudo, uma nova paradigmática com a natureza (...)”.
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coleta a partir da domesticação da natureza, a atividade econômica se atrelou 
à qualidade de vida e implicou no fortalecimento dos laços entre os diversos 
grupos sociais.

A história do homem, sob qualquer dimensão - econômica política 
e mesmo jurídica - demonstra a existência de uma indissociável conexão de 
dependência dos bens e serviços com o meio ambiente.

É nesse sentido e forte nessas razões que Patrícia Faga Iglecias 
Lemos afirma, com apoio em Eros Roberto Grau e Rolf Stober, que a atividade 
econômica e a produção de riqueza e, num sentido mais amplo, a economia 
de mercado, porque destinadas à realização da dignidade da pessoa humana, 
devem se orientar pelo princípio da precaução a fim de assegurar a manutenção 
do equilíbrio ambiental e a proteção dos recursos naturais.1378

Essa é a dimensão que leva a uma releitura da ancestral categorização 
dos bens no Direito Privado, que não pode mais ser compreendido apenas como 
tudo aquilo que se apresenta com alguma utilidade para o homem; porquanto o 
homem nesse contexto não é apenas mais uma abstração.

Trata-se de um sujeito concreto, que em sua tangibilidade impacta sobre 
o espaço que ocupa assim como suas ações repercutem nas esferas de outras 
pessoas, existentes ou pertencentes ao porvir. 

Esse condicionamento da produção do bem com o meio ambiente é 
a razão pela qual, num processo de ecologização da economia e das relações 
jurídicas de natureza privada, a eventual perda da utilidade não permite o abandono 
do bem, como expressão da vontade soberana do sujeito de direito titular que 
dele se despoja.

O aumento crescente do consumo acarreta, inarredavelmente, o aumento 
da produção de bens de consumo descartáveis, que por sua vez, impõe uma 
ação predatória mais intensa sobre o meio ambiente para a extração de recursos, 
que não voltaram ao meio ambiente senão na forma de resíduos. 

E ao retornar ao meio ambiente, esses resíduos não se integram ao ciclo 
natural dos ecossistemas, que naturalmente não os produzem, interferindo na 
lógica ecológica segundo a qual tudo o que é produzido acaba por se incorporar 
ao ambiente.1379 

Por sua vez, a rejeição da coisa, já agora sem utilidade econômica 
para o seu titular, se opera, de acordo com as tradicionais figuras do Direito 
Privado herdadas do Direito Romano, por meio do ato jurídico em sentido estrito 
denominado abandono da coisa.

O abandono é o ato do proprietário de desfazer-se da coisa, rejeitando-a e 

1378 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: 
análise do nexo causal.São Paulo: RT, 2012, pp. 95-97. 
1379 MILLARÉ, Édis. Direito do Ambiente: gestão ambiental em foco.São Paulo: RT, 2009, p. 
111.
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retirando-a de sua esfera de disponibilidade física e jurídica, porque não quer mais 
titularizá-la, seja porque perdeu interesse social, seja porque perdeu interesse 
econômico ou mesmo utilidade. O abandono, da perspectiva da tradição romano-
germânica deve resultar de atos exteriores que não deixem dúvida acerca da real 
vontade inerente ao ato.

Não basta, nesse sentido, o simples descarte físico da coisa; é preciso 
que desse comportamento ressalte claramente o animus, a vontade de desprezar 
a titularidade do direito de propriedade.

O que se vê, porém, é que a res derelicta do Direito Romano, repercutida 
nas estruturas normativas do Código Civil revogado e em alguma medida no atual 
Código, foi revista. Na contemporânea quadratura do Estado Social e Democrático 
Ambiental, centrado na proteção do meio ambiente, como condição necessária 
para uma qualidade de vida saudável e garantidora de uma existência digna, 
nos termos do artigo 225, da Constituição da República, à coisa abandonada 
se integra uma componente ético fundamental, representada pela função 
socioambiental.1380

3. RESÍDUO SÓLIDO E A FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL: UMA NOVA 
DIMENSÃO DA RES DERELICTA

A revisão dogmática da noção de res derelicta e sua substituição 
pela idéia de resíduo sólido não apenas implica na ecologização das relações 
jurídicas de direito privado, mas especialmente na imputação de uma função 
socioambiental aos bens que, a despeito de não se apresentarem com qualquer 
utilidade para o seu titular, ao serem descartados no meio ambiente, sobre ele 
impactam fortemente, comprometendo o frágil equilíbrio ambiental.

É importante observar que essa transformação dogmática significa um 
novo olhar sobre velhas estruturas normativas herdadas da tradição romano-
germânica; do mesmo modo, significa o assentamento de uma nova definição 
das relações entre a ciência e o seu compromisso ético com a vida e o meio 
ambiente equilibrado, o que leva, por conseguinte, a uma nova concepção da 
relação homem-natureza.

E tal redefinição passa, num primeiro plano, pela compreensão da 
circunstância segundo a qual a função ambiental dos bens se estende por 
domínios que vão além da satisfação de interesses econômicos e de necessidades 
materiais.

Em verdade, a função ambiental e social daqueles reside na possibilidade 
de a ordem jurídica ecologizada impor aos sujeitos de direito, seja no âmbito 
das relações jurídicas privadas seja no âmbito das relações jurídicas de natureza 
pública, um comportamento positivo voltado para conservação do meio ambiente 

1380  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
20
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com um dever diacrônico ou intergeracional de bem estar socioambiental.

Para que se tenha a exata compreensão da importância da mudança de 
panorama é relevante ter em vista que no Brasil, de acordo com a Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – Abrelpe - em 
2012, dos 64 milhões de toneladas de resíduos produzidos pela população, 24 
milhões, ou seja, cerca de 37,5% foram enviados para destinos inadequados.1381

Esses dados sinalizam um avanço bastante significativo no comportamento 
social em relação ao descarte dos resíduos sólidos a partir da percepção de que 
o titular do bem descartado não é apenas o produtor do resíduo, mas igualmente 
seu agente gestor, disso derivando, portanto, que o descarte do bem não é 
mais expressão da vontade jurídica de proprietário, por meio da qual ele impõe 
sua personalidade, obrigando a coletividade a se sujeitar aos efeitos nocivos do 
abandono da coisa.

Por conseguinte, neste novo cenário, a coisa abandonada passa a ser 
compreendida como resíduo sólido e, dentro dessa ótica, cumpre sua função 
socioambiental quando o seu descarte é feito com vistas à proteção da saúde 
pública e da qualidade do meio ambiente, o que significa dizer que a partir da 
correta destinação do rejeito opera-se a transferência da propriedade, mantida, 
porém, a titularidade original enquanto não se operar o descarte adequado, 
persistindo, nesse sentido, aquele dever do proprietário de não atuar contra o 
meio ambiente.

Não pode passar, ainda, ao largo dessa discussão a percepção de que os 
segmentos da população, máxime a urbana, que se encontram em situação de 
risco social e que, portanto, estão excluídos do circuito de produção e consumo, 
são aqueles que muitas vezes encontram no descarte de resíduos sólidos uma 
importante fonte de renda e de sobrevivência, aspecto que devolve ao rejeito a 
utilidade econômica perdida para seu titular original.

Assim, a noção de descarte adequado do resíduo sólido em substituição 
à primitiva noção de abandono vem na esteira de uma política social de ampliação 
de direitos1382 que se revela ao passo em que atende às necessidades ambientais 
hodiernas. Ademais disso, com a instauração de uma Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, por meio da Lei 12.305, de 2010, essa renovação dogmática é 
um relevante mecanismo promocional da consciência ecológica. 

1381 ABRAPELP. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – 2012. Edição Especial de 10 anos. 
Disponível em http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2012.pdf. Acesso em 20 de janeiro 
de 2014.
1382 ROLNIK, Raquel. Resíduos sólidos urbanos: repensando suas dimensões. In: Resíduos 
sólidos urbanos e seus impactos socioambientais. SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos.  Dias, 
Sylmara Lopes Francelino Gonçalves. (orgs). São Paulo: IEE-USP, 2012, p. 20.

http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2012.pdf
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4.  EDUCAR    AMBIENTALMENTE  PARA  TRANSFORMAR  O 
COMPORTAMENTO JURÍDICO

O desenvolvimento econômico e o aumento expressivo da população, de 
que faz derivar como resultado, um acentuado processo de urbanização, motivado 
pela revolução tecnológica que marca a contemporaneidade, têm implicado 
numa profunda modificação no modo de vida e também numa intensificação da 
produção de bens descartáveis e de seu consumo.

 Como decorrência direta desses processos, é possível verificar 
um avanço na produção de resíduos sólidos, tanto em quantidade como em 
diversidade, particularmente nos grandes centros urbanos. Para, além disso, os 
resíduos produzidos atualmente apresentam em sua composição elementos 
químicos danosos tanto para os ecossistemas quanto para a saúde humana.

As novas tecnologias incorporadas ao cotidiano, ao modificarem os 
hábitos de consumo e estabelecerem novos padrões de comportamento jurídico 
no âmbito empresarial e contratual, repercutem nas estruturas do direito de 
propriedade e, por conseguinte, aquela inflexão jurídica direta e imediata do 
sujeito de direito sobre os bens de consumo deve ser revista para que se ajuste 
a esses novos padrões de produção e de consumo.

O que se quer com isso dizer é que não basta redesenhar o perfil da 
propriedade, impondo-lhe limites e fazendo seu conceito se funcionalizar, nem 
tampouco parece ser suficiente a relativização da idéia de propriedade e de bem, 
no contexto da proteção ao meio ambiente.

É preciso ensinar a ser proprietário para que se opere a verdadeira 
transformação da propriedade num instrumento de solidariedade social e ela 
possa cumprir a sua função socioambiental. Em outros termos, essa perspectiva 
quer significar que o comportamento jurídico de proprietário na sua relação com 
o meio ambiente deve passar por uma política pública de educação ambiental que 
se debruce não apenas sobre o desenvolvimento e a incorporação de técnicas 
de produção mais ajustadas e adequadas ao meio ambiente, mas também que 
alcance a problemática relação de consumo e a consequente produção e descarte 
de resíduos sólidos.

Com o processo de ecologização do Direito, mister estabelecer uma nova 
noção de sujeito de direito, sobretudo desde a percepção de que o meio ambiente 
veio a se constitucionalizar nas estruturas normativas do Estado, migrando da 
periferia para o centro do sistema, e colocando-se, assim, como o lugar onde 
todas as relações sociais, jurídicas, econômicas e políticas são possíveis.

Em outras palavras, a partir da percepção socioambiental que conduz 
à afirmação de que sendo o meio ambiente um espaço de relações, isto é, um 
espaço marcado por interações de instâncias culturais, sociais e naturais que se 
instaura com o Estado de Direito Ambiental é preciso que o sujeito de direito 
assuma essa nova condição e se transforme num sujeito de direito ecológico, isto 
é, um agente promocional do meio ambiente e de suas funções socioambientais.
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A passagem da noção de sujeito de direito titular de direitos patrimoniais 
para a de sujeito de direito ecológico está na estreita dependência do estímulo ao 
estabelecimento de uma nova relação entre homem e natureza, que se orienta 
no sentido de pertencimento, ou seja, o sujeito ecológico, como uma nova 
categoria de direito privado ambiental é aquele que compreende a realidade do 
meio ambiente, porque a ele está integrado e, logo, dele não se pode dissociar.

A partir, portanto, dessa compreensão e integração, o sujeito age 
conscientemente sobre a realidade ambiental para mantê-la em equilíbrio, 
porque nos termos da Lei nº 6.938/1981, que representa um marco histórico na 
regulação e proteção do meio ambiente, este não é um locus, mas um complexo 
dinâmico e multifacetário de fatores.

A educação ambiental, assim, se constitui em elemento essencial para 
o surgimento desse novo sujeito de direito, cujo comportamento deve estar 
voltado para a proteção do meio ambiente como condição necessária para a 
manutenção do seu ciclo vital e nessa cenário, como sujeito de direito privado 
ambiental suas ações devem direcionar-se para o estabelecimento de uma cadeia 
produtiva ambientalmente mais adequada.1383

Para além desses aspectos, interessa, para o restrito âmbito deste 
trabalho, a problemática da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
do produto e da logística reversa do ponto de vista jurídico-normativo. Tratam-
se de instrumentos que, ao lançar um novo olhar sobre o ancestral instituto da 
responsabilidade civil, ampliam os horizontes da noção de propriedade. Ademais 
disso, trazem para o primeiro plano da atividade econômica a dimensão ambiental, 
demonstrando a possibilidade de desenvolvimento econômico sustentável.

A Responsabilidade compartilhada, segundo o art. 3º, XVII, da Lei nº 
12.305/2010, implica não apenas na minimização do volume de resíduos sólidos 
e rejeitos gerados, mas também na redução dos impactos causados à saúde 
humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, 
imputados aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 
consumidores e finalmente dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana 
e manejo dos resíduos sólidos.

Os tratamentos de resíduos sem diferenciação e indiscriminadamente 
são considerados ilegais porquanto eliminam a possibilidade da logística reversa 
e a responsabilidade compartilhada pela gestão, impedindo a maximização da 
reutilização e da reciclagem e importam no exercício irregular e disfuncional do 
direito de propriedade.

A logística reversa se insere de igual modo, como um inovador instrumento 
de desenvolvimento econômico e social; caracterizando-se por um conjunto de 
ações, procedimentos e meios, os quais viabilizam a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 

1383  Nesse sentido MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Introdução ao direito ecológico 
e ao direito urbanístico: Rio de Janeiro: Forense, 1975 e DERANI, Cristiane. Direito Ambiental 
Econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997.
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em outros ciclos produtivos, ou, ainda, destinação final diversa ambientalmente 
adequada, consoante se extrai do art. 3º, XII, da Lei nº 12.305/2010.

A imposição da técnica da logística reversa associada à responsabilidade 
compartilhada representa um mecanismo de atenuação da degradação ambiental 
pela instituição de procedimentos que levam à desaceleração do movimento de 
ampliação das bases produtivas e da dependência econômica da sociedade em 
relação à natureza, o que, em outras palavras, significa dizer que essas estratégias 
põem em relevo novos aspectos estruturais e estruturantes da relação privada 
ambiental, notadamente quando se toma em linha de consideração a possibilidade 
do crescimento econômico sustentável.1384 

Tal horizonte deixa de compreender o meio ambiente apenas como 
uma externalidade negativa, e como corolário, traz para o centro da ordem 
social e econômica as discussões e preocupações com os elementos bióticos e 
abióticos da natureza, porque da sua proteção depende a manutenção do meio 
ambiente equilibrado, como fundamento primeiro dessa ordem que orienta a 
construção e fortalecimento do Estado Solidário Ambiental, de que deriva, por 
via de consequência, a (re) construção da teoria geral do Direito Civil, desta feita 
com os olhos voltados para o meio ambiente para o qual os institutos de Direito 
Civil – pessoas – bens - propriedade, contrato, empresa – como dito inicialmente, 
não se acham divorciados. 

Outra dimensão relevante da Política Nacional de Resíduos Sólidos que 
demonstra a amplitude da questão ambiental em sua interface com o Direito 
Civil está no assentamento da ideia de que os resíduos sólidos devem ser 
compreendidos como bens econômicos. Nessa ótica, os resíduos sólidos são 
elementos integradores da ordem social e econômica porque produzem renda e 
promovem a cidadania.

Em última análise, os resíduos sólidos são elementos que permitem o 
desenvolvimento de valores socioambientais, na medida em que as estratégias 
desenhadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos operam a inserção 
socioeconômica de trabalhadores que, ao separarem recicláveis e reutilizáveis, 
possibilitam a implementação da logística reversa, materializando, ainda, a 
responsabilidade compartilhada.

À luz da Lei nº 12.305/2010, significa dizer que esses trabalhadores 
não apenas são sujeitos de direito prioritário, mas especialmente agentes 
promocionais do meio ambiente sadio e equilibrado. É importante não perder 
de vista que a inserção dessa categoria de trabalhadores na cadeia produtiva 
deriva, fundamentalmente, da recategorização jurídica dos resíduos sólidos que, 
de bem vago passaram ao status de bem jurídico e econômico a que se imputa 
uma função socioambiental.

1384 ANDRADE, Daniel Caixeta. Economia e meio ambiente: aspectos teóricos e metodológicos 
nas visões neoclássicas e ecológicas. Leituras de Economia Política, Campinas, nº 14, ago.-dez., 
2008, pp.1-31.
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Esse duplo aspecto do trabalhador que segrega o rejeito emerge do 
princípio da responsabilidade compartilhada, que dessa forma se amplia com 
a labuta, conforme art. 6º, VII, da Lei nº 12.305/2010 e também do princípio da 
reciclagem como fator econômico – produção de renda e político-social, dado 
que promove a cidadania e a inclusão, superando a situação de vulnerabilidade 
em que, usualmente, se encontram esses trabalhadores.

5. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS ARTICULADAS

Assentam-se nessas premissas, as seguintes conclusões:

5.1. O direito ao meio ambiente saudável e equilibrado impõe uma 
necessária revisão das estruturas dogmáticas de direito privado, a partir da 
substituição da noção de sujeito de direito pela noção de pessoa que, sem o 
meio ambiente, não existe, redesenho que impacta no direito de propriedade e 
no exercício das prerrogativas socioambientais.

5.2. O descarte adequado de resíduos sólidos se orienta por um dever 
ético-jurídico de solidariedade sincrônica e também diacrônica; fundamenta a 
responsabilidade transgeracional do proprietário que somente se despede da 
titularidade sobre o bem quando o faz de forma a assegurar o equilíbrio ambiental, 
sem o que a titularidade sobre o bem subsiste.

5.3. A transformação do comportamento jurídico do abandono de resíduos 
sólidos em transferência de propriedade por meio do descarte ambientalmente 
adequado como materialização da função socioambiental dos resíduos sólidos 
exige a instauração de uma política de educação para a produção e consumo 
ecologicamente consciente.

5.4. A educação ambiental representa um significativo elemento 
transformador das categorias de direito privado, impondo-se sob tal enfoque uma 
política socioambiental corretiva tal que se reconheça inviabilidade ecológica e 
econômica na forma do exercício das prerrogativas proprietárias.

5.5. A mudança de perspectiva abre as fronteiras para uma discussão 
mais profunda acerca das práticas sociais, econômicas e jurídicas impositivas 
de comportamentos positivos e negativos destinados à realização da proteção 
ambiental e ao asseguramento do meio ambiente equilibrado, como expressão 
de um dever jurídico diacrônico ou intergeracional.
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18. ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 
RELACIONADA AO ACESSO A RECURSOS GENÉTICOS1385 
DA BIODIVERSIDADE E REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS E 
CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO 
MARCO LEGAL
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Advogado. Mestrando em Direitos Difusos e Coletivos na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo

ANITA PISSOLITO CAMPOS 
Advogada. Mestranda em Direito Civil na Universidade de São Paulo

1. INTRODUÇÃO

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992 foi palco 
para a produção de alguns dos mais importantes documentos internacionais 
relacionados à questão ambiental.  Foi durante esse encontro que a comunidade 
internacional adotou, por exemplo, a Convenção-Quadro sobre Mudanças 
Climáticas, elaborou a Agenda 21 e consagrou a Declaração do Rio sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi também nessa conferência que a 
biodiversidade mereceu atenção especial com a adoção da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (“CDB”), marco fundamental para compreensão do tema 
objeto do presente trabalho. 

Endereçando a preocupação crescente com a perda da diversidade 
biológica, esse acordo internacional aprovado durante a referida Conferência 
estabeleceu como seus objetivos centrais a conservação da biodiversidade, 
seu uso sustentável e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados 
do acesso e utilização dos recursos genéticos1386. Pode-se dizer que a CDB 
representou verdadeiro divisor de águas nessa temática,  já que até então inexistia 
no âmbito internacional um acordo que abordasse a diversidade biológica de 
maneira abrangente, considerando seus mais diversos aspectos. 

A consagração da ideia de repartição dos benefícios decorrentes 

1385  Não ignoramos que o marco legal atual trata não apenas dos recursos genéticos, mas 
também dos conhecimentos tradicionais a eles associados. Entretanto, no presente trabalho, 
optamos por tratar apenas das questões atinentes ao primeiro. 
1386 Esses objetivos estão previstos no art. 1 da CDB. 

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=576
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=576
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do acesso aos recursos genéticos como um dos objetivos da CDB, aliado ao 
reconhecimento da soberania nacional dos países sobre seus recursos genéticos 
e biológicos, foram as molas propulsoras para o nascimento das regulações 
nacionais sobre o assunto. O Brasil foi um dos países pioneiros nessa discussão. 
Para se ter uma ideia, os primeiros projetos de lei que trataram do tema no 
Congresso Nacional datam do começo da década de 901387, quando a CDB sequer 
estava em vigor em território nacional1388. O tema, no entanto, só ganharia uma 
lei de abrangência nacional no começo dos anos 2000, com a edição da Medida 
Provisória 2.052.

Tendo nascido em meados de 2000, a legislação brasileira que rege 
essa matéria está em vigor há quase quatorze anos. Esse período foi suficiente 
para demonstrar que o regramento por ela criado, não obstante pioneiro quando 
comparamos com o que foi construído no cenário internacional, falhou gravemente 
no atendimento de seu objetivo central – e que inspirou o nascimento da CDB - 
de fomentar o acesso aos recursos genéticos e a correspondente repartição de 
benefícios. Não em vão são cada vez mais fortes as vozes que clamam por um 
novo marco legal sobre o tema1389. 

Recentemente, o Governo Federal, em articulação com a sociedade civil, 
vem trabalhando na busca de contribuições para superar os desafios que um tema 
inovador como esse propõe. Algumas propostas resultantes dessas discussões 
já podem ser observadas em minutas que vem circulando entre diversos grupos 
ou mesmo em discussões públicas e privadas sobre o assunto. A ideia é que 
tudo isso resulte nas mudanças necessárias para alinhar a legislação nacional ao 
princípio que a inspirou e sirva para fomentar as pesquisas e desenvolvimentos 
com biodiversidade no Brasil. 

Essas discussões se mostram ainda mais relevantes pelo momento que 
estamos vivendo, em que o país discute a ratificação do Protocolo de Nagoya, 
acordo internacional relacionado à CDB que tratará especificamente da questão 
do acesso e da repartição de benefícios no contexto internacional. É consenso 
entre os diversos setores que o país precisa arrumar a casa antes de ingressar 
nessa empreitada. Aliás, a melhor compreensão do marco atual, de seus 
problemas e das possíveis formas de superá-los é passo importante até mesmo 
para que o país tome uma decisão segura e consciente sobre a ratificação do 
referido protocolo. 

1387 É o caso do PLS 306, de 1995, de autoria da então Senadora Marina Silva, que foi aprovado 
no Senado Federal e que aguarda apreciação na Câmara dos Deputados até a presente data. 
1388 Isso só viria a ocorrer com a publicação do Decreto 2.519, em 17 de março de 1998.
1389 Em recente reportagem sobre o tema publicada pelo Jorna Folha de São Paulo, a própria 
Diretora do Departamento do Patrimônio genético, Dra. Eliana Fontes, reconheceu as limitações 
do marco atual e sinalizou que medidas estão sendo tomadas para alterá-lo. O texto pode ser 
acessado em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/165559-governo-admite-lentidao-e-
deve-propor-mudancas.shtml.
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O presente artigo tem por objetivo apresentar algumas opções que 
podem ser adotadas em um novo marco legal sobre o tema, de modo a superar 
os problemas observados  durante os anos de aplicação da legislação atual. 
Com isso em mente, inicialmente faremos uma breve análise sobre os principais 
aspectos do marco legal atual e os problemas observados durante a experiência 
social decorrente de sua aplicação. Em seguida apresentaremos as medidas que 
podem ser tomadas para superá-los. Pretendemos com isso contribuir com esse 
importante debate na busca pela construção de um novo arcabouço normativo 
que seja apto a promover efetivamente os objetivos da CDB.  

2. A IDEIA POR TRÁS DA REPARTIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DO 
ACESSO AOS RECURSOS GENÉTICOS PREVISTA NA CONVENÇÃO SOBRE 
DIVERSIDADE BIOLÓGICA

Antes de adentrarmos na análise das normas brasileiras que regem o 
tema e nas propostas de mudança para superação de seus principais problemas, 
convém fazermos uma brevíssima digressão sobre a origem da ideia de acesso 
e repartição de benefícios na CDB. Fazemos isso não por mero esforço histórico, 
mas porque entendemos ser esse um caminho que obrigatoriamente deve ser 
trilhado para a adequada compreensão do objeto central desse trabalho.     

A ideia de repartição dos benefícios decorrentes do acesso a recursos 
genéticos da biodiversidade originou-se da visão de que os países ditos do sul, 
na clássica divisão socioeconômica e política do mundo, apesar de possuírem 
a maior parte da biodiversidade do planeta e serem responsáveis por sua 
conservação, estavam em desvantagem no que dizia respeito à percepção dos 
benefícios que dela se poderia extrair. Ficavam com o ônus de conservá-la, mas 
não partilhavam do bônus. 

Isso mostrava-se especialmente evidente quando se considerava 
que parte significativa desses benefícios só poderiam ser obtidos a partir do 
uso de tecnologias que esses países não possuíam. O desenvolvimento de 
medicamentos, produtos químicos, cosméticos, dentre muitos outros, por 
exemplo, que bebiam de moléculas e substâncias presentes na biodiversidade, 
acabava centralizado nos países do norte, mais ricos, que dela se beneficiava 
ainda que não tivessem quaisquer responsabilidades por sua conservação. 

De modo a mitigar essa distorção, nasceu a ideia de se criar um mecanismo 
que permitisse a partilha desses benefícios entre os países responsáveis pela  
conservação da biodiversidade, que passaram a ser chamados de países de 
origem, e os que dela se beneficiavam diretamente, nomeados países usuários. 
Com esse sistema, cumpria-se tanto um papel de justiça social como se promovia 
a conservação da biodiversidade, já que se daria aos países conservadores uma 
fonte de receita antes inexistente. É o que observa Juliana Santilli em trabalho 
sobre o assunto:

“Os mecanismos que a Convenção sobre Diversidade 
Biológica prevê para mitigar os efeitos do desequilíbrio 
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de força e de poder econômico e político entre 
países desenvolvidos e em desenvolvimento são 
consentimento prévio informado dos países de origem 
dos recursos genéticos e a repartição de benefícios 
gerados pelas atividades de bioprospecção”1390

Essa proposta ganhou tamanha força que a Convenção sobre Diversidade 
Biológica passou a considerá-la como um objetivo em si, ao lado da conservação 
da diversidade biológica e de seu uso sustentável, como se verifica no art. 1o 
desse tratado: 

“Os objetivos desta Convenção, a serem cumpridos 
de acordo com as disposições pertinentes, são a 
conservação da diversidade biológica, a utilização 
sustentável de seus componentes e a repartição justa 
e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos 
recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso 
adequado aos recursos genéticos e a transferência 
adequada de tecnologias pertinentes, levando 
em conta todos os direitos sobre tais recursos e 
tecnologias, e mediante financiamento adequado.” 
(grifo nosso)

Ao abraçar essa ideia e instituí-la como um de seus objetivos centrais, 
a CDB lançou as bases para a construção de instrumentos que viabilizassem 
seu atendimento. O tratado, no entanto, não foi muito além no detalhamento 
desses instrumentos, ficando a cargo de cada país signatário tomar medidas 
administrativas, legais ou políticas para alcançar esse desiderato. 

Não obstante tenha consagrado esse objetivo, é importante se ter em 
mente que a ideia central por trás da própria criação da CDB é promover o uso 
sustentável da biodiversidade e, portanto, nunca pretendeu restringir o acesso 
a tais recursos ou impor barreiras para tanto, de modo a conservá-lo apenas 
para o país de origem ou para um grupo restrito. Na verdade, em diversas 
oportunidades, esse tratado mostra-se totalmente refratário a restrições dessa 
ordem e promove o compartilhamento do conhecimento sobre biodiversidade 
como uma das formas de conservá-la1391.

No Brasil, como sinalizado na introdução desse trabalho, a instituição 
de um regramento local para tratar do assunto ocorreu 2 anos após a entrada 
em vigor da CDB, com a edição da Medida Provisória 2.052/2000. Editada 

1390 Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural. 
Peirópolis: São Paulo, 2005. p.199. 
1391 Nesse sentido são seus arts. 15.2 e 17: “Ar. 15 (…)2.Cada Parte Contratante deve procurar 
criar condições para permitir o acesso a recursos genéticos para utilização ambientalmente saudável 
por outras Partes Contratantes e não impor restrições contrárias aos objetivos desta Convenção. 
Art. 17.1. As Partes Contratantes devem proporcionar o intercâmbio de Informações, de todas as 
fontes disponíveis do público, pertinentes à conservação e à utilização sustentável da diversidade 
biológica, levando em conta as necessidades especiais dos países em desenvolvimento.”
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inicialmente como resposta a um problema pontual1392, esse estatuo legal nascido 
prematuramente passou a ser sucessivamente reeditado, com pequenos ajustes, 
até se perenizar como Medida Provisória 2.186-16/2001, que ainda se encontra 
em vigor.

3. OS CONTORNOS DO REGIME JURÍDICO BRASILEIRO DE ACESSO A 
RECURSOS GENÉTICOS E REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS CRIADO PELA 
MEDIDA PROVISÓRIA 2.186-16/2001

Visando dar rendimento ao disposto na CDB, o Brasil engendrou um 
sistema baseado em três pilares fundamentais: controle estatal rigoroso das 
atividades de acesso aos recursos genéticos e remessa de amostras que o 
contivessem, eleição de um modelo contratual para a repartição de benefícios 
e punição vigorosa para o descumprimento das normas de controle. Trataremos 
adiante dos principais aspectos desse sistema. 

Para exercer o controle estatal rigoroso que norteou a elaboração do 
sistema em vigor, passou-se a se exigir que qualquer atividade de acesso a 
recursos genéticos, seja ela para pesquisa, bioprospecção ou desenvolvimento 
tecnológico, dependesse de autorização prévia do Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético (“CGEN”)1393, órgão central do sistema de que falaremos 
adiante. Isso significou, na prática, que o acesso passou a ser em regra proibido, 
cabendo ao Estado levantar essa vedação1394 ao conceder a autorização. Essa 
proibição, aliás, só poderia ser afastada para pessoas jurídicas, estando as 
pessoas físicas impossibilitadas de desenvolver diretamente tais atividades sem 
vinculação a uma instituição específica (art.161395).

O delineamento do que seria acesso a recursos genéticos, elemento 
central de todo o sistema, foi feito pela Medida Provisória em seu art. 7º, 

1392 Trata-se do polêmico acordo entre a Bioamazônia e a Novartis, duramente criticado por 
supostamente permitir a entrega de valiosos recursos genéticos nacionais em troca de valores 
módicos.  Para mais detalhes vale conferir Allegretti, M.H. 2000. O polêmico acordo entre a 
BioAmazônia e a Novartis. Depoimento à Comissão da Amazônia, Câmara Federal.
1393  É o que determina o art. 2o da Medida Provisória 2.186-16/2001: “o acesso ao patrimônio 
genético existente no País somente será feito mediante autorização da União e terá o seu uso, 
comercialização e aproveitamento para quaisquer fins submetidos à fiscalização, restrições e 
repartição de benefícios nos termos e nas condições estabelecidos nesta Medida Provisória e no 
seu regulamento.” (grifo nosso)
1394  É esse o objetivo das autorizações em geral, como relembra Cid Tomanik Pompeu: “o 
fim ou finalidade da autorização administrativa é a remoção de obstáculo, limite ou proibição geral 
posto pela lei para a prática de determinados atos jurídicos, ou para o exercício de atividades 
materiais.” (grifo nosso) (Autorização Administrativa. 3ª.ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 203).
1395  Não debateremos aqui esse assunto a fundo, mas não podemos deixar de registrar que 
essa exigência em si contraria a liberdade de pesquisa prevista no art. 5º, IX, da Constituição 
Federal. Isso mostra-se ainda mais claro nos casos das pessoas físicas, já que nem mesmo a 
obtenção da outorga estatal nesses casos terá o condão de afastar a vedação legal.
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IV1396 e complementado (ou elucidado) pela Orientação Técnica no 1/2003 do 
CGEN. A leitura conjunta desses dispositivos leva-nos ao entendimento de que 
se deve entender como tal a atividade realizada sobre o patrimônio genético 
com o objetivo de isolar, identificar ou utilizar informação de origem genética 
ou moléculas e substâncias provenientes do metabolismo dos seres vivos e 
de extratos obtidos destes organismos. Ou seja, de modo geral, pode-se dizer 
que estão aí enquadradas pesquisas e desenvolvimentos a partir de espécies 
da biodiversidade, de forma bastante abrangente, incluindo em seu escopo até 
mesmo as atividades de pesquisa que visam apenas conhecer o patrimônio 
genético nacional. Assim, dado que a imposição de autorização implica em 
proibição de estudo da biodiversidade brasileira até que esta seja obtida, pode-
se concluir que a Medida Provisória proibiu, como regra, o conhecimento da 
biodiversidade brasileira e a geração de ciência. 

As remessas internas e externas de amostras contendo esses recursos 
genéticos (ex.: um extrato, um óleo, uma folha, um fruto, etc.) - i.e., o envio de 
amostra do patrimônio genético de uma instituição a outra, para fins de acesso - 
também passaram a ser controladas pelo Estado brasileiro. No primeiro caso, um 
controle mais brando, exigindo-se apenas o atendimento a alguns requisitos como 
o depósito de subamostra do componente do patrimônio genético e assinatura 
de Termo de Transferência de Material entre o responsável pela remessa e o 
destinatário da amostra; no segundo, um controle forte, por meio da exigência 
de autorização específica emitida pelo CGEN (art. 19,§ 3o) para a realização da 
operação, sem prejuízo dos outros requisitos aplicáveis às remessas em geral.   

Para a concessão dessas autorizações de acesso e remessa do 
patrimônio genético e conhecimento tradicional a ele associado e supervisão 
das atividades de acesso, criou-se um Conselho junto ao Ministério do Meio 
Ambiente – o CGEN - composto de nada menos que 19 Conselheiros, todos 
membros da Administração Pública Federal direta e indireta (art. 10). A esses 
foi dada a tarefa de, em reuniões mensais, deliberar sobre o destino de todos 
os pedidos de autorização de acesso e remessa formulados no país. Em alguns 
casos, instituições poderiam ser credenciadas para apoiar o órgão nessa tarefa, o 
que de fato ocorreu ao longo dos anos1397, ainda que sem a eficiência esperada.

Para que essas autorizações de acesso e remessa fossem concedidas, 
a Medida Provisória 2.186-16/2001 elencou alguns requisitos e o Decreto 
3.945/2001, responsável por sua regulamentação, e as resoluções do CGEN se 

1396  Esse dispositivo tem a seguinte redação:    “IV - acesso ao patrimônio genético: 
obtenção de amostra de componente do patrimônio genético para fins de pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra 
natureza”
1397  Atualmente as seguintes instituições estão credenciadas: IBAMA, CNPq e IPHAN. Porém, 
é importante se ter em mente as competências delegadas a cada uma são distintas. O IBAMA, 
por exemplo, só tem competência para autorizar acessos para fins de pesquisa científica, ao 
passo que o CNPq pode autorizar  atividades de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. 
No entanto, nesse último caso, tem-se exigido que os contratos sejam posteriormente anuídos 
pelo próprio CGEN, o que acaba por fulminar a suposta celeridade do órgão credenciado. 
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encarregaram de criar outros tantos em suas normativas internas. Anuência do 
provedor da amostra, projeto de pesquisa, comprovação de que o interessado 
desenvolve atividades de pesquisa nas áreas biológicas e afins, contrato de 
repartição de benefícios, documentos de titularidade da área são apenas algumas 
dessas exigências. 

O controle estatal relacionado ao acesso aos recursos genéticos da 
biodiversidade estendeu seus tentáculos até a concessão de direitos sobre 
propriedade intelectual. Em seu art. 311398, a Medida Provisória 2.186-16/2001 
obrigou o INPI a ir além de seu campo de atuação habitual, regulado pela Lei 
9.279/1996, atribuindo a essa autarquia o dever de também checar questões 
atinentes à regularidade do acesso antes de conceder eventuais direitos (uma 
patente, por exemplo) a quem requeresse. 

No que diz respeito à repartição de benefícios em si, a Medida Provisória 
2.186-16/2001 optou por um modelo contratual e privado, mais propício à geração 
direta de benefícios aos provedores que conservam biodiversidade, e não por 
uma solução tarifada e estatal. Nesse sentido, em vez de tarifar valores ou definir 
formas de repartição de benefícios estanques, optou-se por um modelo flexível, 
permitindo ao provedor do patrimônio genético e ao usuário negociar caso a caso 
a melhor solução, cingindo-se a lei a sugerir, de forma exemplificativa, algumas 
alternativas. Isso fica claro pelo uso intencional da expressão dentre outras na 
parte final do caput do art. 251399, que não deixa margem quanto à natureza 
exemplificativa do seu rol.  

Ainda no campo da repartição de benefícios, a Medida Provisória 
apresentou outra importante opção do legislador ao definir o titular dos benefícios 
a serem repartidos. Colocado diante da opção entre criar mais uma fonte de renda 
para o Estado, que muito se aproximaria das obrigações de natureza tributária, 
optou-se por transferir esse direito ao particular que efetivamente fornecesse 
a amostra que contivesse os recursos genéticos acessados pelo usuário e que 
portanto, é quem efetivamente conserva a biodiversidade brasileira. Com isso, 
em tese, se garantiria uma melhor aplicação dos recursos, que chegariam às 
mãos de quem conserva, sem intermediários, reduzindo os riscos de perda 
ou mau direcionamento. Esse conceito é bastante similar ao que se discute 
atualmente nas políticas sobre pagamento por serviços ambientais.

Por fim, de modo a garantir a higidez do sistema, estabeleceu-se 
pesadíssimas sanções administrativas e uma inusitada indenização para seu 
descumprimento. No primeiro caso, fixou-se multas de até R$50 milhões, valor 
equivalente ao máximo previsto no ordenamento jurídico pátrio para as mais graves 

1398 Art. 31.  A concessão de direito de propriedade industrial pelos órgãos competentes, 
sobre processo ou produto obtido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, 
fica condicionada à observância desta Medida Provisória, devendo o requerente informar a origem 
do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso.
1399 Art. 25.  Os benefícios decorrentes da exploração econômica de produto ou processo, 
desenvolvido a partir de amostra do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional 
associado, poderão constituir-se, dentre outros, de (...) (grifo nosso) 
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violações ambientais1400, dentre várias outras sanções, quais sejam: advertência, 
apreensão das amostras de componentes do patrimônio genético e dos 
instrumentos utilizados na coleta ou no processamento ou dos produtos obtidos 
a partir de informação sobre conhecimento tradicional associado, apreensão dos 
produtos derivados de amostra de componente do patrimônio genético ou do 
conhecimento tradicional associado, suspensão da venda do produto derivado de 
amostra de componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional 
associado e sua apreensão, embargo da atividade, interdição parcial ou total 
do estabelecimento, atividade ou empreendimento, suspensão de registro, 
patente, licença ou autorização, cancelamento de registro, patente, licença ou 
autorização,  perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo 
governo, perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em 
estabelecimento oficial de crédito, intervenção no estabelecimento, proibição 

de contratar com a Administração Pública, por período de até cinco anos (art.30).

No segundo caso, pré-fixou-se uma indenização mínima de 20% (art.26) 
sobre o faturamento bruto caso fosse violada a obrigação de se repartir os 
benefícios decorrentes do acesso a recursos genéticos. Esse piso seria aplicável 
independente dos danos efetivamente causados a eventual beneficiário da 
repartição de benefícios, já que se tratava de um piso a ser observado pelo 
aplicador da norma1401.  

4. OS PROBLEMAS DESCORTINADOS PELA EXPERIÊNCIA SOCIAL

Com quase quatorze anos de experiência social sob a égide da Medida 
Provisória 2.186-16/2001, já é possível falar com alguma propriedade sobre os 
resultados de sua aplicação. E esses não foram positivos.  

A exigência de autorização prévia mostrou-se uma verdadeira muralha para 
o acesso a recursos genéticos para a realização de pesquisa e desenvolvimento 
com biodiversidade brasileira, afastando as empresas nacionais e estrangeiras 
dessas atividades. Não só pela autorização em si, que já representa um obstáculo, 
mas também pelos inúmeros requisitos necessários para sua obtenção e o 
tempo necessário para tanto. Até mesmo instituições públicas voltadas para a 
pesquisa e o ensino se viram em maus lençóis e vem sofrendo sérias dificuldades 
para cumprir a lei, tanto que várias foram alvo de autuações dos órgãos de 
fiscalização1402. 

1400 É esse o valor máximo previsto, por exemplo, no art. 75 da Lei 9.605/98, que trata dos 
crimes e infrações ambientais em geral. 
1401 Foge do escopo do presente artigo analisar em profundidade o art. 26 da norma, mas se 
deve destacar a sua flagrante inconstitucionalidade, como já tivemos a oportunidade de defender 
em artigo específico em que abordamos o tema indicado na nota de rodapé 22.    
1402 É o que noticia o próprio IBAMA na reportagem intitulada de Operação Novos Rumos II 
autua 35 empresas por exploração irregular da biodiversidade, que pode ser acessada em http://
www.ibama.gov.br/publicadas/operacao-novos-rumos-ii-autua-35-empresas-por-exploracao-
irregular-da-biodiversidade-
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Como o interesse em se conhecer a biodiversidade e acessar recursos 
genéticos persiste, a solução encontrada por muitas instituições tem sido buscar 
espécies de outros países, que não estão sujeitas à regulação nacional, para 
realizar seus estudos. Isso se mostra especialmente verdadeiro nos casos 
em que se podem encontrar espécies idênticas em outros locais. Não custa 
lembrar, por exemplo, que a Amazônia, com toda a sua riqueza, abrange, além do 
Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana 
Francesa. Isso significa que pelo menos parte do que se encontra por aqui, nesse 
bioma, pode ser obtido por lá. Sem falar, é claro, de inúmeras outras espécies 
presentes em biomas que não o amazônico, mas que podem ser encontradas 
em outros países. Tal cenário traz resultados perversos ao desenvolvimento 
científico brasileiro, uma vez que não se gera conhecimento no Brasil sobre sua 
própria biodiversidade. Com isso, embora o Brasil seja um país megabiodiverso, 
segue sem conhecer sua diversidade e sem poder beneficiar-se dela. 

Além dessa limitação, as restrições à remessa ao exterior, por meio da 
exigência de outra autorização, vêm impedindo que instituições nacionais se 
valham da integração com outros países para utilizar as melhores tecnologias 
disponíveis para o desenvolvimento de processos e produtos, sem dúvida um 
dos maiores benefícios do processo de globalização. Obter uma autorização para 
remessa demanda, por exemplo, a inclusão do destinatário em um contrato de 
repartição de benefícios, algo que nem todos os destinatários estão disponíveis 
fazer, até mesmo pelo pouco conhecimento do tema e porque, em regra, não 
estão obrigados ao cumprimento da legislação brasileira, estando fora do território 
nacional. Isso fora o tempo necessário para se obter uma resposta do CGEN. 

Como se não bastasse, a falta de clareza entre o que efetivamente se 
caracteriza como remessa propriamente dita e o que pode ser considerado um 
mero envio para fins de prestação de serviços, processo que sequer seria regido 
pela Medida Provisória 2.186-16/2001, também vem causando perplexidade e 
levando os interessados a evitarem envios para mitigar riscos. Mais uma vez o 
prejuízo é do desenvolvimento científico nacional que se impõe novas amarras e 
limitações à atividade científica, deixando de estudar e conhecer a biodiversidade 
nacional, bem como de se valer de tecnologias inovadoras que poderiam ser 
obtidas por meio de parcerias com instituições no exterior.

O funcionamento do CGEN também falhou seriamente ao longo de toda 
nossa experiência. Formado exclusivamente por representantes do governo, 
faltou ao órgão a oxigenação proporcionada pela democrática participação da 
sociedade civil em outros conselhos e entidades, além do conhecimento sobre 
as atividades de pesquisa dos usuários. A tentativa de solucionar esse problema 
por meio da convocação de convidados, sejam eles permanentes ou não, não foi 
suficiente, já que esses, visitantes por excelência, sempre careceram da força 
necessária para se fazer ouvir pelo voto, direito que só é dado aos 19 conselheiros 
permanentes. Essa composição pouco democrática afastou o Conselho da 
sociedade e levou-o a atuar em muitos momentos como um fim em si mesmo, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suriname
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descuidando-se de sua missão institucional1403. 

A este respeito, é ilustrativa a entrevista concedida ao jornal O Estado de 
São Paulo, de 01.02.2003, pelo então Secretário de Biodiversidade e Florestas do 
Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, que já afirmava o seguinte:  

“ninguém está satisfeito com o sistema atual. A 
MedProv 2.186/2001 traz vários problemas conceituais, 
além de um gravíssimo: todo sistema é baseado num 
conselho que não tem participação dos atores sociais 
com interesse direto nesse tema. Já pedimos a 
renovação dos membros do conselho e vamos propor, 
já na primeira reunião, a alteração do regimento 
interno para incluir o setor empresarial e acadêmico, 
as ONGs e comunidades tradicionais. Queremos que 
eles tenham direito a voto, mas para isso teremos que 
mudar a legislação. Estamos concluindo uma análise 
para ver se é melhor dar continuidade ao projeto de lei 
da Marina Silva (encerrado quando o governo editou 
a medida provisória) ou fazer a conversão da medida 
provisória em lei e daí corrigir essas distorções.” 

Como se sabe, infelizmente até hoje tais distorções observadas há mais 
de 10 anos não foram corrigidas.

Além disso, não é factível imaginar que um órgão que se reúne 
mensalmente, como é o caso do CGEN, pudesse dar vazão a todos os pedidos 
de autorização de acesso realizados no país. Isso significa na prática que qualquer 
pesquisa, por mais simples que seja, envolvendo atividade de acesso, depende 
da chancela do órgão nessa reunião mensal. O resultado natural dessa realidade 
foi uma excessiva lentidão na análise e concessão dessas outorgas estatais, 
aniquilando a possibilidade de inovação do país e fazendo com que tecnologias 
que eram para ser novas chegassem velhas ao mercado em razão da espera. É 
verdade que, como dito acima, o atual marco legal permitiu o credenciamento de 
algumas instituições para apoiar o CGEN nessa missão e isso foi feito. Entretanto, 
essa medida nunca foi suficiente para resolver o problema, especialmente nos 
casos de pesquisa com interesse econômico (bioprospecção e desenvolvimento 
tecnológico).

A atuação da fiscalização do IBAMA, que se valeu das pesadas sanções 
previstas na lei para punir infrações ao marco legal, também pouco contribuiu para 
promover o acesso e a repartição de benefícios. Em vez de realizar um trabalho 
educativo em um tema que era sabidamente de baixíssimo conhecimento entre 
as empresas e instituições de pesquisa em geral, especialmente as públicas, essa 
autarquia federal optou diretamente pelo caminho da aplicação de pesadíssimas 

1403  Exemplo dessa postura foi a decisão tomada em sua 52a Reunião Ordinária e que resultaria 
na paralização de praticamente todos os processos em tramitação por um longo período. Sob 
o pretexto de que não havia regulamento para os casos em que o acesso teria se dado antes 
do pedido de autorização, o órgão simplesmente os sobrestou, deixando toda a Sociedade em 
situação de incerteza quanto ao que seria feito por cerca de três anos.  
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penalidades. Apenas para que se tenha ideia, o próprio IBAMA vem divulgando1404 
que apenas em uma de suas operações para combater eventuais violações à 
Medida Provisória 2.186-16/2001 – a Operação Novos Rumos II - foram aplicadas 
multas que totalizam R$88milhões.  Somados os autos das Operações Novos 
Rumos I e II, esse valor facilmente supera os R$200 milhões. Apesar desse forte 
processo fiscalizatório, o que se tem visto de forma geral é baixa adesão do setor 
privado, público e científico ao atual marco legal de biodiversidade no Brasil.

Na operacionalização do modelo contratual de repartição de benefícios 
os problemas também se mostraram presentes. A questão central aqui vem 
sendo a dificuldade do próprio CGEN em aceitar a opção feita pelo legislador por 
um modelo de livre negociação entre as partes. Parte dessa dificuldade parece 
estar na dificuldade de se compreender o alcance dessa liberdade, o que tem 
levado o órgão a confundir o dever-poder de anuência aos contratos de repartição 
de benefícios que lhe foi dado pelo art. 29 da Medida Provisória 2.186-16/2001, 
de natureza puramente formal, com uma suposta faculdade de realizar um 
controle material do conteúdo das avenças que lhe permitisse inclusive intervir 
sobre vontade das partes e solicitar alteração do que tiver sido acordado no caso 
concreto. 

5. PROPOSTAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MARCO LEGAL 

Se os resultados práticos da aplicação da Medida Provisória 2.186-16/2001 
foram negativos, o mesmo não se diga do aprendizado que ela nos proporcionou. 
Esse marco legal serviu como verdadeiro balão de ensaio capaz de demonstrar 
o que não funcionou e de indicar os caminhos a serem seguidos de agora em 
diante. Adiante apresentaremos algumas possíveis soluções para esses desafios. 
Muitas delas são o resultado de construções e dos debates realizados pelos 
atores diretamente impactados por essa legislação e já contam com o apoio de 
parte do próprio Governo Federal, que reconhece as graves fragilidades do texto 
em vigor e necessidade de sua mudança há vários anos. 

Em um novo modelo, a exigência de autorização para a realização de 
acesso sem dúvida deve ser eliminada. Como visto, além de se tratar de restrição 
claramente inconstitucional, na medida em que viola frontalmente o art. 5º, IX, 
da Carta Magna, ao limitar desproporcionalmente a liberdade de pesquisa com 
recursos genéticos das pessoas jurídicas e vedar sua realização por pessoas 
físicas, trata-se de obstáculo que aumenta demasiadamente o custo e o tempo 
das pesquisas que envolvem acesso. A solução desse problema passa por dois 
possíveis caminhos. Um seria a eliminação do controle estatal prévio, abraçando-
se um regime de maior liberdade. Outra sua substituição por um controle mais 
proporcional, realizado por meio de um simples cadastro declaratório em que os 
interessados registrem as atividades que pretendem desenvolver sem ter que 

1404 Esses dados foram obtidos em notícia publicada no site da própria instituição, que 
pode ser acessada em http://www.ibama.gov.br/publicadas/operacao-novos-rumos-ii-autua-35-
empresas-por-exploracao-irregular-da-biodiversidade-
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aguardar por outorgas estatais.

A segunda opção vem sendo mais aceita nos últimos debates realizados 
sobre o tema e de fato pode representar uma boa solução, equilibrando 
pesquisa com fiscalização. A substituição da exigência de autorização prévia 
por um cadastro declaratório representaria o fim da proibição do acesso aos 
recursos genéticos e uma guinada para um regime que presume a idoneidade 
e honestidade dos cidadãos e empresas em vez de tratá-los sempre como 
possíveis infratores, além de reconhecer que a pesquisa e geração de ciência 
deve ser permitida/promovida – e não proibida, situação vivida atualmente pela 
imposição do regime da autorização prévia. Uma mudança desse tipo lembra o 
que foi feito no programa de desburocratização conduzido pelo então Ministro 
Hélio Beltrão entre as décadas de 70 e 80, que tinha por escopo reduzir a forte 
burocracia existente no Brasil, especialmente os controles excessivos realizados 
por meio da exigência de atestados, autorizações, licenças, etc.. Aqui como lá, 
um dos focos é exatamente a eliminação de controles a priori a partir da ótica de 
que os princípios de presunção de honestidade e de veracidade tem sua razão de 
ser centrada no cidadão.1405

A democratização do CGEN, com a inclusão de membros da sociedade 
civil, é algo que se impõe, pois só assim o órgão terá as contribuições necessárias 
para operacionalizar um sistema efetivo de acesso e repartição de benefícios. A 
esses deve ser reservado cargo de conselheiros, lado a lado com os membros do 
Governo, com poder de voz e voto. Desde que eliminadas as amarras atualmente 
existentes e que aumentam e muito as demandas a esse órgão, parece-nos 
que a ampliação da periodicidade de suas reuniões obrigatórias ou sua divisão 
em várias câmaras para dar vazão aos pedidos existentes não se mostraria 
necessária, situação distinta do que teríamos em caso de opção por um modelo 
de controle a priori como o atual, que demanda intensa atuação estatal. 

As atividades que envolvem remessa do patrimônio genético ao exterior 
devem ser drasticamente simplificadas para que as entidades nacionais não se 
vejam impedidas de aproveitar tecnologias que só existem no exterior no curso 
de suas pesquisas. Nesse caso, a exigência de autorização também deve ser 
substituída por simples cadastros declaratórios e se deve outorgar à instituição 
remetente a possibilidade de assumir todos os ônus que eventualmente 
poderiam ser impostos aos destinatários das amostras, tornando desnecessário 
que instituições estrangeiras se vejam obrigadas a figurar em contratos regidos 
pela legislação brasileira que sequer entendem.  Ainda sobre esse tema, é 
fundamental se distinguir entre as remessas propriamente ditas, que impliquem 
em repartição ou transferência integral dos resultados das pesquisas com 
entidades no exterior, e meros envios que objetivem a prestação de serviços e 
cujo resultado será integralmente revertido para entidade localizada no Brasil que 
enviou a amostra ao prestador de serviços. No segundo caso, a liberdade deve 

1405 Sobre o Programa de Desburocratização, vale a pena consultar artigo de Heitor Chagas de 
Oliveira publicado no Jornal do Brasil. Desburocratização: Causas ou Efeitos?. Disponível em: http://
np3.brainternp.com.br/upload/ihb/arquivo/bibl_causas_efeitos.pdf. Acesso em: 13 mai. 2014.

http://np3.brainternp.com.br/upload/ihb/arquivo/bibl_causas_efeitos.pdf
http://np3.brainternp.com.br/upload/ihb/arquivo/bibl_causas_efeitos.pdf
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prevalecer, dispensando-se até mesmo controles cadastrais.

Pode-se argumentar, nessa segunda hipótese, que a prevalência da 
liberdade poderia incentivar algumas entidades a descumprir a legislação e também 
realizar envios para outros fins distintos da mera prestação de serviços. Além de 
partir da equivocada premissa de que as entidades são em regra desonestas e 
inidôneas, quando o melhor seria presumi-las sérias, esse argumento mostra-
se frágil, pois mesmo atualmente as exportações em grandes escalas não 
se sujeitas a controles desse tipo. Carregamentos e mais carregamentos de 
produtos primários são diariamente exportados sem qualquer restrição dessa 
ordem e esses poderiam perfeitamente ser utilizados para qualquer finalidade no 
exterior, inclusive pesquisa. Por que, então, burocratizar o envio de uma pequena 
amostra, que pode ser controlado a posteri? Faz sentido fechar o buraco da 
fechadura quando a porta está aberta?

A indenização mínima prevista no art. 26 deve ser extirpada do sistema. 
Trata-se de previsão flagrantemente inconstitucional, que viola o princípio da 
proporcionalidade e o direito de propriedade do autor da violação ao dever de 
repartição de benefícios, como já demonstramos em oportunidade1406. Como 
nos demais casos previstos no ordenamento, de modo a realizar o princípio da 
reparação integral1407, o dano deve servir como piso e como teto para a fixação 
da indenização, sendo desnecessária a invocação de números cabalísticos, como 
feito no referido dispositivo. Além disso, para evitar disputas judiciais relativas 
a esse tema, que certamente resultariam em derrota para aquele que venha 
a pleitear indenização desse tipo, convém que o novo marco legal cuide de 
promover ajustes para evitar esse problema. A renúncia expressa desse suposto 
direito pela União, por exemplo, que vem sendo debatida nas discussões sobre 
o tema, é um bom começo.

No campo das sanções administrativas ao menos dois ajustes se impõem. 
O primeiro é a redução dos patamares das multas fixadas para as violações da 
Medida Provisória 2.186-16/2001, para que se garanta a proporcionalidade entre a 
pena e o bem jurídico eventualmente violado. Não se pode admitir que a simples 
ausência de repartição de benefícios seja apenada em nosso ordenamento 
com pena semelhante àquela voltada para a repressão de vazamentos de óleo 
ou desmatamentos colossais. Um ajuste deve ser feito pelo legislador nesse 
sentido, até mesmo para evitar que todas as autuações acabem questionadas no 

1406 LIMA, João Emmanuel Cordeiro. Os recursos genéticos da biodiversidade brasileira e a 
inconstitucionalidade da indenização mínima estipulada pela MedProv. 2.186-16/2001. Revista de 
Direito Ambiental, v. 68, p. 233-255, 2012.
1407 Em obra dedicada ao tema, o Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, relembrando 
a doutrina francesa, registra com maestria o conteúdo desse princípio que constitui a base do 
regime jurídico brasileiro de responsabilidade civil nos seguintes termos: “a extensão do princípio 
da reparação integral foi magnificamente sintetizada pela doutrina francesa, como abrangendo 
tout le dommage, mais rien que le dommage (“todo o dano, mas não mais que o dano”), 
complementando com a afirmação de que a ‘a soma devida a título de danos deve corresponder 
rigorosamente à perda causada pelo fato danoso’”(Princípio da Reparação integral: indenização 
no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 57.) 
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Judiciário, assoberbando ainda mais esse poder e desmoralizando o sistema de 
comando e controle.  Uma redução da multa máxima para 10% do valor atual (ou 
seja, de R$50milhões para R$5milhões) seria um bom caminho.

Ainda nesse campo, é preciso que o legislador tenha uma especial 
atenção para o tratamento a ser dado aos autos de infração já lavrados. Se a 
ideia é fomentar a entrada dos usuários no sistema e incentivar o acesso e 
repartição de benefícios, é preciso reconhecer que houve exagero na aplicação 
das multas em um momento em que as entidades que faziam pesquisa pouco 
conheciam sobre a legislação vigente e em que o próprio órgão responsável por 
sua gestão titubeava no exercício de suas competências. Assim, deve-se pensar 
em medidas de incentivo que resultem na comutação das multas aplicadas, com 
vista em projetos de conservação da biodiversidade. 

Outro ponto fundamental que não pode ser olvidado diz respeito à 
manutenção do modelo contratual que possibilita a negociação direta entre 
o responsável pelo acesso e o provedor da amostra. Como visto acima, esse 
modelo tem a vantagem de garantir que os recursos despendidos a esse título 
sejam efetivamente revertidos para quem conservou a espécie. Além disso, 
tem a flexibilidade necessária para permitir uma efetiva adaptação em cada caso 
concreto. O engessamento das modalidades de repartição de benefícios ou sua 
tarifação deve ser evitado, pois pode trazer problemas nas situações em que o 
modelo proposto seja incompatível com o caso concreto, inviabilizo o acesso.  
Nesse ponto, convém relembrar as lições de Marcelo Varella:  

“Não é aconselhável que a norma jurídica imponha cláusulas 
contratuais entre as partes, tendo em vista o largo espectro de 
situações possíveis em um caso concreto. Na prática, no entanto, a 
maioria delas traz de forma exemplificativa um rol de possibilidades. 
Este rol tem como função imediata ser informativa, demonstrando 
aos negociadores, sobretudo pesquisadores e representantes de 
comunidades locais, diferentes contraprestações possíveis de que 
podem ser negociadas (...)”1408 (grifo nosso)

Assim, mesmo que o legislador opte pela fixação de parâmetros, é 
fundamental que o faça de forma flexível, de modo a permitir a negociação entre 
as partes. Percentuais sobre faturamento ou receita para todas as atividades, 
por exemplo, deve ser algo veementemente rejeitado, sendo preferível, caso 
se faça opção desse tipo, que sejam estabelecidas bandas (valores mínimos e 
máximos) aptas a informar as partes, mas que permitam uma adaptação ao caso 
concreto. Além disso, é importante que o sistema incentive o benefício de quem 
é responsável pela conservação efetivamente, evitando-se que os valores pagos 
a título de repartição de benefícios acabem se confundindo com mais um tributo. 

6. CONCLUSÃO

Desde que a Convenção sobre Diversidade Biológica foi adotada, o Brasil 
vem desempenhando um papel de liderança nas discussões envolvendo questões 

1408 Diversidade Biológica e Conhecimentos Tradicionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.p.123 
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relacionadas ao acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios. E de 
outro modo não poderia ser, já que em nossa condição de país megabiodiverso 
temos muito a ganhar com a criação de modelos que efetivamente promovam 
esse objetivo da CDB. 

O modelo engendrado pela Medida Provisória 2.052/2000 e mantido 
pela atual Medida Provisória 2.186-16/2001 foi uma tentativa de fazer valer esse 
pioneirismo em um momento em que o mundo pouco tinha a ensinar sobre 
essa matéria. Entretanto, esse marco legal mostrou sérias deficiências no curso 
desses seus quase 14 anos de aplicação, tendo fracassado em sua missão 
principal. Serviu, porém, como aprendizado para o futuro.

Diante do amadurecimento proporcionado por esses anos de vigência 
desse estatuto legal, cabe agora ao Brasil seguir em seu papel de liderança não 
mais apenas pelo pioneirismo de ter uma regulamentação, mas de construir 
um modelo de normativa eficiente e que promova a inovação a partir do acesso 
aos recursos genéticos e fomente a repartição de benefícios. Para que esse 
passo seja dado, é preciso urgentemente que uma reforma legislativa séria seja 
realizada.

Como visto no curso desse trabalho, a construção necessária para tanto 
vem sendo feita nos últimos anos em um profícuo diálogo entre o Poder Público e 
a sociedade civil, que teve como fruto a discussão de soluções aptas a contornar 
os principais problemas da legislação vigente. Dentre as melhores construções 
já feitas,  destacamos a necessidade de se eliminar a exigência de autorização 
prévia para acesso, a importância da simplificação do procedimento de remessa 
e a relevância da adequação das sanções de natureza cível e administrativa. 
Registramos, ainda, que se deve reconhecer a opção contratual existente como 
um bom caminho para a repartição de benefícios e que uma reforma na estrutura 
do CGEN se impõe. 

Resta agora ao Congresso Nacional, na sua condição de principal agente 
dessa transformação, abraçar esse relevantíssimo tema o quanto antes para que 
o país não perca essa oportunidade e não desperdice sua riqueza verde.  
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1. INTRODUÇÃO

Em todo o planeta a cada dia o tema meio ambiente ganha maior espaço 
na mídia e nos debates políticos. É evidente que isso decorre do fato de que a 
cada dia, também, os problemas ambientais são maiores em quantidade e em 
potencialidade.

Como bem destaca Farias1409, no Brasil a expressão “meio ambiente” 
consagrou-se de tal maneira que os técnicos e a própria legislação terminaram 
por adotá-la. A despeito disso, a Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), não apenas acolheu 
como precisou a terminologia. O inciso I do art. 3º da referida lei, define o meio 
ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 
formas”. 

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 abordou o tema “meio 
ambiente”, dedicando a este um capítulo, que contempla não somente seu 
conceito normativo, ligado ao meio ambiente natural, como também reconhece 
suas outras faces: o meio ambiente artificial, o meio ambiente do trabalho, o 

1409  FARIAS, Talden. Introdução ao direito ambiental. Belo Horizonte: Del Rey: 2009.
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meio ambiente cultural e o patrimônio genético, também tratado em diversos 
outros artigos da Constituição. O artigo 225 exerce na Constituição o papel de 
principal norteador do meio ambiente, devido a seu complexo teor de direitos, 
mensurado pela obrigação do Estado e da Sociedade na garantia de um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, já que se trata de um bem de uso comum 
do povo que deve ser preservado e mantido para as presentes e futuras gerações.

Uma das grandes preocupações na temática ambiental trata-se da gestão 
e manejo dos resíduos sólidos no Brasil, considerada uma das modalidades 
do saneamento básico de acordo com a Lei n. 11.445/2007, que estabelece 
as diretrizes nacionais para o assunto, que não estava recebendo a atenção 
necessária por parte dos legisladores, gestores públicos, empresas e sociedade, 
resultando em impactos e problemas de ordem social, ambiental, econômica e 
de saúde1410. 

Diante da necessidade da criação de metas para redução desses 
problemas, após mais de duas décadas de discussão, foi então sancionada em 2 
de agosto de 2010 a Lei n.º 12.305 instituída como Política Nacional de Resíduos 
Sólidos – PNRS1411, proporcionando um significativo avanço legal do País.

De acordo com a Constituição Federal, cabe ao poder público municipal o 
trabalho de zelar pela limpeza urbana e pela coleta e destinação final do lixo. Pela 
citada lei, os municípios e estados tem prazo até agosto de 2014 para eliminar 
os lixões e por consequência a disposição final adequada com a implantação de 
aterros sanitários.

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
e Resíduos Especais – ABRELPE1412 apresentou em 2012 estimativa revelando 
que o Brasil deixa muito a desejar quando o assunto é a gestão de resíduos 
sólidos. Existem 2.906 lixões distribuídos em 2.810 municípios e 1.310 aterros 
controlados em 1.254 municípios. Ainda segundo este relatório da ABRELPE, 
no ritmo em que o Brasil está desenvolvendo suas ações na gestão de resíduos 
sólidos, só vai conseguir universalizar esteserviçopúblico em 2020 ou mais.

As perspectivas não são totalmente negativas. O percentual de municípios 
que encaminhavam seus resíduos aos lixões caiu de 72,3% para 50,8% entre 
2000 e 2008, segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE1413. Esse estudo aponta 

1410  ALENCAR, Bertrand Sampaio de. Plano regional de gestão integrada de resíduos sólidos 
para os municípios da região da bacia hidrográfica do submédio São Francisco (PRRS). 224 p. 
Recife: ITEP/MMA/SEMAS, 2013.
1411  BRASIL. Lei Federal nº. 12.305 de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 20 out. 2013.
1412  ABRELPE. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 
Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2012. Edição Especial 10 anos. São Paulo: ABRELPE, 
2012.
1413  IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diretoria de Pesquisas, Departamento 
de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000. Disponível 
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um crescimento de 17,3% para 27,7% no número de cidades que destinam 
adequadamente os seus resíduos sólidos. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca o Brasil em um patamar 
de igualdade em relação aos principais países desenvolvidos no que concerne ao 
marco legal e inova com a inclusão social de catadoras e catadores de materiais 
recicláveis e reutilizáveis.

Essa Política estabeleceu inúmeras obrigações, que implicam em grandes 
avanços para o país e mudar essa realidade é o grande desafio da lei.

Dentre as obrigações da PNRS, destaca-se: o prazo até 2 de agosto de 
2012 para elaboração dos Planos de Resíduos Sólidos dos Estados e Municípios; 
a responsabilidade compartilhada para lidar com a questão dos resíduos sólidos; 
a implantação da coleta seletiva; a organização dos catadores de materiais 
recicláveis; o estímulo à destinação final ambientalmente correta; a priorização 
das ações de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos e a 
implantação da logística reversa para a devolução pelo comércio às indústrias 
de itens imprestáveis como pilhas, pneus, aparelhos eletrônicos e embalagens. 

Como mencionado, a PNRS foi concebida para erradicar, de vez, os lixões 
em todo o país. O depósito de rejeitos fora das condições adequadas é altamente 
prejudicial aos Municípios pelo armazenamento dos rejeitos em áreas abertas, 
sem tratamento sanitário. Tal fato tem como principais consequências os focos 
de doenças transmitidas por vetores, além da poluição ambiental e hídrica. A 
questão social dos catadores de materiais recicláveis também é resultante, em 
parte, desta realidade.

Para viabilizar a substituição dos lixões municipais por aterros sanitários 
com respaldo técnico, a PNRS prever a possibilidade de formação de consórcios 
municipais e o apoio suplementar dos Estados. Os municípios brasileiros 
precisam encontrar soluções eficazes para o problema dos resíduos sólidos e se 
adequarem o quanto antes à legislação vigente e, assim, garantir a qualidade de 
vida das suas populações.

O esforço para vencer esse desafio tem por competência a esfera 
pública, por meio dos governos federal, estadual e municipal, mas especialmente 
da sociedade, que deve desempenhar seu papel de cidadania e parceiro nesse 
desafio.

Diante da perspectiva para cumprir as determinações legais instituídas 
na PNRS, o Estado de Pernambuco e seus municípios têm grandes metas a 
cumprir. Dentre elas, destaca-se a implantação da Gestão de Resíduos Sólidos 
como definida na lei em questão.

No intuito de investigar a realidade da gestão dos resíduos sólidos nos 
Municípios pernambucanos, por meio dos seus instrumentos jurídicos (planos 
de gestão, projetos, leis, decretos e resoluções municipais, etc), esse artigo tem 

em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb/lixo_coletado/
lixo_coletado110.shtm>. Acesso em: 11 jan. 2014.
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por objetivo analisar a eficácia desses instrumentos, tendo como pressuposto o 
cumprimento à PNRS.

Para tanto, dentre outros aspectos operacionais da metodologia 
adotada, foi postado ao universo de184 (cento e oitenta e quatro) Municípios 
pernambucanos, uma carta-circular encaminhando um surveypara ser devolvido 
juntamente com os instrumentos jurídicos aplicados na gestão dos resíduos nos 
Municípios, mesmo que esses tivessem sido produzidos antes da sanção da 
PNRS.

Na metodologia utilizada adotou-se a análise quali-quantitativa com 
abordagem descritiva relacionada aos objetivos propostos e que se desenvolveu 
da seguinte forma: para a fundamentação teórica foi realizado um levantamento 
da literatura, por meio de artigos e periódicos, sites especializados, legislações, 
doutrinas e estudos técnicos; para o levantamento dos dados primários 
foi utilizado o método survey, e por fim foi realizada análise documental dos 
instrumentos jurídicos enviados pelos Municípios (esse método constitui-se de 
um questionário estruturado dado a uma amostra de uma população e destinado 
a provocar informações especificas dos entrevistados1414).

Deu-se prioridade a temática central dessa pesquisa, apresentando as 
características gerais do Estado de Pernambuco, o panorama dos resíduos sólidos 
em Pernambuco, os resultados dos surveys e,por fim, a análise à luz da PNRS 
dos instrumentos jurídicos encaminhados pelos Municípios pernambucanos.

Dentre as principais conclusões alcançadas na pesquisa, destaca-se 
que a maioria desses Municípios não está executando uma gestão de resíduos 
sólidos conforme determina a PNRS e que estes não elaboraram até o momento 
os seus respectivos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos, estando dessa forma 
sujeitos a negativa de receber recursos federais e a receber ações judiciais do 
Ministério Público pelo não cumprimento da legislação. 

A situação em Pernambuco é preocupante, em que pese algumas ações 
terem sido realizadas pelo Governo Estadual, como a elaboração no prazo legal 
do Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS/PE1415, pois a lei impõe ações 
importantes e que devem ter resultados ainda em 2014, mormente com a 
extinção de todos os lixões e a destinação e tratamento adequado dos rejeitos, 
obrigação que cabe principalmente aos Municípios.

Almeja-se que esse artigo contribua para o entendimento da situação da 
gestão dos resíduos sólidos por meio dos instrumentos jurídicos analisados e do 
cruzamento dos dados primários dos surveys com os dados extraídos do PERS/
PEe demais relatórios técnicos. 

1414  MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing. 3. Ed. São Paulo: Pearson Brasil, 2011.
1415  PERNAMBUCO. Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Pernambuco. Recife: ITEP, 2012.
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2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

O Estado de Pernambuco é uma das 27 unidades federativas do Brasil, 
ocupa uma área de aproximadamente 98.146 Km², está dividido politicamente por 
184 municípios e um distrito estadual, o Arquipélago de Fernando de Noronha, 
tendo como capital a cidade do Recife.

De acordo com o Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a população do estado é a sétima 
maior do país, com 8.796.448 habitantes, equivalentes a 4,6% da população 
nacional, resultando em uma densidade demográfica média de 89,63 hab/km². 
Com taxa de urbanização de 80,2%, a maior parte da população se concentra 
nas áreas urbanas dos grandes centros urbanos, com maior densidade nos 
municípios da Região Metropolitana do Recife – RMR.

Pernambuco concentra importantes centros de pesquisa, produção e 
distribuição de bens e serviços. Com mais de R$ 78 bilhões de Produto Interno 
Bruto – PIB, possui uma economia diversificada na estrutura produtiva com 
forte presença do setor terciário, refletindo uma vocação para o comércio, na 
prestação de serviços e logística, com alto grau de especialização. Apesar desta 
situação próspera, ainda apresenta índices elevados de pobreza e desigualdade 
social, baixos indicadores sociais, que vêm melhorando ao longo das décadas 
recentes.  Com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, valor 
estatístico que avalia o grau de desenvolvimento humano local, tomando com 
dados de entrada indicadores de expectativa de vida ao nascer, educação e PIB 
per capita, o Estado de Pernambuco apresenta um valor de 0,705, o mais alto 
do Nordeste.  O território de Pernambuco está dividido em 12 Regiões 
de Desenvolvimento – RDs, de acordo com suas características ambientais, 
socioeconômicas, culturais e geográficas, facilitando a implantação de políticas 
públicas de gestão participativa e especializada. 

A partir dessa divisão, é possível realizar orçamentos regionalizados, 
com participação da sociedade, atendendo às necessidades, potencialidades 
e peculiaridades de cada região, permitindo que as ações do governo sejam 
descentralizadas, integradas e interiorizadas1416. 

 

3. PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO

O Sistema de Gestão dos Resíduos Sólidos no Estado de Pernambuco 
se encontra em situação difícil, e nisto o Estado não difere do restante do país, o 
que é agravado contraditoriamente pelo crescimento econômico e consequente 
aumento do consumo e da produção de resíduos sólidos.

No intuito de avançar na implantação do Sistema de Gestão dos Resíduos 
Sólidos no Estado, foram ou estão sendoimplantados,ao longo dos últimos 
anos, aterros sanitários, galpões de triagem de materiais recicláveis e unidades 

1416 PERNAMBUCO. Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Pernambuco. Recife: ITEP, 2012.
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de compostagem da matéria orgânica, bem como elaborados relevantes 
instrumentos de planejamento tais como: 

a) Plano Metropolitano de Coleta Seletiva, sob a responsabilidade da 
Secretaria das Cidades – SECID, em elaboração; 

b) Estudo de concepção, de unidades de manejo, tratamento e disposição 
final dos resíduos sólidos em aterro sanitário, para as unidades propostas para 
Região de Desenvolvimento Metropolitana, sob a responsabilidade da SECID/PE, 
em elaboração; 

c) Mapa da Regionalização da Destinação Final dos Resíduos Sólidos de 
Pernambuco: Proposta de aterros sanitários em arranjos consorciados para os 
municípios de Pernambuco – 2011, elaborado pela Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS; 

d) Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Pernambuco – PERS/PE e 
Decreto Nº 38.483/2012; 

e) Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos – PMRS, desenvolvido pela 
Secretaria Estadual das Cidades (2011);

f) Mapa Estadual de Resíduos Sólidos, elaborado em 2011 pela SEMAS; 
g) Diagnóstico de Resíduos Sólidos de Pernambuco elaborado em 2002 

pela Secretaria Estadual de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente – SECTEC.
h) Estudos para a Regionalização da Gestão de Resíduos Sólidos e o Plano 

Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios da Região 
da Bacia Hidrográfica do Sub-Médio São Francisco, convênio Nº 00004/2007 
MMA/SRHU/SEMAS/ITEP;

i) 43 (quarenta e três) Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
– PGIRS, elaborados pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável – 
PROMATA para a Zona da Mata Pernambucana, concluídos em 2008; 

j) Lei Estadual 14.236 de 13 de Dezembro de 2010 que dispõe sobre a 
Política Estadual de Resíduos Sólidos.

Foram sancionados também os Decretos Estaduais nº. 35.705/2010 que 
institui o Fórum Pernambucano de Resíduos Sólidos, o Decreto nº. 35.706, de 
21 de outubro de 2010 instituindo o Comitê Estadual de Resíduos Sólidos e o 
Decreto nº. 35.760, de 27 de outubro de 2010 que institui a Comissão Técnica 
Interinstitucional, para a gestão regionalizada e consorciada de Resíduos Sólidos 
em Pernambuco. 

Segundo dados extraídos do PERS/PE1417, a taxa de geração per capita 
relaciona a quantidade de resíduos sólidos gerados diariamente e o número de 
habitantes de determinado Município ou região. Para os resíduos sólidos urbanos 
são avaliadas as produções domiciliares, ou seja, aquela resultante das atividades 
domésticas e comerciais e a produção de resíduos públicos, referentes aos 
serviços de limpeza de vias e logradouros, capinação e podação.

1417 PERNAMBUCO. Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Pernambuco. Recife: ITEP, 2012.
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Para o estado de Pernambuco, a taxa de geração per capita média foi de 
1,05 kg/hab.dia, para uma tipologia de solo comercial, de prestação de serviços 
e residencial, resultando em uma produção total estimada, para o ano de 2012, 
próximo a 4 milhões de toneladas de resíduos sólidos. 

Até 2032, horizonte trabalhado no PERS/PE, o Estado terá uma produção 
anual da ordem de 4,3 milhões de resíduos, representando um crescimento na 
produção total de quase 10%.

4. OS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS E A GESTÃO DOS RESÍDUOS

Como dito, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu prazo 
para os Municípios elaborarem seus planos de gestão de resíduos sólidos. 

De acordo com os arts. 18 e 19 da PNRS, a elaboração do Plano 
Intermunicipal de Resíduos Sólidos é condição para os Municípios terem acesso 
a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e 
serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para 
serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de 
credito ou fomento para tal finalidade. 

O enfrentamento do problema da gestão dos resíduos sólidos nos 
Municípios pernambucanos não vem apresentando resultados plausíveis, pois 
poucos são os que conseguem executar sua gestão dos resíduos conforme a 
PNRS.

A Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH1418 divulgou que 71 
municípios pernambucanos possuem Planos de Gestão, porém todos eles foram 
elaborados antes da PNRS. Dessa forma, é fato constatar que eles necessitam 
de ampliação e atualização de acordo com nova legislação e, para otimizar as 
ações impostas na lei, é importante o fortalecimento de Consórcios Públicos.

Em 2011 o Estado apresentou o Mapa Estadual de Resíduos Sólidos, que 
revela o cenário da gestão integrada de resíduos sólidos no Estado. No documento 
há dados sobre os consórcios intermunicipais, os Municípios que dispõem do 
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, os que possuem aterro sanitário licenciado 
pelo órgão ambiental estadual competente e ainda aqueles contemplados com o 
ICMS Socioambiental relacionados a tratamento e destinação final – mesmo em 
tão pouco tempo depois de sua divulgação, já existe a necessidade de atualização 
dos seus dados.

Também vale destacar que por meio da Resolução nº 015/2012, foi 

1418  CPRH. Agência Estadual de Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.cprh.pe.gov.
br/ARQUIVOS_ANEXO/PGRS%20em%2011set2012;3901;20120911.pdf>. Acesso em 08 jan. 
2014.

http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/PGRS em 11set2012;3901;20120911.pdf
http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/PGRS em 11set2012;3901;20120911.pdf
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estabelecida a criação do Programa Regional de Gestão Integrada e Consorciada 
de Resíduos Sólidos dos Municípios da Mata Sul Pernambucana no âmbito 
do Consórcio dos Municípios da Mata Sul – CONSUL, doravante denominada 
por “Programa Mata Sul – Cidade Limpa”, que tem como objetivo proporcionar 
alternativas sustentáveis para a gestão integrada e consorciada dos resíduos 
sólidos para os Municípios integrantes desse consórcio. 

Convém ressaltar ainda a Resolução nº 016/2012, que aprova os Planos 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de: Amaraji, Barreiros, 
Chá Grande, Catende, Cortês, São Benedito do Sul, Joaquim Nabuco, Jaqueira, 
Maraial, Gameleira, Escada, Primavera, Rio Formoso, Ribeirão, Sirinhaém, 
Tamandaré, Palmares e Xexéu. 

Por sua vez, os Municípios podem firmar acordo de cooperação técnica 
para prestar serviço de licenciamento, fiscalização e vistoria e controle ambiental. 
Trata-se de uma forma de descentralização da gestão ambiental, com base na 
Lei Complementar 140 que fixa normas para a cooperação entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes 
do exercício da competência comum relativas à responsabilidade ambiental.

No Estado de Pernambuco até o início de 2014, havia 6 municípios 
autorizados a conceder licenças ambientais, a saber: Bonito, Cabo de Santo 
Agostinho, Petrolina, Recife, São José da Coroa Grande e Serra Talhada.

5. MATERIAIS E MÉTODOS: ANÁLISE DOS SURVEYSE INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS

No mês de julho de 2013, foram enviados aos 184 (cento e oitenta e quatro) 
Municípios pernambucanos, surveys composto por perguntas-questionamentos 
no âmbito da tutela dos resíduos sólidos.

A intenção essencial das perguntas do surveyvisa detectar se há 
cumprimento da PNRS e em especial, se foram elaborados os Planos de Gestão 
Municipal e se há instrumentos jurídicos para a tutela dos resíduos.

Os surveys foram elaborados eletronicamente, porém todos foram 
enviados impressos, via correios postal, pois se fez necessário o encaminhamento 
por Carta-Circular remetido pela Diretoria da Presidência do ITEP, já que os 
dados estarão disponíveis para os projetos da instituição e da esfera pública, se 
necessárias.

Dos 184 envios, apenas 25 municípios responderam os surveys, ou seja, 
13% (treze por cento) do total de municípios, foram: Afrânio, Betânia, Calçado, 
Camutanga,  Carnaiba, Chã Grande, Condado, Granito, Gravatá, Ibimirim, Itaíba, 
Itamaracá, Ipubi, Jaboatão dos Guararapes, Lagoa do Ouro, Limoeiro, Moreno, 
Nazaré da Mata, Orocó, Palmares, Palmerina, Rio Formoso, São José da Coroa 
Grande, Taguaritinga e Terra Nova. Este baixo resultado das respostas diz muito 
da falta de prioridade dada ao setor.
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A primeira pergunta elaborada no surveyvisa detectar se o município 
detinha conhecimento da publicação da Lei n.º 12.305/2010, instituída como PNRS, 
do Decreto n.º 7.404/2010 e da Lei Estadual de Pernambuco n.º 14.236/2010, 
instituída como PERS/PE.Dos 24 municípios, as cidades de Afrânio e Betânia 
demonstraram não conhecer as legislações, mostrando deficiência nesses 
municípios, apesar do tema ser bastante difundido e debatido.

Na segunda pergunta questiona-se se o município procedeu à leitura 
do Plano Nacional de Resíduos Sólidos elaborado no ano de 2011 e do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos de Pernambuco elaborado em 2012, ambos 
elaborados em cumprimento a PNRS.Dos 25 municípios, 4 responderam que 
não haviam efetuado leituras do Plano Nacional e de Pernambuco de Resíduos 
Sólidos.Percebe-se,dessa forma, a deficiência de conhecimento e articulação 
desses 4 (quatro) municípios, tendo os de Afrânio e Betânia já sinalizado na 
pergunta anterior que também não conheciam as legislações que instituem a 
obrigatoriedade da elaboração dos planos.

A terceira pergunta do survey refere-se ao tipo de Plano do Município, 
questiona-se se o Município possui ou se está em fase de elaboração do 
Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos ou Plano de 
Saneamento Básico em consonância a PNRS e ainda se o mesmo sabe que 
em não elaborando o seu Plano de Gestão, estará sujeito a não poder receber 
recurso federal. Apenas 7 municípios declararam possuir Plano Intermunicipal de 
Gestão e estes foram elaborados antes da PNRS e todos estão cientes quanto à 
possibilidade de não receber recurso federal.

A quarta pergunta pretende conhecer o destino dos resíduos e onde é 
realizada a disposição final dos rejeitos dos municípios, se em aterros – e se estes 
possuem licenças – ou apenas lixão.Foi declarado que dos 25, 19 Municípios ainda 
encaminham tanto os resíduos quanto os rejeitos para lixões por não possuírem 
e nem haver por perto aterros sanitários. 

A quinta pergunta refere-se às ações que os Municípios estão 
desenvolvendo para a Gestão dos Resíduos Sólidos em cumprimento ao art. 
19 da PNRS. Dos 25, 18 municípios declaram realizar controle e fiscalização dos 
resíduos, 13 declaração realizar programas de educação ambiental, 11 apoio a 
implementação de associação de catadores.

A sexta pergunta questiona se o Município foi notificado pelo Ministério 
Público a respeito da Gestão dos Resíduos Sólidos. 11 Municípios declararam ter 
recebido notificação do MP, orientando para o cumprimento a PNRS.

A sétimapergunta questiona se o município tem participado de grupos de 
discussão, comissões, reuniões, audiências, conferências, cursos, capacitações, 
entre outros. O objetivo dessa pergunta é saber como está a articulação do 
Município e a capacitação no âmbito da temática dos resíduos sólidos. A maioria 
dos Municípios declarou participar de eventos da temática de resíduos sólidos. 

A última questão busca informações acerca dos instrumentos jurídicos 
que possui o Município para a gestão dos resíduos sólidos, bem como solicita 
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o envio dos mesmos para análise à luz da PNRS. Dos 25 municípios que 
responderam ao survey, apenas os município de Granito, Itamaracá, Moreno, 
Nazaré da Mata e Rio Formoso, enviaram o instrumento jurídico que norteia a 
gestão dos resíduos sólidos no respectivo município.

O Município de Granito encaminhou o Plano Municipal de Resíduos 
Sólidos e seu Decreto n.ͦ  057 de 02 de agosto de 2012.O Plano possui 22 laudas, 
apresentando o objetivo, metas, alguns conceitos e diretrizes, todas de forma 
muito incipientes.O documento apresentado encontra-se em desacordo com a 
PNRS e não segue a orientação do Manual de elaboração dos Planos.

O Município de Itamaracá encaminhou o Decreto n.ͦ 13 de 26 de abril de 
2013 que reconhece o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos como o Plano 
de Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos do município da Ilha de Itamaracá, 
porém não encaminhou o instrumento. O que se sabe é que esse Plano foi 
elaborado conjuntamente com os 14 municípios da Região Metropolitana 
do Recife, antes da Lei 12.305/2010, portanto, é provável que não esteja em 
consonância com a PNRS.

O Município de Moreno assim como o município de Itamaracá, reconhece 
o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos – PMRD, e encaminhou cópia do 
Protocolo de Intenções celebrado entre os 14 municípios da Região Metropolitana 
do Recife e seu decreto n.ͦ  104 de 4 de julho de 2012 que reconhece o Plano 
Metropolitano de Resíduos Sólidos como o Plano de Gestão Intermunicipal de 
Resíduos Sólidos do município de Moreno, mas também não encaminhou o 
instrumento.

O Município de Nazaré da Mata apresentou o Plano de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos – PGIRS elaborado em 2008 e a Lei Municipal 
n.ͦ 259 de 18 de setembro de 2012. A lei institui que o PGIRS elaborado em 
2008 atenda as determinações da PNRS, porém é simples detectar que os dados 
necessitam de atualização e ampliação em consonância a PNRS. 

E por fim, o Município de Rio Formos não apresentou o Plano de 
Gestão Integrado de Resíduos, porém apresentou a Lei n.ͦ 1.543 de 7 de junho 
de 2013, ratificando o Protocolo de Intenções para a constituição do Consórcio 
Intermunicipal Portal da Mata Sul (PORTAL SUL CONSÓRCIO), porém o Consórcio 
não possui Plano de Gestão Integrada conforme a PNRS. 

Por fim, vale dizer que o fato de a grande maioria dos Municípios não 
terem respondido ao survey pode ser um indicativo da falta de uma política 
municipal efetiva para a área, bem como do descumprimento da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos.

6. CONCLUSÕES

6.1 A questão dos resíduos sólidos se apresenta como grande problema, 
ensejando a intervenção do Poder Público e da sociedade na sua gestão.
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6.2 É imprescindível a necessidade da elaboração dos Planos de Gestão 
de Resíduos Sólidos nos Municípios pernambucanos, com o apoio do Estado, 
haja vistagrande parte dos Municípios não possuírem recurso nem corpo técnico 
para a elaboração dos mesmos.

6.3 Faz-se necessária a instituição de Consórcios Públicos entre os 
Municípios pernambucanos, para facilitação a implantação de aterros sanitários 
e ações compartilhadas da gestão de resíduos, em especial dos municípios de 
menor porte.

6.4 Verifica-se ainda como é importante a intervenção do Ministério 
Público e dos órgãos ambientais para responsabilizarem os Municípios e os 
gestores que descumprem as imposições da PNRS.
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20. A ÁGUA E O SANEAMENTO BÁSICO NO SÉCULO XXI: 
SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS AMBIENTAIS

LIGIA RIBEIRO VIEIRA
Universidade Federal de Santa Catarina (PPGD/UFSC)

Advogada e professora. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Direito 

THAÍS DALLA CORTE
Universidade Federal de Santa Catarina (PPGD/UFSC)

 Advogada e Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito

1. INTRODUÇÃO 

A água é um microbem1419 ambiental contextual1420 e compartilhado. 
Dessa forma, sua análise encontra-se sujeita a diferentes percepções1421. Entre 
elas, destacam-se a natural, a sociocultural, a política e a econômica. Entretanto, 
na (pós-)modernidade1422, a sua abordagem, ao invés de sistêmica, tem-se 

1419 A água é um recurso ambiental, nos termos da Lei nº. 6.938/81. Assim, na doutrina, é 
denominada de microbem, pois é um componente do todo. Segundo Benjamin, “o meio ambiente, 
enquanto macrobem, é “[...] um bem jurídico autônomo, unitário, indivisível, abstrato, imaterial 
distinto dos elementos que o compõe, os recursos ambientais, ou microbens ambientais [que 
são, geralmente, de natureza material]”.  BENJAMIN, Antônio Herman. Função ambiental. In: 
______ (Org.). Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: RT, 1993, p. 09-82. 
p. 10.
1420 Adota-se o termo contextual para se referir às especificidades de sua distribuição física, 
bem como para abordar aspectos de sua complexa governabilidade. 
1421 Referência à teoria de Capra. Para ele, o homem observa e percebe o mundo em que vive 
através de suas teorias e de seus paradigmas (processo de pensar). Entretanto, há problemas de 
percepção nos modelos mentais dos humanos, que os impedem de enxergar, de forma neutra, 
as conexões entre a vida e a realidade. Nas palavras do autor: “[...] A escassez dos recursos e a 
degradação do meio ambiente combinam-se com populações em rápida expansão, o que leva 
ao colapso das comunidades locais e à violência étnica e tribal que se tornou a característica 
mais importante da era pós-guerra fria. Em última análise, esses problemas precisam ser vistos, 
exatamente, como diferentes facetas de uma única crise, que é, em grande medida, uma crise de 
percepção. Ela deriva do fato de que a maioria de nós, e em especial nossas grandes instituições 
sociais, concordam com os conceitos de uma visão de mundo obsoleta, uma percepção da 
realidade inadequada para lidarmos com nosso mundo superpovoado e globalmente interligado”. 
CAPRA, Frijot. A teia da vida. São Paulo: Editora Cultrix, 2012. p. 23.
1422 Esse foi o marco temporal de análise fixado para esta pesquisa, com base nas teoria de 
Beck (2010), Hannigan (1995), Altvater (1995), Castells (2002) e Lipovetski e Charles (2004). Apesar 
das distinções entre as teorias dos referidos autores, verifica-se que elas são leituras de um 
mesmo espaço-temporal, com percepções sociológicas mais ampliativas ou restritivas de seus 
fenômenos, sendo que suas conclusões são dotadas de significações para o enfrentamento da 
policrise da água. BECK, Ulrich. Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 
Editora 34, 2010; HANNIGAN, John A. Sociologia ambiental: a formação de uma perspectiva 
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apresentado de maneira fragmentada, considerando a preponderância, em sua 
governança, de alguns de seus aspectos em detrimento dos demais. Esses, por 
sua vez, são responsáveis pelo seu tratamento jurídico plural (e, até mesmo, 
desintegrado) em âmbitos internacional e nacional.

Há tempos, com destaque para o século XXI, frente aos seus usos 
múltiplos (em especial, o virtual1423) e à sua vulnerabilidade ambiental (com realce 
para as mudanças climáticas1424), vivencia-se uma policrise1425 em seu acesso 
quanti-qualitativo. Dessa forma, objetivando enfrentar tal situação, considerando 
que a água passou a ser um bem ambiental globalizado1426 e de dependência 

social. Lisboa: Instituto Piaget, 1995; ALTVATER, Elmar. O preço da riqueza. São Paulo: Editora 
da Universidade Estadual Paulista, 1995; CASTELLS, Manuel. Sociedade em rede. vol. 01. São 
Paulo: Paz e Terra, 2002; LIPOVETSKI, Gilles; CHARLES, Sebastien. Os tempos hipermodernos. 
São Paulo: Editora Barcarolla, 2004.
1423 Considera-se água virtual, segundo Vieira e Barcellos: “a quantidade de água incorporada 
aos produtos que estão disponíveis no mercado ou no comércio entre países”. Consoante Barlow: 
“Se um país exporta um produto que consome muita água para outro país, ele exportará água 
na forma virtual, embora não esteja tecnicamente negociando ou vendendo água. Isso diminui 
a quantidade de água consumida no país importador. Países ricos com baixos suprimentos de 
água, como a Arábia Saudita e a Holanda, importam grande parte de sua água através da compra 
de alimentos de países que têm muita água ou são pobres demais para ter uma escolha diferente 
de explorar o que resta de sua água. O Japão, por exemplo, importa 65% do volume total de 
água que utiliza para produzir os bens e serviços consumidos por seus cidadãos (isso se chama 
pegada hídrica de um país) através da importação de produtos alimentícios que usam a água de 
outros países em sua produção”. VIEIRA, Andéia Costa; BARCELLOS, Ilma de Camargos. Água: 
bem ambiental de uso comum da humanidade. In: Revista de direito ambiental, São Paulo, RT, 
ano 14, n. 53, jan.-mar./2009. p. 56-102. p. 73; BARLOW, Maude. Água: pacto azul. São Paulo: M 
Books Editora, 2006. p. 29.
1424 Conforme noticiado em 27 de agosto de 2013, em relatório recente publicado pelo Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), confirmou-se o aquecimento climático. Em 
resumo: “Environment: Climate Warming Confirmed. A new United Nations climate report 
— the fifth since 1988 — has concluded that the basic facts about global warming are beyond 
question: it is caused by human activity and if it continues it will lead to melting of land ice, 
extreme heat waves, difficulty in growing food, and dramatic changes in plant and animal life, 
including large numbers of extinctions. The new document is not final, but experts expect the 
essential findings will survive review”. NEW YORK TIMES. Environment: Climate Warming 
Confirmed. Disponível: <http://www.nytimes.com/2013/08/27/science/a-molten-planet-and-
meteorite-jewelry.html?_r=0>. Acesso em: 31 ago. 2013.
1425 Expressão adotado por Morin e Kern (2005). Para os autores: “[...] há inter-retro-ações 
entre os diferentes problemas, as diferentes crises, as diferentes ameaças. É o que acontece 
com os problemas de saúde, de demografia, de meio ambiente, de modo de vida, de civilização, 
de desenvolvimento. [...]. De maneira mais ampla, a crise da antroposfera e a crise da biosfera 
remetem-se uma à outra, como se remetem uma à outra as crises do passado, do presente, do 
futuro. Muitas dessas crises podem ser consideradas como um conjunto policrísico em que se 
entrelaçam e se sobrepõem crise do desenvolvimento, crise da modernidade, crise de todas as 
sociedades [...]. Assim não se poderia destacar um problema número um, que subordina todos 
os demais; não há um único problema vital, mas vários problemas vitais [...]”. MORIN, Edgar; 
KERN, Anne Brigitte. Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 2005. p. 94.
1426 Expressão utilizada por Hoekstra e Chapagain. Segundo os autores, a globalização da 
água assinala a relação existente entre a gestão hídrica e o comércio internacional. Em tradução 
livre, os mesmos referem que: “Muitas vezes, o esgotamento e a poluição das águas a nível 

http://www.nytimes.com/2013/08/27/science/a-molten-planet-and-meteorite-jewelry.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/08/27/science/a-molten-planet-and-meteorite-jewelry.html?_r=0
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recíproca1427, como, também, uma mercadoria1428 (principalmente para o comércio 
internacional1429), reconheceu-se a água, bem como o saneamento básico, em 
2010, como um direito humano1430.

local estão profundamente ligados à estrutura da economia mundial. Quando o comércio se 
desenvolve entre os países e os continentes, mais água é usada para a produção de mercadorias 
para exportação. A questão é saber se o comércio internacional pode melhorar o uso eficiente 
da gestão da água ou simplesmente desloca o peso ambiental para todo o mundo”. HOEKSTRA, 
Arjen Y.; CHAPAGAIN, Ashok K. Globalización del agua: Compartir los recursos de agua dulce del 
planeta. Madrid: Marcial Pons, 2010. p. 11.
1427 Explica Frérot, em tradução livre, que: “[...] a característica comum relativa à água é 
a de dependência absoluta: a água é perfeita e não precisa da humanidade, ao passo que a 
humanidade é imperfeita e tem necessidade vital de água. Esta dependência só de ida sempre 
governou a relação da humanidade com a água”. Entretanto, esta pesquisa busca demonstrar que 
essa relação se alterou para uma dependência mútua. FRÉROT, Antoine. Water: towards a culture 
of responsability. Durham: University of New Hampshire Press, 2011. p. 12.
1428 A visão da água como mercadoria é equivocada. Para Ribeiro: “É recorrente o uso da 
expressão ‘produção de água’. [...] Ora, trata-se de uma substância que ocorre na natureza. Ela 
não é processada e sintetizada em um laboratório. Tampouco, é alterada de maneira expressiva, 
embora possa receber elementos químicos que modifiquem algumas de suas características 
naturais. A simples agregação de substâncias à água não a altera de modo expressivo de modo a 
criar algo novo. Por isso a água não é produzida, mesmo quando é ‘tratada’, ou seja, recebe flúor 
e cloro, por exemplo, em prol da saúde pública”. RIBEIRO, Wagner Costa. Geografia política da 
água. São Paulo: Annablume, 2008. p. 23.
1429 A Organização Mundial do Comércio (OMC), retomando a rodada de Doha, reuniu-
se em Bali, no início do mês de dezembro de 2013. Nesse encontro, ativistas da Organização 
Amigos da Terra protestaram contra o tratamento que o mercado internacional tem despendido 
à água: como matéria-prima. Os manifestantes, em mensagem à OMC, destacaram o crescente 
interesse dos investidores e das empresas multinacionais na privatização dos sistemas de água 
mundiais, mesmo frente aos fracassos apresentados por esse modelo. Ainda, referiram que o 
GATT (Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio) e a OMC “[...] não definem, claramente, 
[para o comércio internacional,] o que é ‘bem’ e nem se a água é um deles”. Segundo a ONG: 
“O ponto de vista tradicional no direito internacional é que a água é um bem público, assim já 
em 1948 não havia nenhuma consideração sobre o que as grandes corporações contemplam 
hoje: o controle completo do sistema, desde o poço até a torneira [...]. Por isso precisamos 
assegurar que os novos acordos comerciais ofereçam garantias específicas de que a água é parte 
dos bens públicos, que não é uma mercadoria nem um produto. [...]. Apesar de a Organização 
das Nações Unidas (ONU) ter estabelecido em 2010 o direito universal à água, os tribunais que 
atuam em disputas no contexto de acordos de investimentos não costumam reconhecer o direito 
humanitário internacional. Por isso é importante a OMC se pronunciar no debate sobre a água”. 
BIRON, Carey. WTO urged not to treat water like widgets. Disponível em: <http://www.ipsnews.
net/2013/12/wto-urged-safeguard-water-amidst-negotiations/>. Acesso em: 12 fev. 2014.
1430 ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Resolução nº. 64/292, de 28 de 
julho de 2010. Disponível em:<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/64/292&referer=http://www.un.org/en/ga/64/resolutions.shtml&Lang=E>. Acesso em: 10 
abr. 2014

http://www.ipsnews.net/2013/12/wto-urged-safeguard-water-amidst-negotiations/
http://www.ipsnews.net/2013/12/wto-urged-safeguard-water-amidst-negotiations/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&referer=http://www.un.org/en/ga/64/resolutions.shtml&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&referer=http://www.un.org/en/ga/64/resolutions.shtml&Lang=E
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Salienta-se que água e o saneamento são elementos intrinsecamente 
relacionados1431. Assim, a gestão ineficiente deste1432 contribui, de maneira 
significativa, para a redução da disponibilidade1433 daquele - que é considerada, 
apesar de renovável, finita1434. Ainda, ambos se relacionam com outras políticas, 
como é o caso da ordenação do território e dos resíduos sólidos, entre outras. 
Nesse sentido, ainda, salienta-se que, no Brasil, discute-se a configuração deles 

1431 “O saneamento básico, por ter a água como elemento primário, sofre os reflexos das 
normas que disciplinam o regime desta”. DEMOLINER, Karine Silva. Água e saneamento básico: 
regimes jurídicos e marcos regulatórios no ordenamento brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008. p. 168.
1432 Em notícia de janeiro deste ano, informou-se: “a falta de saneamento ameaça o 
abastecimento de água após a transposição do São Francisco. Na Paraíba, as águas limpas do 
São Francisco vão se misturar a esgotos sem tratamento de diversos municípios”. Para corroborar 
com o exposto no texto, merecem destaque os seguintes trechos da entrevista: “O professor 
e pesquisador Augusto Silva Neto, que há mais de 30 anos pesquisa o rio, afirma que todos os 
municípios próximos a ele lançam esgotos sem tratamento diretamente no leito. ‘Todos, sem 
exceção’, garante. Ou seja: as águas do São Francisco, misturadas às do rio Paraíba, estariam 
contaminadas ao chegar à população paraibana. [...] Já, segundo o analista do Ibama, Ronilson Paz, 
o abastecimento da Paraíba pelas águas da transposição do Rio São Francisco está condicionado 
à conclusão dos sistemas de esgotamento sanitário dos municípios relacionados à obra. Não 
adianta trazer água de tão longe para ser contaminada por esgotos na Paraíba. ‘Esse é o maior 
desafio para os estados que receberão as águas’, disse Ronilson Paz”. DEMENTUSHUK, Márcia. 
Na contramão da transposição. Disponível em: <http://www.apublica.org/2014/02/na-contramao-
da-transposicao>. Acesso em: 10 abr. 2014.
1433 Entende-se por disponibilidade hídrica: a quantificação que “depende do fluxo de água 
renovável, que é determinado pela diferença entre as precipitações e as evaporações médias 
anuais. Mais da metade desse fluxo chega aos oceanos antes que possa ser captado e um 
oitavo atinge áreas não povoadas”. Por sua vez, a disponibilidade hídrica social “[...] representa 
a quantidade de água, em metro cúbico (equivalente a 1.000 litros), disponível anualmente por 
pessoa (m³/hab./ano), é utilizada para avaliar a disponibilidade de água renovável em uma região. 
[...] Caso essa disponibilidade hídrica esteja abaixo de 1.000m³/hab./ano (ou seja, um milhão de 
litros de água, por habitante, por ano) considera-se como um indicador de escassez de água 
(o ano todo ou em parte dele). Abaixo de 1.500 é considerado crítico; pobre, abaixo de 2.500; 
correto, acima de 2.500; rico, acima de 5.000; muito rico, acima de 10.000 e abundância, com 
mais de 20.000m³/hab./ano”. GUIMARÃES, Luis Ricardo. Desafios jurídicos na proteção do 
Sistema Aquífero Guarani. São Paulo: LTr, 2007. p. 18-19.
1434 Aduz Penteado (2008, p. 68-73): “Os recursos naturais são divididos em duas categoriais 
principais: renováveis e não renováveis. Os renováveis, por sua vez, dividem-se em recursos 
infinitos ou finitos. O que distingue um recurso renovável de um não-renovável é o fato de esse 
recurso continuar disponível após o seu uso. [...]. Com isso, temos três tipos de recursos naturais: 
recursos não-renováveis; recursos renováveis finitos e recursos renováveis infinitos”. Ele observa 
que a água é um recurso renovável e finito. Contudo, ela, assim como outros elementos naturais, 
possui uma peculiaridade: sua “[...] capacidade de regeneração é menor que a velocidade do 
seu uso”. Também, refere o autor que “Mesmo que a população quisesse consumir mais, há 
uma restrição física imposta pela quantidade finita de água disponível para consumo e atividades 
humanas. Essa restrição é intransponível”. Ainda, destaca ele que parte do estoque de água 
doce disponível é inacessível. Contudo, “quando os economistas e empreendedores falam 
dos recursos naturais, em geral, vendem a ideia de que eles possuem acessibilidade imediata 
[...]”. Segundo o entendimento do autor, “os modelos industriais e econômicos assumiram para 
si mesmos que os recursos naturais são todos infinitos e, portanto, por que seria necessário 
tomar cuidado com os recursos como a água e outros também críticos, como o solo e o ar?”. 
PENTEADO, Hugo. Ecoeconomia: Uma nova abordagem. São Paulo: Lalizu, 2008. p. 68-73.

http://www.apublica.org/2014/02/na-contramao-da-transposicao
http://www.apublica.org/2014/02/na-contramao-da-transposicao
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enquanto direitos fundamentais pela Constituição Federal de 1988, já que os 
mesmos não se encontram formalmente expressos em seu texto.

Diante das linhas gerais supramencionadas, esta pesquisa, no ramo das 
Ciências Jurídicas e Sociais, insere-se nas áreas do Direito Constitucional, do 
Direito Ambiental, do Direito Ambiental Econômico, do Direito Internacional e 
do Direito Hídrico1435. Ainda, destaca-se que o presente estudo adota uma visão 
ecocrítica – sistêmica, ecológica e interdisciplinar – sobre os direitos à água e ao 
saneamento básico, pois articula seus elementos aos de outras ciências como, 
por exemplo, a biologia, a sociologia, a história, a economia etc., com o escopo 
de que, além e por intermédio delas, se obtenha uma melhor compreensão do 
assunto. Em relação ao método de abordagem, adota-se o indutivo. Dessa forma, 
a problemática deste artigo foca-se no seguinte questionamento: Quais são as 
perspectivas jurídicas para o direito à água e ao saneamento básico no século 
XXI? É o que se passa a analisar.

2.  ÁGUA  E  SANEAMENTO BÁSICO NO DIREITO AMBIENTAL 
INTERNACIONAL 

A água é bem ambiental de contraste: o planeta Terra é azul. Porém, 
apesar de sua grande disponibilidade1436, mais de um bilhão de pessoas1437, 
hodiernamente, não tem acesso1438 à água potável. Além de possuir distribuição 

1435  Ainda que o entendimento não seja unânime, este estudo filia-se ao reconhecimento 
do Direito das Águas como um ramo autônomo da Ciência Jurídica, já que o mesmo cumpre 
requisitos científico, normativo e didático. No mesmo sentido: COMMETTI, Felipe Domingos; 
VENDRAMINI, Sylvia Maria Machado; GUERRA, Roberta Freitas. O desenvolvimento do 
direito das águas como um ramo autônomo da ciência jurídica brasileira. In.: Revista de direito 
ambiental, São Paulo, ano 13, n. 51, jul.set./2008,  p. 46 64; D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. 
Água juridicamente sustentável. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
1436  Mensura-se que seu volume é, em média, 1.386.000.000 km³. GUIMARÃES, Luis 
Ricardo, 2007, p. 18.
1437  Alertam Barlow e Clarke: “De acordo com as Nações Unidas, 31 países no mundo 
atualmente enfrentam escassez de água. Mais de um bilhão de pessoas não têm nenhum acesso 
à água limpa para beber e quase 3 bilhões não têm nenhum acesso a serviços de saneamento 
público. Até o ano de 2025, o mundo terá 2,6 bilhões de pessoas a mais do que tem hoje, mas 
2/3 dessas pessoas viverá em condições de série escassez de água, e um 1/3 com escassez 
de água absoluta. A demanda por água excederá a disponibilidade em 56%”. BARLOW, Maude; 
CLARKE, Tony. Ouro azul. São Paulo: M Books Editora, 2003. p. 29.
1438  A Organização das Nações Unidas (ONU) define o acesso à água como disponibilidade 
de fonte capaz de fornecer vinte litros ao dia do líquido, numa distância não superior a mil metros, 
para cada pessoa. A desproporção mundial em seu acesso é preocupante: “[...] um habitante 
em Moçambique usa menos de 10 litros/hab./dia, um europeu consome entre 200 e 300 litros/
hab./dia e um norte-americano 575 litros/hab./dia (em Phoenix, no Arizona, o volume ultrapassa 
1.000 litros/hab/dia e, em Nova Iorque, 2.000 litros/hab./dia). O que é mais chocante [...] é que 
no Reino Unido o cidadão médio usa mais de 50 litros de água por dia dando descarga, mais de 
dez vezes o volume disponível para as pessoas que não têm acesso a uma fonte de água potável 
na maior parte da zona rural da África Subsaariana”. ONU, Organização das Nações Unidas. Rio 
+ 20. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/temas-agua/>. Acesso em: 20 jun. 2013a; 
GUIMARÃES, Op. cit., 2007, p. 14-15.

http://www.onu.org.br/rio20/temas-agua/
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física irregular1439, a maior quantidade de recursos hídricos, apesar da ampla 
classificação de seus tipos, é salgada (97,5%). Logo, apenas os outros 2,5% 
restantes são água doce, sendo a sua maior extensão subterrânea1440. 

Essas particularidades, aliadas a outros fatores1441, foram as responsáveis 
pela atual crise (global) da água, a qual é multifacetada. Por isso, há quem a 
denomine no plural: crises da água. Ela pode ser divida em três cenários principais: 
“a diminuição dos suprimentos de água doce1442, o acesso desigual à água1443 e o 
controle corporativo da água1444”. Nessa perspectiva, os recursos hídricos tendem 

1439  Segundo Fachin e Silva: “ [...] uma pequena parcela da água cabe à Austrália, enquanto 
que, na África e na Europa, a água também não é muito abundante, embora tanto aquela quanto 
esta possuam o dobro do que a Austrália. Já, a América do Norte apresenta o dobro do volume 
de água da África. [...] as regiões do globo mais favorecidas são a Ásia e a América do Sul, sendo 
que nesta somente o Rio Amazonas despeja mais de seis trilhões de metros cúbicos de água por 
ano no Oceano Atlântico”.  FACHIN, Zulmar; SILVA, Deise Marcelino da. Acesso à água portável: 
Direito fundamental de sexta dimensão. São Paulo: Editora Millenium, 2012. p. 17-18.
1440  Conforme Guimarães: “Do total de volume de água doce, somente 0,3% estão em rios 
e lagos, ou seja, é de fácil acesso para a população. A água subterrânea corresponde a 29,9% do 
volume de água doce. O restante da água doce está em locais de difícil acesso, principalmente nas 
calotas polares e geleiras (68,9%) e, ainda, em solos gelados, umidade do solo, pântanos, entre 
outros (0,9%). Portanto, 98,7% correspondem à parcela de água doce subterrânea, e apenas 
0,9% corresponde ao volume de água doce superficial (rios e lagos), diretamente disponível para 
o consumo humano”. GUIMARÃES, Luis Ricardo, 2007, p. 16.
1441  São fatores que influenciam na crise da água: o crescimento demográfico, a precariedade 
de infraestrutura urbana e rural (em especial, o saneamento básico), o desenvolvimento industrial 
desenfreado, a poluição, as mudanças climáticas, os desastres naturais, entre outros. VIEGAS, 
Eduardo Coral. Visão jurídica da água. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2005. p. 26.
1442  “Cenário um: O mundo está ficando sem água doce. Não é apenas uma questão de 
encontrar dinheiro para salvar os dois bilhões de pessoas que moram em regiões do mundo que 
apresentam estresse hídrico. A humanidade está poluindo, desviando e esgotando as fontes 
finitas de água da Terra, em um ritmo perigoso que aumenta constantemente. O uso excessivo 
e o deslocamento da água são o equivalente, em Terra, às emissões de gases de efeito estufa 
e, provavelmente, uma das causas mais importantes da mudança climática”. BARLOW, Maude, 
2009, p. 15.
1443  “Cenário dois: A cada dia, mais e mais pessoas estão vivendo sem acesso à água limpa. 
À medida que a crise ecológica se aprofunda, a crise humana também o faz. O número de 
crianças mortas devido à água suja supera o de mortes por guerra, malária, AIDS e acidentes de 
trânsito. A crise global da água se tornou um símbolo muito poderoso de crescente desigualdade 
no mundo. Enquanto os ricos bebem água de alto nível de qualidade sempre que desejam, 
milhares de pessoas pobres tem acesso apenas à água contaminada de rios e de poços locais”. 
Ibid., p. 15.
1444  “Cenário três: Um poderoso cartel corporativo da água surgiu para assumir o controle 
de todos os aspectos da água a fim de obter lucro em benefício próprio. As corporações 
fornecem água para beber e recolhem a água residual; colocam enormes quantidades de água 
em garrafas plásticas e nos vendem a preços exorbitantes. As corporações estão desenvolvendo 
tecnologias novas e sofisticadas para reciclar nossa água suja e vendê-la de volta para nós; elas 
extraem e movimentam a água através de enormes dutos, retirando-a de bacias hidrográficas e 
aquíferos com o objetivo de vendê-la para grandes cidades e indústrias. As corporações comprar, 
armazenam e vendem água no mercado aberto, como se fosse um novo modelo de tênis de 
corrida. E o mais importante: as corporações querem que os governos desregulamentem o setor 
hídrico e permitam que o mercado estabeleça uma política para a água. Ibid., p. 15.
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a se tornar “uma crescente fonte de conflitos”1445. No século XXI, guerras por 
água já são uma realidade1446. A maioria delas, ainda, são locais ou interestatais, 
mas se estima que, em razão da gravidade de sua situação, elas possam vir a 
envolver vários países no mundo1447. 

Salienta-se que a crise da água conjuga-se com várias outras crises: de 
percepção, ecológica, sociedade de risco etc.. Evidencia-se que elas, apesar de 
possuírem efeitos distintos, convergem, de forma interligada e interdependente, 
num mesmo espaço-temporal. Esse conglomerado causal, por sua vez, na seara 
hídrica, acarreta a redução, quantitativa e/ou qualitativa, das águas, bem como 
desafios no contexto de sua governabilidade1448. Esse é o fenômeno da policrise 
que necessita ser enfrentado urgentemente.

Diante disso, evidencia-se que os direitos à água e ao saneamento básico, 
no século XXI, estão se redefinindo. Não há como se estabelecer, ainda, os 
reflexos jurídicos e socioambientais de seus resultados, já que os mesmos estão 
em emergência. De imediato, ao analisar seu tratamento legal, verifica-se que o 
reconhecimento do direito à água e ao saneamento como humano, em 2010, fez 
com que o tema retornasse aos principais tópicos da agenda internacional e, por 
sua vez, da local, em busca de sua implementação.

Contudo, a mera enunciação do direito humano à água e ao saneamento 
básico, não resolve os graves problemas aos quais esses setores se encontram 

1445  Um exemplo da crise hídrica é o Oriente Médio: “Em um período de sete anos, começando 
em 2003, partes da Turquia, Síria, Iraque e Irã perderem 144 quilômetros cúbicos – quase o 
equivalente a toda a água no Mar Morto. Cerca de 60% desta perda se deveu ao bombeamento 
excessivo do solo. Enquanto isso, a necessidade do recurso na região cresce com o explosivo 
crescimento populacional. [...] A região perdeu água suficiente para as necessidades de 100 
milhões de pessoas. A área tem há tempos sérias disputas em torno do recurso, envolvendo 
Israel, Jordânia, Autoridade Palestina, Egito, Sudão, Iraque, Irã, Síria, Turquia e Iêmen, e elas 
estão se tornando mais sérias”. MENDONÇA, José Eduardo. Conflitos por água devem crescer 
no Oriente Médio. Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/planeta-urgente/
conflitos-por-agua-devem-crescer-no-oriente-medio/>. Acesso em: 28 jul. 2013.
1446  Segundo Shiva: “[...] guerras por água são guerras globais, com culturas e ecossistemas 
diferentes, compartilhando a ética universal da água como uma necessidade ecológica, em 
oposição a uma cultura corporativa de privatização, ganância e o cerco das águas públicas. [...] há 
guerras reais por água entre regiões, dentro de países e dentro de comunidades. Quer isto ocorra 
no Punjab ou na Palestina, a violência política frequentemente surge dos conflitos por fontes de 
águas vitais, mas escassas. Em alguns conflitos, o papel da água é explícito, como é o caso de 
Síria e Turquia, ou Egito e Etiópia. Muitos conflitos políticos por recursos naturais, no entanto, 
são escondidos ou sufocados. Aqueles que controlam o poder preferem mascarar as guerras por 
água como conflitos étnicos e religiosos”. SHIVA, Vandana. Guerra por água: privatização, poluição 
e lucro. São Paulo: Editora Radical Livros, 2006. p. 10.
1447  Á água tem sido apontada como possível estopim da Terceira Guerra Mundial. Ibid., 17.
1448  Entende-se por governabilidade da água: “[...] toda a variedade de sistemas políticos, 
sociais, econômicos e administrativos que foram desenvolvidos para regular o desenvolvimento 
e a gestão dos recursos hídricos e a prestação de serviços de água, em diferentes níveis da 
sociedade”. MUÑOZ, Silva Basualto. Crise da água ou crise de governabilidade?. In.: JACOBI, 
Pedro Roberto; SINISGALLI, Paulo de Almeida (Orgs). Dimensões político institucionais da 
governança da água na América Latina e Europa. São Paulo: Editora Annablume, 2009. p. 217.

http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/planeta-urgente/conflitos-por-agua-devem-crescer-no-oriente-medio/
http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/planeta-urgente/conflitos-por-agua-devem-crescer-no-oriente-medio/
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imersos. Ainda, vários Estados1449, que se abstiveram na votação promovida pelas 
Nações Unidas, objetivando aliviarem ou se escusarem de suas obrigações, não 
reconhecem a Resolução nº. 64/292 (editada, na ocasião, pela Assembleia Geral) 
como fonte cogente de direito, classificando-a como instrumento de soft law1450.

Essa discussão, acrescida das críticas que se fazem à imprecisão do 
conteúdo1451 dado ao direito humano à água e ao saneamento pela referida 
Resolução, acabam por enfraquecer essa conquista - apesar disso não retirar a 
sua grande importância para o trato da matéria. É nesse sentido que a doutrina 
jurídica, em especial a internacional, tem destacado um aspecto que, até então, 
parecia ter sido objeto de menor atenção na gestão hídrica: a qualidade das águas. 

Logo, o direito à água deixa de se apresentar, apenas, como um direito 
individual frente a uma necessidade, passando a se estruturar como um direito 
humano relacionado a uma complexa rede de direitos1452. Por isso, ele foi atrelado 
ao saneamento básico. A partir da Resolução, ambos são considerados, sem 
dúvidas, direitos humanos derivados1453.

1449  Convém destacar, desde já, que o Brasil votou de forma favorável à Resolução n.º 
64/292, por meio de sua representante permanente na Organização das Nações Unidas, Maria 
Luiza Ribeiro Viotti. Dessa forma, comprometeu-se com o desenvolvimento de ferramentas e 
de mecanismos adequados para que se alcance, gradativamente, a concretização dos direitos 
humanos relacionadas ao acesso à água potável e ao saneamento.
1450  Consoante Brownlie (2008, p. 37-39), as resoluções, documentos editados pela 
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), não são, a princípio, vinculantes. 
Porém, elas podem ser relevantes para a prova de uma determinada opinio juris (elemento 
subjetivo (ou psicológico) que condiz à convicção de que se procede de tal forma). Assim, 
quando uma resolução é adotada com um grande número de votos positivos, ela pode indicar 
uma opinio juris daquele grupo de Estado relativamente àquele conteúdo. A opinio juris, aliada 
à prática estatal reiterada (elemento material), gera evidência de regras costumeiras de Direito 
Internacional, as quais são vinculantes. BROWNLIE, Ian. Principles of public international law. 7. 
ed. Oxford University Press, 2008. p. 37-39.
1451  Para Brzezinski: “A Resolução A/64/292, de 3 de agosto de 2010 é composta por sete 
parágrafos de preâmbulo e apenas três artigos. [...].Esta resolução é genérica e sequer incorpora 
pontos importantes da Observação Geral n. 15, como a ideia de que a água também é bem social 
e cultural e de que o direito à água deve ser realizado de forma progressiva e sustentável. Pelo 
contrário, prevalece a noção da água como bem com valor econômico e a redução de toda a 
questão do direito humano à água aos imperativos tecnológicos e financeiros. Ainda assim, pode-
se afirmar que a adoção da Resolução pela Assembleia Geral foi comemorada, por representar 
um compromisso com o reconhecimento de que a ninguém deve ser negada água necessária 
para viver”. BRZEZINSKI, Maria Lúcia de Navarro Lins. O direito à água no direito internacional e 
no direito brasileiro. In.: Confluências, Rio de Janeiro, n. 1, vol. 14, dez.  2012, p. 60-82. p. 67.
1452  THIELBÖRGER, Pierre. The right(s) to water: the multi-level governance of a unique 
human right. Bochum: Springer, 2013. p. 12.
1453  Utiliza-se essa categorização, pois o mesmo não se encontrava explícito, pelas 
Nações Unidas, na Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), nem mesmo nos Pactos 
Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ambos 
de 1966). Até a Resolução nº 64/292 de 2010 editada pela Assembleia Geral da ONU, o que 
ocorria era a sua dedução a partir dos direitos previstos nos referidos diplomas: “[...] o direito 
humano à água poderia ser deduzido a partir do artigo art. 25, I da Declaração Universal de 
Direitos Humanos; do art. 6, parágrafo 1º do Pacto de Direitos Civis e Políticos; e dos artigos 11 
e 12 do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”. BRZEZINSKI, Maria Lúcia de Navarro 
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Há uma explicação: acredita-se que há água doce suficiente para satisfazer 
as necessidades de todos - mormente, frente aos avanços da tecnologia (que 
tendem, entre outros, a baratear os processos de dessalinização); contudo, 
evidencia-se que essa não consegue ser distribuída por falta de infraestrutura, 
ou, quando essa é existente, pela falta de padrão de qualidade1454.

Esse último caso, especificamente, foi verificado quando se comemorou, 
em 2012, o alcance de um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM): 
6,1 bilhão de pessoas passaram a ter acesso à água1455. Contudo, a própria ONU 
acabou reconhecendo que os números foram superestimados, pois a meta 
considerou, apenas, o acesso a uma fonte de água potável melhorada (o que não 
assegura que a fonte possua, realmente, qualidade ou que sua utilização seja 
sustentável).

Informa-se que as metas que não foram cumpridas pelos ODMs terão 
continuidade com a entrada em vigor da agenda pós-2015. O (des)caso do 
saneamento básico é o mais preocupante: “[...] mais de 2,5 milhões de pessoas, 
quase 40% da população mundial, atualmente não tem acesso a saneamento”1456. 
A despeito de não estarem todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da agenda pós-2015 definidos, a Organização das Nações Unidas já garantiu 
o enfoque de um deles para tratar da desigualdade do acesso à água e higiene

Existem outras questões relacionadas à água (e, consequentemente, 
ao saneamento) que precisam, em âmbito internacional, influenciadas pelos 
fatos acima apresentados, serem revistas. É o caso, por exemplo, das COPs 
(Conferência das Partes), as quais tratam da implementação da Convenção 
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQMC) e que pouco (ou, 

Lins, 2012, p. 63. 
1454  Afirma-se que “a crise da água no século XXI envolve a escassez e o estresse de 
água, mas é principalmente uma crise de gerenciamento dos recursos hídricos”. A partir desta 
constatação, evidencia-se que o descaso humano perante a gestão das águas, em especial no 
que se refere ao saneamento básico, é um dos principais vetores de riscos sociais: “2 milhões 
de toneladas de dejetos humanos são eliminados nos cursos de água em todo o mundo e que 
mais de 80% das águas residuais do planeta não é coletada ou tratada”. Essa é uma das causas 
dos problemas de saúde da população: ingestão e contato com água contaminada. ACADEMIA 
BRASILEIRA DE CIÊNCIAS (ABC). A crise da água e o desenvolvimento nacional: um desafio 
multidisciplinar. Disponível em: <http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=480>. Acesso 
em: 28 abr. 2014.
1455  Durante a Rio + 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável (CNUDS), os recursos hídricos foram um dos assuntos de destaque, revelando-se 
que, apesar de uma parcela significativa da população mundial não possuir, ainda, acesso à água, 
um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) foi alcançado: “entre 1990 e 2010, mais 
de dois bilhões de pessoas obtiveram acesso a fontes de água potável, tais como abastecimento 
por tubulações e poços protegidos”. ONU, Organização das Nações Unidas. Rio + 20. Disponível 
em: <http://www.onu.org.br/rio20/temas-agua/>. Acesso em: 20 jun. 2013.
1456  WATER AID. Os objetivos de desenvolvimento sustentável pós-2015. Disponível: <http://
www.wateraid.org/~/media/Files/Global/Post%202015/2%20-%20Uma%20vis%C3%A3o%20
para%20WASH%20p%C3%B3s-2015.pdf>. Acesso em: 01 fev. 2014. 

http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=480
http://www.onu.org.br/rio20/temas-agua/
http://www.wateraid.org/~/media/Files/Global/Post 2015/2 - Uma vis%C3%A3o para WASH p%C3%B3s-2015.pdf
http://www.wateraid.org/~/media/Files/Global/Post 2015/2 - Uma vis%C3%A3o para WASH p%C3%B3s-2015.pdf
http://www.wateraid.org/~/media/Files/Global/Post 2015/2 - Uma vis%C3%A3o para WASH p%C3%B3s-2015.pdf


19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

653

em alguns casos, nada) preveem sobre a água1457. Da mesma forma, a temática 
referente aos refugiados da água1458 (e, também, do saneamento) depara-se com 
a falta de proteção jurídica aos que, de maneira forçada, necessitam se deslocar 
em decorrência de adversidades ambientais. 

Diante do exposto, pode-se evidenciar, em âmbito internacional, a 
ocorrência de ações inovadoras na disciplina jurídica da água e do saneamento 
básico. Esses, apesar de terem sido reconhecidos como humanos pela ONU 
e estarem incluídos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pós-2015 
precisam, ainda, de respaldo legal, político e de investimentos na busca de sua 
efetivação. Do contrário, os mesmos continuarão sendo uma mera enunciação 
norteadora de programas que buscam a segurança econômica ao invés da social.

3.  ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO NO DIREITO AMBIENTAL NACIONAL 

Ao proceder à análise do direito nacional, evidencia-se que, em razão 
das inovações em âmbito internacional serem recentes, muitas delas ainda não 
se encontram refletidas em nossa legislação. Assim, pode-se evidenciar que 
mudanças legais são possíveis, objetivando a melhora das condições de todo o 
meio ambiente.

Também, verifica-se que a questão brasileira, apesar de sofrer muito com 
a redução da qualidade de suas águas, tem enfrentado graves problemas em seu 
quesito quantitativo. Vide os casos de insuficiência energética enfrentados esse 
ano1459, bem como a questão da redução crescente da disponibilidade hídrica do 
Sistema Cantareira em São Paulo1460 (com a previsão de uma multa polêmica, 

1457  DERANI, Cristiane; VIEIRA, Lígia. Direito ambiental internacional. Aula ministrada no 
PPGD/UFSC, Florianópolis, 2013.
1458  Sobre os refugiados da água, refere Barlow: “[...] podemos encontrar refugiados da 
água no Irã, no Afeganistão, em regiões do Paquistão, no noroeste da China e em muitas regiões 
da África. Neste momento, aldeias estão sendo abandonadas, mas, em determinada época, 
cidades inteiras podem ter de ser relocadas, como Sana’a, capital do Iêmen, ou Quetta, capital 
da província paquistanesa de Beluquistão. Cientistas relatam que já há refugiados do deserto em 
três províncias – Mongólia Interior, Ningxia e Gansu. Outras 4 mil aldeias enfrentam o abandono 
devido à redução de seus suprimentos de água. No Irã, já são milhares de aldeias abandonadas 
devido à expansão dos desertos e a falta de água. Na Nigéria, 3.500 quilômetros quadrados de 
terra são transformados em deserto todo ano, fazendo com que a desertificação seja o maior 
problema ambiental do país. Lá, como em outros lugares, os agricultores são empurrados para a 
periferia das crescentes favelas das megacidades, onde pioram a crise urbana da água”. BARLOW, 
Maude, 2009, p. 152.
1459  “Seca compromete geração de energia hidrelétrica e ameaça geradoras. O déficit na 
geração de hidroeletricidade foi de 3,7% em janeiro, 1,7% em fevereiro e 5,2% em março”.  
REUTERS. Seca compromete futuro energético. Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.
br/brasil/2014-05-02/seca-compromete-geracao-de-energia-hidreletrica-e-ameaca-geradoras.
html>. Acesso em: 04 maio 2014.
1460  Informa-se: “Nível do Sistema Cantareira cai por 15 dias seguidos e chega a 10,1%. 
Pelo 15º dia seguido, o nível dos reservatórios do Sistema Cantareira caiu, de 10,3% para 10,1%, 
neste domingo (4), segundo os dados da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo). Na mesma data do ano passado, o índice do Cantareira era de 62,4%”. Ainda: “ 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2014-05-02/seca-compromete-geracao-de-energia-hidreletrica-e-ameaca-geradoras.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2014-05-02/seca-compromete-geracao-de-energia-hidreletrica-e-ameaca-geradoras.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2014-05-02/seca-compromete-geracao-de-energia-hidreletrica-e-ameaca-geradoras.html
http://noticias.r7.com/sao-paulo/pelo-14-dia-seguido-nivel-do-sistema-cantareira-cai-e-chega-a-103-03052014
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ainda a ser regulamentada, em caso de aumento do consumo de água pela 
população1461). 

Esses exemplos acabam por denunciar a fragilidade de todo um sistema. 
O grande adensamento populacional em regiões com menor disponibilidade 
hídrica, o consumo exacerbado, a ausência de consciência ambiental para a 
utilização racional das águas, o aumento da sua demanda pela agricultura e pelas 
indústrias, uma gestão ineficiente (pautada em questões políticas em detrimento 
de conhecimentos técnicos), bem como as alterações no clima, são alguns dos 
fatores que a condicionam.

Nesse contexto, convém destacar algumas amostragens. Segundo a 
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas), em 2000, 97,9% dos municípios no país encontravam-
se atendidos por serviço de abastecimento de água por rede geral1462. Contudo, 
deve-se ter cautela ao se analisar esse alto índice, pois ele não assegura que, 
efetivamente, tais redes estejam sendo utilizadas, nem mesmo garante que 
a água distribuída possua qualidade1463. Ainda, a média de perdas de água na 
distribuição alcança 38,8% da rede, o que é alarmante.

Convém salientar que a situação do saneamento básico é ainda mais 
precária. Conforme o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento 
(SNIS), com base em números de 2011, o atendimento de coleta de esgotos 
chega a, apenas, 48,1% da população brasileira. Já, do esgoto gerado, 
somente 37,5% recebe algum tipo de tratamento. Também, no Brasil, são sete 
milhões de habitantes que ainda não tem acesso a banheiro1464. Esses, por sua 

Cantareira: Sabesp terá de reduzir coleta de água em 20%. A partir de maio, empresa deve iniciar 
captação do chamado ‘volume morto’ da represa”. R7 NOTÍCIAS. Estiagem histórica em São 
Paulo. Disponível em: <http://noticias.r7.com/sao-paulo/nivel-do-sistema-cantareira-cai-
por-15-dias-seguidos-e-chega-a-101-04052014>. Acesso em: 04 maio 2014.
1461  “Agência aprova multa para aumento de consumo de água em SP. O Governador de São 
Paulo anunciou nesta quarta-feira que a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 
de São Paulo (Arsesp) aprovou o pedido para sobretaxar clientes que aumentarem o consumo 
médio de água na Grande São Paulo. Segundo Alckmin, o assunto deve ser analisado pela 
Procuradoria do Estado, que vai emitir um parecer nos próximos dias”. Terra. Cidades. Disponível 
em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/agencia-aprova-multa-para-aumento-de-
consumo-de-agua-em-sp,0caece4c8d7b5410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html>. Acesso 
em: 02 maio 2014.
1462  As regiões norte e nordeste são as que concentram maiores índices de ausência de 
serviço de abastecimento de água. Já, no que tange às zonas, a rural detém menores índices de 
abastecimento do que a urbana. Pesquisa nacional de saneamento básico 2000. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb/pnsb.pdf>. Acesso 
em: 28 abr. 2014. p. 30. 
1463  Segundo Brzezinski: “[...] isto não significa que em cada um dos Municípios brasileiros 
100% da população é atendida pela rede: na região Norte somente 45,3% dos domicílios são 
atendidos e na região Nordeste é marcante a presença de formas alternativas de abastecimento, 
como caminhões-pipa e poços particulares. Em 6,2% dos Municípios a água distribuída é apenas 
parcialmente tratada e em 6,6% a água não tem nenhum tratamento”. BRZEZINSKI, Maria Lúcia 
de Navarro Lins, 2012, p. 61.
1464  TRATA BRASIL. Situação do saneamento no Brasil. Disponível em: <http://www.

http://noticias.r7.com/sao-paulo/nivel-do-sistema-cantareira-cai-por-15-dias-seguidos-e-chega-a-101-04052014
http://noticias.r7.com/sao-paulo/nivel-do-sistema-cantareira-cai-por-15-dias-seguidos-e-chega-a-101-04052014
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/agencia-aprova-multa-para-aumento-de-consumo-de-agua-em-sp,0caece4c8d7b5410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/agencia-aprova-multa-para-aumento-de-consumo-de-agua-em-sp,0caece4c8d7b5410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb/pnsb.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/situacao-do-saneamento-no-brasil
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vez, são causas que tendem a resultar em problemas de saúde pública, por 
exemplo, por ingestão de água contaminada.

Nessa senda, no que se refere ao ordenamento jurídico nacional, 
destaca-se, inicialmente, que não há previsão expressa dos direitos à água e ao 
saneamento como fundamentais, o que causa controvérsias em sua disciplina 
jurídica. Entretanto, o posicionamento de que, implicitamente, ele se caracteriza 
como tal, relacionando-se a outros direitos (como à vida, à dignidade humana, ao 
meio ambiente etc.), pode ser detraído da doutrina e de julgados1465. 

tratabrasil.org.br/situacao-do-saneamento-no-brasil>. Acesso em: 28 abr. 2014.
1465  “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR.  LEGALIDADE. 1. A 1ª Seção, no julgamento 
do RESP nº 363.943/MG, assentou o entendimento de que é lícito à concessionária interromper 
o fornecimento de energia elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor de energia elétrica 
permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei 8.987/95, art. 6º, § 3º, II). 2. 
Ademais, a 2ª Turma desta Corte, no julgamento do RESP nº 337.965/MG conclui que o corte no 
fornecimento de água, em decorrência de mora, além de não malferir o Código do Consumidor, 
é permitido pela Lei nº 8.987/95. 3. Não obstante, ressalvo o entendimento de que o corte do 
fornecimento de serviços essenciais - água e energia elétrica - como forma de compelir o usuário 
ao pagamento de tarifa ou multa, extrapola os limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea de 
respeito à dignidade humana, porquanto  o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais 
para a sua vida, curvo-me ao posicionamento majoritário da Seção. 4. Hodiernamente, inviabiliza-
se a aplicação da legislação infraconstitucional impermeável aos princípios constitucionais, dentre 
os quais sobressai o da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República, 
por isso que inaugura o texto constitucional, que revela o nosso ideário como nação. 5. In casu, 
o litígio não gravita em torno de uma empresa que necessita da energia para insumo, tampouco 
de pessoas jurídicas portentosas, mas de uma pessoa física miserável e desempregada, de sorte 
que a ótica tem que ser outra. Como afirmou o  Ministro Francisco Peçanha Martins noutra 
ocasião, temos que enunciar o direito aplicável ao caso concreto, não o direito em tese. Forçoso, 
distinguir, em primeiro lugar, o inadimplemento perpetrado por uma pessoa jurídica portentosa 
e aquele inerente a uma pessoa física que está vivendo no limite da sobrevivência biológica. 
6. Em segundo lugar, a Lei de Concessões estabelece que é possível o corte considerado o 
interesse da coletividade, que significa interditar o corte de energia de um hospital ou de uma 
universidade, bem como o de uma pessoa que não possui condições financeiras para pagar 
conta de luz de valor módico, máxime quando a concessionária tem os meios jurídicos legais da 
ação de cobrança. A responsabilidade patrimonial no direito brasileiro incide sobre o patrimônio 
do devedor e, neste caso, está incidindo sobre a própria pessoa. 7. Outrossim, é voz corrente 
que o  ‘interesse da coletividade’ refere-se aos municípios, às universidades, hospitais, onde se 
atingem interesses plurissubjetivos. 8. Destarte, mister analisar que as empresas concessionárias 
ressalvam evidentemente um percentual de inadimplemento na sua avaliação de perdas, e os 
fatos notórios não dependem de prova (notoria nom egent probationem), por isso que a empresa 
recebe mais do que experimenta inadimplementos. 9. Esses fatos conduzem a conclusão 
contrária à possibilidade de corte do fornecimento de serviços essenciais de pessoa física em 
situação de miserabilidade, em contra-partida ao corte de pessoa jurídica portentosa, que pode 
pagar e protela a prestação da sua obrigação, aproveitando-se dos meios judiciais cabíveis. 10. 
Recurso especial provido, ante a função uniformizadora desta Corte”. BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. Recurso Especial nº. 647853/RS. Relator: Ministro José Delgado, DF, 06 de jun. de 
2005. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=AT
C&sSeq=17104405&sReg=201101649802&sData=20110824&sTipo=5&formato=PDF>. Acesso 
em: 29 abr. 2014. (grifos nossos).

http://www.tratabrasil.org.br/situacao-do-saneamento-no-brasil
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=17104405&sReg=201101649802&sData=20110824&sTipo=5&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=17104405&sReg=201101649802&sData=20110824&sTipo=5&formato=PDF
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Por sua vez, a legislação infraconstitucional, nos termos da Constituição 
Federal1466, regulamenta a água através da Lei nº. 9.433/971467 e o saneamento 
básico por meio da Lei nº. 11.445/071468, prevendo que a gestão de ambos deve 
ocorrer de forma integrada. Ressalta-se que para a eficiência de suas políticas, faz-
se necessário uma interpretação sistêmica do meio. Assim, precisa-se englobar 
em suas execuções, também, por exemplo, a ordenação do território1469, os 
resíduos sólidos1470, entre outras. 

Acontece que as políticas de recursos hídricos e de saneamento básico 
possuem imprecisões, o que prejudica sua universalização. Os próprios dados 
mencionados acima corroboram essa afirmação. Nesse sentido, convém tecer 
alguns comentários de suas principais controvérsias.

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) estabeleceu para si 
alguns fundamentos. Contudo, entre eles, ao reconhecer a água como bem de 
domínio público, essa se desencontrou com a prescrição constitucional do bem 
ambiental enquanto bem difuso (“de uso comum do povo”, nos termos do artigo 
225, da CF/88). Dessa forma, surge a visão poliédrica sobre a água: “[...] que 
é simultaneamente bem/interesse público do respectivo ente público, e bem/
interesse difuso da coletividade”1471. 

1466  Nos termos do que preleciona o artigo 21 (compete à União), incisos XIX (instituir sistema 
nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu 
uso) e XX (instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 
básico e transportes urbanos), da Constituição Federal de 1988. BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 28 abr. 2014.
1467  “Lei nº. 9433/97 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição 
Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, 
de 28 de dezembro de 1989”. BRASIL. Lei Federal nº. 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Disponível 
em: <http://www.leidireto.com.br/lei-9433.html>. Acesso em: 28 abr. 2014.
1468  “Lei 11.445/07 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis 
nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 
1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras 
providências”. BRASIL. Lei Federal nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm>. Acesso em: 28 abr. 2014.
1469  Com destaque para o Estatuto da Cidade (Lei nº. 10.257/01) e os planos diretores 
municipais, os quais necessitam prever, em consonância com as leis e planos (federais e 
estaduais), disposições sobre água e saneamento básico. BRASIL. Lei Federal nº. 10.257, de 10 
de julho de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/LEIS_2001/L10257.htm>. 
Acesso em: 28 abr. 2014.
1470  Lei nº. 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual refere, em 
seu artigo 5º, a necessidade de sua harmonização com a Política Federal de Saneamento Básico. 
BRASIL. Lei Federal nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 28 abr. 2014.
1471  YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Água: bem privado, bem público ou bem difuso?  
In.: ______ (Org.). Recursos hídricos: aspectos éticos, jurídicos, econômicos e socioambientais. 
Vol. I. São Paulo: Alínea, 2007, p. 37-56. p. 40. Aprofundando o apresentado, refere-se, ainda, o 
seguinte trecho, retirado das páginas 40 e 41 da referida obra: “Assim sendo, sobre um mesmo 
bem/patrimônio podem incidir simultaneamente direitos/interesses/valores difusos, coletivos e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.leidireto.com.br/lei-9433.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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Também, ela estabeleceu o uso prioritário, em caso de escassez de água, 
para o homem. Porém, em seu corpo, “[...] não há previsão de instrumentos 
para concretizar esta ideia. O ser humano sequer é usuário de água no sentido 
legal”1472.

Outra questão polêmica é o reconhecimento da bacia hidrográfica 
enquanto unidade territorial para viabilizar a gestão hídrica, pois essa “[...] criou 
novas territorialidades que não se vinculam às divisões administrativas clássicas: 
município, Estado e União”. Logo, percebem-se complicações na transposição 
dos resultados obtidos em sede de bacia para as “[...] divisões administrativas, as 
quais detém o poder para a implementação das políticas públicas, especialmente 
no tocante ao uso do solo”1473.

Ainda, aduzem-se críticas à participação dos usuários e das comunidades 
na gestão das águas, a qual pode ser considerada, apenas, formal. Da mesma forma, 
refere-se que a PNRH concede abertura à transferência de responsabilidades do 
poder público ao usuário. Quanto ao critério das decisões, há quem alegue que a 
alocação de água corresponde a relações de poder e centra-se em atos políticos, 
entre outras.

Já, no que se refere à Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), ao 
analisar seus princípios fundamentais, verifica-se que, apesar do abastecimento 
hídrico constar em seu rol, faltam disposições na lei que “[...] forneçam garantias 
para a realização de um direito à água”1474. Nem mesmo há “[...] qualquer tipo 
de ressalva com relação ao fornecimento de quantidade mínima diária de água, 
necessária para a manutenção da vida, o que poderia caracterizar o conteúdo de 

individuais, conflitantes entre si, os quais podem ser simultaneamente lesados ou ameaçados 
de lesão a partir de um único fato, e originar pretensões difusas, coletivas e individuais [...]. Os 
recursos hídricos comportam, ao nosso ver, essa complexa visão poliédrica, potencializando a 
litigiosidade e a conflituosidade, na medida em que, tanto na Constituição Federal como na Lei 
nº 9.433/97, há o reconhecimento da concepção difusa dos recursos hídricos (art. 1º, inciso I, 
da lei, interpretado conforme o art. 225 da Constituição Federal) [...] por extensão, entendemos 
pertinente considerar abarcados pela noção de bens ambientais os bens fundamentais à garantia 
da dignidade da pessoa humana (vida, saúde, liberdade, segurança, trabalho, lazer, entre outros) 
contemplados nos arts. 5º e 6º da Constituição Federal [...]”.
1472  BRZEZINSKI, Maria Lúcia de Navarro Lins, 2012, p. 74. Ainda, destaca a autora que o ser 
humano é considerado um consumidor, “[...] pois somente é usuário a pessoa jurídica que capta, 
trata e distribui a água (art. 12 da Lei n. 9.433/97). Portanto, a lei não protege nem garante os 
direitos daqueles que indica como sua prioridade [as pessoas]”.
1473  VILLAR, Pilar Carolina. Gestão das águas subterrâneas e o Aquífero Guarani: Desafios 
e avanços. Disponível em: <http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT9-461-411-
20100902155823.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2014. p. 11-12.
1474  BRZEZINSKI, Maria Lúcia de Navarro Lins, 2012, p. 74. Ainda, na página 75, refere a 
autora: “Entre os princípios que devem orientar a prestação dos serviços de abastecimento não 
consta nada semelhante ao direito à água, tal como mencionado nas declarações produzidas no 
âmbito das relações internacionais a partir dos anos 2000. Apenas a universalização do acesso 
e a articulação com outras políticas ‘de relevante interesse social voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida’ poderiam indicar que nesta lei há algum eco do que se chama de direito à água 
e ao saneamento”.

http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT9-461-411-20100902155823.pdf
http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT9-461-411-20100902155823.pdf
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um direito à água, ainda que não sob este título”1475.

A preocupação da lei na temática parece se centrar “na celebração de 
contratos e captação de investimentos”, com amplo destaque para a delegação 
dos serviços e possibilidade de interrupção deles em caso de inadimplência1476. 
Dessa forma, evidencia-se que a gestão da água resta prejudicada, pois a questão 
da qualidade da água, que deveria ser seu enfoque principal, apresenta-se como 
quesito desprestigiado. 

Logo, as políticas de água e de saneamento básico precisam ser 
harmonizadas, já que uma se relaciona a outra. Na prática, esta, no que tange 
ao aspecto qualitativo, tem apresentado resultados insatisfatórios, produzindo, 
entre outros, uma escassez fabricada de água, o que demonstra a ineficácia de 
suas disposições legais. 

4. A PROBLEMÁTICA DA ÁGUA E DO SANEAMENTO BÁSICO EM SUA 
COMPLEXIDADE 

Pensar criticamente a crise da água que se instaura devido à precariedade 
do seu acesso e, consequentemente, do acesso ao saneamento básico é fazer 
o exercício de examinar o problema por meio de uma confluência de prismas 
distintos. Ideia esta preconizada pelo autor Joaquín Herrera Flores, ao pretender 
que uma das condições para que se tenha uma teoria crítica é assegurar uma 
visão realista do mundo em que se vive e em que se deseja atuar. Aprofundar o 
entendimento sobre a realidade tem o condão de gerar a orientação racional da 
atividade humana. 1477  

A realidade demonstra, desta feita, que apesar do evidenciado avanço 
atribuído ao reconhecimento da água como um direito humano pela ONU, o 
direito ao seu acesso igualitário ainda se encontra deveras prejudicado. O aparato 
jurídico internacional existente, que se pretende universal para conceder o direito 
a água, não consegue abarcar a evolução da situação fática, nem considera todos 
os fatores geográficos, sociais e culturais que estão implícitos na problemática.

Neste sentido, a teoria crítica dos direitos humanos vem, justamente, se 
opor a esta ideia de universalidade abstrata, a qual acaba se tornando fictícia pela 
impossibilidade de se conectar totalmente com a realidade. Ou seja, são direitos 
que não estão situados, que não são diferentes, que não são históricos, são 
abstratos.1478 Herrera assevera que “Apesar da enorme importância das normas 
que buscam garantir a efetividade dos direitos no âmbito internacional, os direitos 

1475 Ibid., p. 77.
1476 Ibid., p. 77.
1477 HERRERA FLORES, Joaquín. A (re) invenção dos direitos humanos. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2009. p. 61.
1478 HERRERA FLORES, Joaquín. Hacia una visión compleja de los derechos humanos. En: El 
Vuelo de Anteo. Colección Palimpsesto 9. Derechos Humanos y Desarrollo. Bilbao: Desclée De 
Brouwer, 2000. pp. 19-78.  p. 25.
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não podem reduzir-se às normas”.1479

O direito não surge, nem funciona por si só, “as normas jurídicas poderão 
cumprir uma função mais em concordância com o que ocorre em nossas 
realidades se as colocarmos em funcionamento assumindo desde o princípio 
uma perspectiva contextual e crítica, quer dizer, emancipadora”.1480 

A dignidade humana é a pedra angular da teoria crítica dos direitos 
humanos. Este é o princípio pelo qual os direitos humanos e as lutas sociais 
devem se pautar. Sendo assim, a estes direitos cabe o revestimento das 
dinâmicas sociais que buscam construir as condições materiais e imateriais 
que tornam-se necessárias para atingir alguns objetivos genéricos, ou seja que 
“nos forneçam meios e instrumentos, seja de ordem política, social, econômica, 
jurídica ou cultural, que nos leve a pensar nos direitos humanos a partir de uma 
teoria em que as verdades sejam conquistadas por meio das práticas sociais”.1481 

Delineiam-se, desta forma, os pontos diretivos que estas lutas devem 
tomar para garantir o acesso aos bens necessários: a sobrevivência ou a dignidade. 
Os direitos humanos, então, pela perspectiva crítica, podem ser considerados 
os resultados das lutas sociais que devem culminar na dignidade, a qual deve 
ser entendida não como “o simples acesso aos bens, mas que tal acesso seja 
igualitário e não esteja hierarquizado “a priori” por processos de divisão do fazer 
que coloquem alguns, na hora de ter acesso aos bens em posições privilegiadas, 
e outros em situação de opressão e subordinação”.1482   

Ao analisar pela ótica crítica a problemática do direito humano a água 
e ao saneamento básico, evidencia-se que o seu reconhecimento e o seu 
consequente acesso devem ser pautados pelo princípio da dignidade humana. 
A água é definida como um bem essencial à sobrevivência dos seres humanos. 
Além desta característica, pode se conceder a esse recurso natural a importância 
de representar um pré-requisito para a realização dos outros direitos humanos 
reconhecidos pelos instrumentos internacionais.1483 O acesso igualitário à água, 
então, mostra-se como um passo para a garantia da dignidade humana e para 
que todos possam ter acesso aos bens materiais e imateriais necessários para a 
sua sobrevivência.

A realidade, no entanto, aponta para a grande dificuldade de 

1479 HERRERA FLORES, Joaquín. A (re) invenção dos direitos humanos. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2009. p. 23-24.
1480 Ibid. p. 24.
1481 HERRERA FLORES, Joaquín. La Complejidad de los Derechos Humanos: bases teóricas 
para una definición crítica. Disponível em: <http://red.pucp.edu.pe>. Acesso em: 29 de abril de 
2014. 
1482 HERRERA FLORES, Joaquín. A (re) invenção dos direitos humanos. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2009. p. 37.
1483 COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS. “The right to Water 
(arts. 11 and 12 of the International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights)”, in 
General Comment  n. 15, 2002. Disponível em: <www.unhchr.ch>. Acesso em: 04 maio 2014.

http://red.pucp.edu.pe/
http://www.unhchr.ch
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regulamentação do acesso a este microbem ambiental em escala global.1484 Os 
interesses econômicos se sobrepõem ao quadro de escassez hídrica apresentado 
e confirmado por especialistas.1485 O direito humano à água não pode se recostar 
somente na esfera abstrata, de norma posta, não condizente com os fatos. A 
realidade mudou. O alto padrão de industrialização e consumo a que o mundo 
está exposto na atualidade modifica o grau de necessidade pela água. Enquanto 
países com alta renda utilizam a água em excesso, ela se torna rara e de acesso 
remoto a sociedades de baixa renda.

Assim, rechaça-se a neutralidade das pretensões intelectuais que ignoram 
as precárias condições reais vivenciadas por aqueles que não têm acesso à água 
e ao saneamento básico, objetivando evitar as “propostas ideológicas, ficções, 
que se reificam e se convertem em processos naturais irreversíveis. A ação vira 
ontologia e se separa dos contextos concretos nos quais as vidas das pessoas 
se desenvolvem”.1486 A fim de realizar referidas pretensões, a teoria enfrenta 
três ações distintas: visualizar, desestabilizar e confrontar.  Por isso, a teoria 
crítica dos direitos humanos pretende visualizar a situação fática com relação ao 
acesso global à água, desestabilizar os discursos hegemônicos e confrontar as 
consequências destas práticas neutras, para então, transformar a realidade. A 
urgência recai em pensar o direito humano à água e ao saneamento valorizando 
o seu acesso igualitário, de modo a reconfigurar a sua distribuição em prol da 
dignidade humana. 

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

Diante do exposto, conclui-se que:

5.1 A água e o saneamento básico são questões intrinsecamente 
relacionadas e que estão demandando maior atenção no século XXI, considerando 
a policrise em sua gestão;

5.2 Em âmbito internacional, reconheceu-se o acesso à água e ao 
saneamento básico como direito humano. Contudo, há vários empecilhos que 
devem ser superados pelos Estados, em especial pelo Brasil, para sua efetivação;

5.3 Dessa forma, em nível nacional, verificou-se, através da análise de 
questões controversas presentes nas leis nº. 9.433/97 e nº. 11.445/07, que as 
gestões jurídicas da água e do saneamento básico encontram-se desintegradas, 
o que acarretam implicações ambientais sistêmicas;

5.4 Deve-se pensar a crise da água e do saneamento básico a partir 
de uma perspectiva crítica, em que o status de direito humano que lhe foi 

1484 RIBEIRO, Wagner Costa. Geografia política da água. São Paulo: Annablume, 2008. p.124.
1485 Vide relatório do IPCC sobre mudanças climáticas de 2014, disponível em: <www.ipc.
ch>.
1486 HERRERA FLORES, Joaquín. Hacia una visión compleja de los derechos humanos. En: El 
Vuelo de Anteo. Colección Palimpsesto 9. Derechos Humanos y Desarrollo. Bilbao: Desclée De 
Brouwer, 2000. p. 25.
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reconhecido esteja em conformidade com a realidade dos fatos;

5.5 Desta maneira, é extremamente importante repensar o acesso à 
água e ao saneamento básico, para que ele aconteça da maneira mais igualitária 
possível, com o grande objetivo de garantir a dignidade humana. 
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21. UMA ANÁLISE CRÍTICA DA ATUAL REGULAÇÃO DE 
ACESSO AOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

LÍVIA REGINA BATISTA
Mestranda em Direito Ambiental na Universidade de São Paulo

1. BREVE INTRODUÇÃO

A partir de meados do século XX, com a notória evolução das discussões 
no âmbito do Direito Ambiental, em níveis tanto internacional quanto nacional, 
tem-se criado a noção de desenvolvimento sustentável, a qual representaria, 
em suma, uma política de equilíbrio dinâmico, buscando-se compatibilizar o 
desenvolvimento social e econômico de determinado Estado com a proteção da 
qualidade do meio ambiente. 

Sob o aspecto ambiental, uma das maiores preocupações, atualmente, é a 
contínua exploração da biodiversidade, existente nos países em desenvolvimento, 
sendo a biodiversidade aqui entendida como resultado de uma forte relação de 
interdependência entre os sistemas culturais e os sistemas biológicos. Essa 
exploração se dá, principalmente, no âmbito das empresas de biotecnologia, 
sediadas em países desenvolvidos, para as quais tanto os recursos naturais 
quanto os conhecimentos que as populações tradicionais desenvolvem sobre 
aqueles são, muitas vezes, vistos como meras commodities em seu processo 
criativo.

Nesse contexto, o presente trabalho pretende analisar a necessidade 
de regulamentação (ou reforma da regulamentação vigente) do acesso à 
biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais a ela associados, bem como 
a sua importância para a implementação de um modelo de desenvolvimento 
sustentável no Estado brasileiro.

2. SOBRE A CONCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA BIODIVERSIDADE

Para atender o objetivo ora proposto no trabalho, necessário se faz entender 
que, em um debate sobre a conversação da biodiversidade, deve-se considerar a 
diversidade cultural e as diferentes formas de interação com a natureza. Afasta-
se, assim, o mito da natureza intocada, segundo o qual se acredita que a única 
forma de proteger a natureza é afastando-a do homem. 

Atentamo-nos, portanto, a uma concepção socioambiental, considerando-
se que a biodiversidade é, também, uma construção social, resultado da 
interação de determinada cultura com o meio ambiente. A partir dessa premissa, 
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é possível entender que autores como Juliana Ferraz da Rocha Santilli1487, Antônio 
Carlos Sant’Ana Diegues1488, entre outros, defendem que o manejo das espécies 
naturais por populações tradicionais resulta no aumento de sua diversidade – 
e que, portanto, a adequada regulação dessa matéria pode ser um importante 
instrumento para a implementação do desenvolvimento sustentável.

Ademais, a própria distinção entre a “natureza” e o “meio ambiente” 
já incorpora o mencionado aspecto social. Nesse sentido, em uma definição 
propriamente antropocêntrica, José Afonso da Silva entende por “meio ambiente”, 
o âmbito em que se insere o ser humano, ou seja, a esfera em que vivemos1489, 
distinguindo-o, ainda, em três aspectos1490: o meio ambiente natural; o meio 
ambiente artificial – ou seja, o espaço já modificado e/ou construído pelo homem; 
e, por fim, o meio ambiente cultural, que difere do anterior pelo valor especial 
(seja histórico, artístico, turístico, etc.) de que se impregnou. 

Assim, conclui-se que a proteção do meio ambiente deve se dar, também, 
com base na interação do ser humano com a natureza.

A própria ideia de sustentabilidade também traz em seu bojo essa 
interação. Como já mencionado, o conceito de desenvolvimento sustentável traz 
em si a busca de compatibilizar o desenvolvimento social e econômico de um 
Estado com a proteção da qualidade do meio ambiente. Isso deve significar a 
inserção do meio ambiente como limite fundamental1491 a ser respeitado por uma 
sociedade em suas atividades, especialmente no tocante a decisões econômicas, 
de forma que tal interação se dê de forma harmônica. A ideia central, além da 
proteção do meio ambiente enquanto fim próprio, é a manutenção de condições 
para que as gerações futuras atendam a suas necessidades1492, tendo em vista 
que os recursos naturais são finitos.

Interessante notar que o desenvolvimento sustentável, cuja base foi 
incorporada na legislação brasileira no art. 4º, inciso I, da Lei n.º 6.938/1981 (Política 
Nacional do Meio Ambiente) e, posteriormente, nos arts. 225 e 170, inciso VI, 

1487 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade 
biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005. 
1488 DIEGUES, Antônio Carlos Sant’Ana et al. Populações tradicionais e biodiversidade 
na Amazônia: levantamento bibliográfico georreferenciado. In: CAPOBIANCO, João Paulo 
Ribeiro et al. (Orgs.) Biodiversidade na Amazônia brasileira: avaliação e ações prioritárias para a 
conservação, uso sustentável e repartição de benefícios. São Paulo: Estação Liberdade, Instituto 
Socioambiental, 2001, p. 205-224.  
1489 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 
2011, p. 19.
1490 Idem, p. 21.
1491 WINTER, Gerd. A fundament and two pillars: the concept of sustainable development 
20 years after the Brundtland Report. In: BUGGE, Hans Christian; VOIGT, Christina (Orgs.). 
Sustainable development in international and national law: what did the Brundtland Report do to 
legal thinking and legal development, and where can we go from here? Groningen: Europa Law 
Publishing, 2008,p. 27.
1492 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro 
comum. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1991, p. 46.



664 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

da Constituição Federal, é tido, atualmente, como princípio constitucional, de 
acordo com o quanto reconhecido pelo STF na ADI/MC n.° 3.540-DF, de relatoria 
do Min. Celso de Melo. Além dos dispositivos já mencionados, o princípio do 
desenvolvimento sustentável pode ser encontrado em toda a legislação ambiental 
brasileira, de forma que também a regulação de acesso à biodiversidade e aos 
conhecimentos tradicionais a ela associados deve se atentar à implementação 
do mencionado princípio.

3. ENTENDENDO O PROBLEMA DA BIOPIRATARIA

Uma das principais preocupações ambientais da atualidade é a contínua 
exploração da biodiversidade, especificamente quando esta ocorre em 
desrespeito aos limites do meio ambiente, para atender interesses econômicos. 

Segundo relatório apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), cerca de 70% dos produtos farmacêuticos derivados de plantas 
foram desenvolvidos a partir de conhecimentos tradicionais associados à 
biodiversidade1493. No mesmo sentido, Vandana Shiva diz que, entre cento e vinte 
princípios ativos medicinais conhecidos e isolados de plantas, em 75% foram 
utilizados, de certa forma, os referidos conhecimentos tradicionais1494.

Esses dados demonstram a relevância do tema, especialmente quando 
o debate por trás do problema é marcado por um reducionismo, que considera 
a biodiversidade brasileira como uma merca mercadoria para as empresas de 
biotecnologia, usualmente instaladas em países desenvolvidos, bem como 
os conhecimentos desenvolvidos pelas populações tradicionais como formas 
primitivas e não-científicas de saber, os quais, após o seu acesso – considerado 
um atalho para a criação de novos produtos –, podem ser desconsiderados.

Muitas vezes, é nessa visão reducionista que se baseia o sistema de 
direitos de propriedade intelectual, em especial a concessão de patentes, o que, 
sob a perspectiva dos países em desenvolvimento, garante direitos às empresas, 
enquanto ignora e, muitas vezes, prejudica as comunidades tradicionais residentes 
em países em desenvolvimento.

Em suma, o problema é verificado a partir da criação de um novo 
produto pelas referidas empresas, por um processo que, como já mencionado, 
desconsidera os conhecimentos tradicionais associados, ou seja, tratando-
se o produto como uma novidade, há a possibilidade de pleitear o registro de 
patente, a partir do qual se autoriza um monopólio temporário de exploração e 

1493  Prospecto de divulgação das atividades do Departamento do Patrimônio Genético do 
Ministério do Meio Ambiente, distribuído durante a Conferência das Partes da Convenção de 
Biodiversidade (COP 8), ocorrida em Curitiba, citado por: ARAÚJO, Ana Valéria. Proteção aos 
conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade – impasses, biopirataria e violação 
de direitos. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Org.). Contratos de 
propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 365.  
1494  SHIVA, Vandana. Biopiracy: the plunder of nature and knowledge. New York: South End 
Press, 1997, p. 74.  
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comercialização do produto em questão. Nesse momento, há uma inversão de 
valores, visto que a utilização pelas populações tradicionais de seus próprios 
conhecimentos pode passar a ser entendida como uma forma de pirataria, diante 
do “desrespeito” ao monopólio adquirido pela empresa, sem considerar que, 
na realidade, a empresa só possui o referido monopólio por ter, primeiramente, 
realizado a biopirataria.

Esse paradoxo baseia-se no fato de que o debate sobre o desenvolvimento 
se apresenta sob a perspectiva de dois grandes interesses antagônicos a serem 
conciliados. De um lado, os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 
são detentores de uma vasta diversidade biológica, à qual se associa uma cultura 
tida como tradicional, que se utiliza dos elementos de natureza para a própria 
sobrevivência, de uma forma considerada como de baixo impacto ambiental, 
tendo em vista a preocupação com as futuras gerações. Do outro lado, países 
desenvolvidos são detentores de uma avançada biotecnologia, até mesmo por 
sediarem as mais poderosas empresas transnacionais. No entanto, não possuem, 
em geral, o material biológico de que necessitam para as pesquisas.

No plano internacional, cada um dos referidos interesses se apoia em um 
documento normativo, o que resulta em duas principais correntes conflitantes 
sobre a regulação do acesso aos conhecimentos tradicionais associados na 
ordem interna. 

Trata-se da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), elaborada 
no âmbito da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro, em 1992, e o Acordo 
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o 
Comércio (TRIPS), celebrado em 1994, no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio. Ambos os documentos foram ratificados pelo Brasil, respectivamente, 
pelo Decreto n.º 2.519, de 16 de março de 1998, e pelo Decreto n.º 1.355, de 30 
de dezembro de 1994, devendo, portanto, serem regulados internamente.

Em relação à CDB, uma de suas principais colaborações consiste em 
reconhecer que, a despeito de se tratar de uma preocupação comum a toda a 
humanidade, sobre recursos naturais recaem direitos soberanos do Estado em 
que se localizam (art. 3º), superando a visão que antes predominava, de que os 
recursos da biodiversidade seriam patrimônio comum da humanidade. Nesse 
sentido, cabe ao próprio Estado autorizar o acesso a seus recursos naturais (art. 
15, parágrafo 1º). 

Em essência, a regulação do tema no documento em questão gira em 
torno de dois princípios fundamentais: o consentimento prévio e informado do 
fornecedor do recurso em interesse e a repartição justa e equitativa dos benefícios 
decorrentes de sua utilização comercial (art. 15, parágrafos 5º e 7º), o que deve 
se dar de comum acordo entre as partes.  Ademais, em seu preâmbulo, 
reconhece a importância da estreita relação entre comunidades tradicionais e os 
recursos do meio ambiente, de forma que considera desejável a repartição dos 
benefícios também com tais comunidades. Nesse aspecto, convém destacar, 
ainda, que cada Estado signatário desse documento se obriga a “respeitar, 
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preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais 
e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação 
e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla 
aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, 
inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos 
da utilização desse conhecimento, inovações e práticas” (art. 8º, alínea “j”).  
Contudo, trata-se de uma convenção-quadro, a qual elenca os princípios para a 
regulação da matéria, de forma que se torna importante a adoção de documentos 
mais específicos em sessão da Conferência das Partes, como é o caso das 
Diretrizes de Bonn, assinadas em 2002, e o Protocolo de Nagoya, assinado em 
2010. A respeito do último, destaca-se a previsão expressa de que cada Estado 
deve adotar, internamente, medidas que garantam às comunidades tradicionais 
a possibilidade de consentir ou não com o acesso aos recursos genéticos e aos 
seus conhecimentos tradicionais a eles associados, bem como de gozar dos 
benefícios derivados de seu uso (art. 5º, parágrafos 2º e 5º). 

Por outro lado, diante do mencionado conflito, há de se destacar o Acordo 
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o 
Comércio – TRIPS, celebrado em 1994, no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio. 

Para o presente debate, merece atenção a possibilidade que os Estados 
signatários têm de considerar como não patenteáveis as plantas, os animais e 
os processos essencialmente biológicos para a sua produção, excetuando-se, 
contudo, os micro-organismos e os processos não-biológicos ou microbiológicos 
(art. 27, parágrafo 3º, alínea “b”). Sem uma definição mais concreta do que pode 
ser considerado micro-organismo ou microbiológico, pode-se considerar que se 
permite a patenteabilidade da vida. 

 A despeito dessa possibilidade, o TRIPS não faz qualquer menção a uma 
necessária compatibilidade com o CDB. 

Interessante notar, por fim, que o descumprimento do TRIPS acarreta a todo 
um procedimento no âmbito da OMC, já previsto no próprio documento, podendo 
ocasionar sanções para o Estado. Por outro lado, a CDB, como se disse, é uma 
convenção-quadro, que não estipula obrigações e prazos específicos, tampouco 
mecanismos sancionatórios para o descumprimento de seus princípios pelos 
Estados signatários, o que, em certo sentido, fragiliza muito a sua aplicação1495, 
até porque é considerada como um mero “conselho” em relação à matéria que 
pretende regular. 

1495  SANTILLI, Juliana. Conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade: elementos 
para a construção de um regime jurídico sui generis de proteção. In: PLATIAU, Ana Flávia Barros 
e VARELLA, Marcelo Dias. Diversidade biológica e conhecimentos tradicionais. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004, p. 352.
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4. O MODELO ATUAL DE REGULAÇÃO

Inicialmente, é interessante notar que, qualquer que seja a posição adotada 
no debate, defende-se a formulação de um sistema sui generis de proteção 
aos direitos decorrentes do conhecimento tradicional associado. No entanto, o 
significado dado por cada um à expressão é muito diferente.

De uma forma geral, destaca-se que uma primeira corrente, tendo em 
foco a proteção da biodiversidade, propõe um regime sui generis cujo objetivo 
fundamental deve ser o equilíbrio de poder econômico e político entre países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. Assim, a base da regulação do acesso 
aos conhecimentos tradicionais associados estaria no consentimento prévio e 
informado da respectiva população tradicional e na repartição dos benefícios 
resultantes de sua exploração econômica.

Por outro lado, uma segunda corrente, em conformidade com o interesse 
econômico das empresas em questão, propõe a inserção dos conhecimentos 
tradicionais associados no âmbito dos direitos de propriedade intelectual, 
adaptando o sistema de patentes já existente, sem qualquer alteração significativa 
de seus pressupostos e de seus conceitos.

Atualmente, no plano nacional, o assunto é regulamentado pela Medida 
Provisória n.º 2.186-16, de 23 de agosto de 2001.

Esse documento já é criticado desde o seu início, tendo em vista que a 
sua adoção “atropelou” toda uma discussão que vinha ocorrendo no Congresso 
Nacional desde 1995, quando o primeiro projeto para a regulação do acesso aos 
recursos genéticos foi apresentado por Marina Silva. Após isso, outros projetos 
de lei foram apresentados, além de uma proposta de emenda à Constituição 
que transformaria o patrimônio genético brasileiro em bem da União. Ademais, 
a própria forma de medida provisória é criticada, posto que, em tese, esta não 
deve tratar de um assunto de forma permanente, o que demonstra, então, a falta 
de vontade política, bem como a falta de governabilidade em relação a presente 
matéria1496. 

De qualquer forma, desde então a matéria é regulada por esta MP, a qual 
dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético existente no território nacional e 
aos conhecimentos tradicionais a ele associados, bem como sobre a repartição 
justa e equitativa dos benefícios derivados de sua exploração, incluindo a 
transferência de tecnologia – em especial no tocante à conservação e à utilização 
da biodiversidade (art. 1º, incisos I a IV). 

Para a aplicação desse documento, patrimônio genético é definido como 
a “informação de origem genética, contida em amostras do todo ou de parte 
de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas 
e substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de extratos 

1496  BENSUSAN, Nurit. Breve histórico da regulamentação do acesso aos recursos genéticos 
no Brasil. In: ______ e LIMA, André. Quem cala consente? Breve histórico da regulamentação do 
acesso aos recursos genéticos no Brasil. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2003, pp. 9-10.
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obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados em situações in situ, 
inclusive domesticados, ou mantidos em coleções ex situ, desde que coletados 
em condições in situ no território nacional, na plataforma continental ou na zona 
econômica exclusiva” (art. 7º, inciso I). Por sua vez, o conhecimento tradicional 
associado é definido como a “informação ou prática individual ou coletiva de 
comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, 
associada ao patrimônio genético” (art. 7º, inciso II). 

O acesso a que a MP se refere, quando houver perspectiva comercial (art. 
16, parágrafo 4º), dá-se a partir da assinatura de um contrato, após a anuência 
prévia da parte fornecedora (art. 16, parágrafo 9º). Trata-se do “contrato de 
utilização do patrimônio genético e de repartição dos benefícios”, sobre o qual 
o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (criado no âmbito do Ministério 
do Meio Ambiente, pelo art. 10º) estabelece diretrizes para a elaboração (art. 11, 
inciso II, alínea “c”) e dá a anuência final, se constatado o preenchimento dos 
requisitos legais (art. 11, inciso V). 

Por outro lado, o princípio da repartição de benefícios é instituído pela 
MP (art. 24), estando previsto, ainda, como um direito de ordem patrimonial 
das comunidades locais (art. 9º, inciso III), sendo que a disposição a respeito 
da sua forma é cláusula essencial do contrato mencionado (art. 28, inciso III). A 
esse respeito, o documento explicita que, a despeito de se falar em benefício 
decorrente de exploração econômica, este não se resume a uma mera prestação 
monetária (art. 25), podendo se constituir, também, além de divisão de lucros ou 
de pagamento de royalties, em acesso e transferência de tecnologias destinadas 
à conservação da biodiversidade, licenciamento de produtos e/ou de processos, 
capacitação de recursos humanos, dentre outros. 

Por fim, com relação à compatibilidade com o sistema trazido pelo TRIPS 
no plano internacional (internalizado pela Lei Federal n.º 9.279, de 14 de maio 
de 1996), a Medida Provisória trata expressamente dos direitos de propriedade 
intelectual, determinando que a proteção aos conhecimentos tradicionais 
associados não pode afetá-los, prejudica-los ou limitá-los (art. 8º, parágrafo 4º), e, 
ainda, conferindo-lhe importância a ponto de considerar a sua previsão no contrato 
como cláusula essencial (art. 28, inciso V). Por outro lado, o seu cancelamento 
é a punição em caso de acesso realizado em desacordo com o disposto na MP, 
o que é tido por infração administrativa (art. 30, caput e parágrafo 1º, inciso IX). 

Como disposições finais da referida MP, por sua vez, o art. 31 determina que 
o seu cumprimento seja condição para a concessão de direitos de propriedade 
industrial sobre o produto ou o processo desenvolvido a partir desse acesso a 
recursos ou aos conhecimentos tradicionais associados, o que foi normalizado 
pela Resolução INPI n.º 134/2006.
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5. UMA PROPOSTA DE REGIME sui generis

Entendemos, por outro lado, que, para uma efetiva proteção das 
populações tradicionais, é necessário descartar a tentativa de adaptação do 
sistema de direitos de propriedade intelectual já vigente, tendo em vista que 
este desconsidera as características próprias de seus conhecimentos.

Não se pretende, contudo, negar a importância da existência de um sistema 
de proteção aos direitos de propriedade intelectual. O que se deve atentar é que 
há um aparente conflito entre direitos constitucionalmente garantidos: de um 
lado, o direito de propriedade, genericamente garantido pelo art. 5º, inciso XXII, 
e, especificamente quanto às criações industriais, pelo art. 5º, inciso XXIX; por 
outro lado, no tocante à proteção das populações tradicionais e à regulação do 
acesso aos seus conhecimentos associados à biodiversidade, têm-se garantidos 
o direito à diversidade cultural, pelos arts. 215 e 216, e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, não apenas para a presente geração, mas também 
para as futuras, pelo art. 225.

No entanto, sendo entendidos como espécie de propriedade, os direitos 
de propriedade intelectual devem também atender a sua função social. Essa 
é uma limitação já imposta constitucionalmente, nos termos do art. 5º, inciso 
XXIII, devendo ser observada no seu conflito com outros direitos fundamentais. 
Ademais, diante da aproximação dos aspectos social e ambiental, no contexto 
de implementação do desenvolvimento sustentável, como aqui defendido, tem-
se entendido que se pode falar em atendimento da propriedade à sua função 
socioambiental. 

Nesse sentido, Eliane Moreira entende que a função socioambiental 
dos direitos de propriedade intelectual deve ter como condição a obediência 
aos princípios estabelecidos na CDB1497, respeitando-se, portanto, a cultura das 
populações tradicionais.

Pelo exposto, podemos concluir que seria inviável que se adaptasse o 
referido sistema a um regime sui generis que garanta, efetivamente, direitos 
às populações tradicionais sobre os conhecimentos que produzem, pois o 
fazem de forma coletiva, com base em ampla circulação de ideias, as quais são 
transmitidas, em geral, oralmente, por diversas gerações – o que, em essência, 
contraria a individualização e a fragmentação de conhecimentos que caracterizam 
os direitos de propriedade intelectual.

Destacam-se, ainda, outras dificuldades nessa adaptação. Dentre os 
requisitos para a concessão de patentes, temos a necessidade de que o produto 
ou o procedimento, sobre o qual se requer tal direito, tenha utilidade industrial. 
Contudo, as populações tradicionais podem, muitas vezes, serem caracterizadas 
pelo seu distanciamento aos padrões de vida da sociedade pós-moderna, de 

1497  MOREIRA, Eliane. Relação entre propriedade intelectual e biodiversidade. In: BARROS, 
Benedita; BELAS, Carla Arouca e MOREIRA, Eliane (Orgs.). Saber local/Interesse global: 
propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional na Amazônia. Belém: CESUPA/
MPEG, 2005, p. 45.
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forma que o conceito de “utilidade industrial” não pode ser aplicado para valorizar 
os seus conhecimentos.

Também, para que se conceda a patente sobre um produto ou um 
procedimento, tendo em vista que se trata de um direito de monopólio 
temporário, é necessário que se estabeleça, com precisão, a data em que foi 
desenvolvido, para que se inicie a contagem do prazo da proteção. No entanto, 
está na essência dos conhecimentos tradicionais a sua trans-geracionalidade, ou 
seja, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de tais conhecimentos no decorrer 
do tempo, ao longo de mais de uma geração da população tradicional em questão. 
Assim, não há como se precisar o momento em que se criou o conhecimento 
tradicional para que se requeira a sua proteção.

Dessa forma, nota-se que as populações tradicionais não conseguem 
preencher os requisitos legais para garantir os seus direitos em um sistema 
de direitos de propriedade intelectual. Ademais, ainda que se modificassem os 
próprios requisitos, o sistema em questão é, por si mesmo, excludente, tendo 
em vista que se trata de um mecanismo de altíssimo custo1498, o que favorece o 
comportamento das empresas transnacionais.

Com base nisso, autoras como Juliana Santilli1499 e Vandana Shiva1500 
defendem a adoção do conceito de “direitos intelectuais coletivos”, excluindo-se 
a noção de propriedade, em virtude do seu caráter exclusivista, monopolístico e 
individualista, o que, em essência, não enquadra os conhecimentos tradicionais 
associados em seu âmbito de proteção.

Juliana Santilli, então, elenca três pressupostos fundamentais1501 para 
essa construção teórica.

Em primeiro lugar, é preciso compreender os recursos naturais 
e os conhecimentos tradicionais associados enquanto componentes, 
respectivamente, tangíveis e intangíveis da biodiversidade, de forma que estão 
intimamente ligados, não sendo possível dissociá-los. Assim, para uma efetiva 
proteção aos conhecimentos tradicionais associados, é necessária a abordagem 
sistemática tanto de direitos territoriais das populações tradicionais quanto de 
seus direitos culturais, até como forma de garantir a continuidade da produção 
dos conhecimentos em questão.

Em segundo, os conhecimentos tradicionais associados merecem ser 
reconhecidos enquanto ciência, em constante evolução, sendo-lhes garantido um 
tratamento equânime ao conferido à ciência ocidental. Nesse sentido, Vandana 
Shiva fala em bio-democracia, ou seja, a crença de que todos os sistemas de 

1498  VOGEL, Joseph Henry. El cártel de la biodiversidad: transformación de conocimientos 
tradicionales en secretos comerciales. Quito: CARE/Proyecto SUBIR, 2000, p. 18.
1499  SANTILLI, Juliana. Ob. Cit., 2005, p. 213.
1500  SHIVA, Vandana. Debate. In: ARAÚJO, Ana Valéria e CAPOBIANCO, João Paulo (Orgs.). 
Documentos do ISA n.° 02: Biodiversidade e proteção do conhecimento de comunidades 
tradicionais. São Paulo: Instituto Socioambiental, 1996, p. 14.
1501  SANTILLI, Juliana. Ob. Cit., 2005, pp. 214-215.
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produção de conhecimento que se utilizam da biodiversidade têm a mesma 
validade; ideia contrária ao bio-imperialismo marcante do TRIPS e do sistema de 
direitos de propriedade intelectual1502.

Por conta dessa ideia de “subordinação” dos conhecimentos tradicionais, 
os quais não contam com o status de ciência, em relação à ciência ocidental, 
é que os primeiros são, habitualmente, transformados em objeto de pesquisa, 
inseridos na lógica do mercado, por meio das referidas empresas de 
biotecnológica e, consequentemente, alimentam o desenvolvimento capitalista. 
Portanto, uma adequada regulação do acesso aos recursos da biodiversidade e 
aos conhecimentos tradicionais associados, enquanto elementos indissociáveis, 
valorizando a compreensão do mundo e da natureza própria das populações 
tradicionais, deve ser capaz de fomentar, na realidade brasileira, uma forma 
alternativa de desenvolvimento.

Por fim, aqui se insere o terceiro elemento: não se deve transformar os 
conhecimentos tradicionais associados em meras mercadorias ou commodities, 
negociadas no mercado em um contexto capitalista. As populações tradicionais 
têm a sua própria lógica sociocultural e econômica, escapando da concepção de 
monismo jurídico, pela qual o Estado é a única fonte de direito, e, também, da 
concepção positivista, a qual confunde a lei com o próprio direito. Reconhece-
se, assim, a nossa sociedade como plural, do que decorre a coexistência entre 
um direito formulado pelo Estado e outros sistemas de organização específicos. 
Diante disso, para que se estabeleça uma efetiva proteção às populações 
tradicionais, é necessário que a sua relação com o resto da sociedade, e com o 
próprio mercado, obedeça as suas próprias normas internas – às quais o Estado 
deve conferir validade.

Assim, com base na sua própria forma de desenvolvimento, a titularidade 
dos direitos sobre os conhecimentos tradicionais associados devem ser 
atribuídos a toda a população, enquanto sujeito coletivo de direito. Para a autora, 
a atribuição da titularidade de tais direitos a um só indivíduo ou a um grupo de 
indivíduos determinado seria uma subversão do contexto em que se originam.

Ainda, para que não se reduza os conhecimentos tradicionais a meras 
commodities, a autora sugere a distinção entre os conteúdos moral e patrimonial 
dos direitos intelectuais coletivos. O conteúdo patrimonial faz referência a 
autorização de seu uso por terceiros, a partir do que as populações tradicionais 
devem ser recompensadas, financeiramente. Por outro lado, os direitos morais 
– que devem ser inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis, ou seja, não 
entrar em negociação nos contratos de bioprospecção – apresentam-se sob 
dois aspectos. Primeiro, as populações tradicionais devem ter assegurado o 
direito de negar o acesso a tais recursos e aos conhecimentos associados. Já se 
autorizarem o acesso, essas populações têm o direito de serem indicadas em 
quaisquer publicações ou formas de divulgação e utilização, comercial ou não, 
como detentoras dos conhecimentos em questão.

1502  SHIVA, Vandana. Ob. Cit., 1997, pp. 80-81.
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Interessante notar que a CDB, e mesmo a legislação brasileira, a 
despeito das críticas, já apresentam essa distinção, ao elencar, como princípios 
fundamentais do regime de conservação da biodiversidade, o consentimento 
prévio e informado (conteúdo moral) e a repartição justa e equitativa de benefícios 
(conteúdo patrimonial). No entanto, uma rápida leitura da CDB demonstra que, 
a despeito de reconhecer a importância das populações tradicionais, como já 
mencionado, confere uma maior garantia ao próprio Estado, enquanto titular da 
soberania sobre os recursos naturais, no exercício de tais direitos.

Cabe, portanto, ao Estado introduzir as noções ora apresentadas em seu 
âmbito interno.

6. CONCLUSÕES

 Com base no acima exposto, concluímos que:

6.1 Não há que se falar em “natureza intocada”. Devemos analisar as questões 
ambientais – bem como propor soluções aos problemas – com base em uma 
concepção socioambiental de “meio ambiente”, ou seja, este deve ser entendido 
como uma construção social, resultado da interação entre determinada cultura e 
variados sistemas biológicos.

6.2 O problema da biopirataria é, atualmente, marcado por uma inversão de valores 
diante do sistema de direitos de propriedade intelectual, tendo em vista que, 
muitas vezes, para as empresas de biotecnologia, tanto a biodiversidade quanto 
os conhecimentos das populações tradicionais são tidos como mercadorias.

6.3 A questão se agrava, em termos internacionais, tendo em vista que o 
descumprimento do TRIPS acarreta um procedimento no âmbito da OMC, 
podendo ocasionar sanções para o Estado; enquanto, por outro lado, a CDB 
é uma convenção-quadro, vista, por muitos como um mero conselho, por não 
estipular obrigações e prazos específicos, tampouco mecanismos sancionatórios 
para o seu descumprimento.

6.4 Para uma efetiva proteção das comunidades tradicionais, a regulação de 
acesso a seus conhecimentos deve ser implementada fora do sistema de 
direitos de propriedade intelectual, tendo em vista que este não respeita as suas 
características próprias.

São três os pressupostos fundamentais para o mencionado regime sui 
generis: primeiro, a biodiversidade é composta tanto pelos recursos biológicos 
(componentes tangíveis) quanto pelos conhecimentos desenvolvidos pelas 
comunidades tradicionais (intangíveis); segundo, o reconhecimento dos 
conhecimentos tradicionais enquanto ciência; e, terceiro, o Estado deve conferir 
validade às normas internas da própria comunidade.
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1. INTRODUÇÃO

O oeste do Estado de Santa Catarina dispõe de um patrimônio muito 
valioso que é o complexo agropecuário e agroindustrial da região. Através da 
agricultura familiar, pequenos produtores cultivam basicamente soja e milho que 
servem de ração aos suínos, bovinos e aves fornecidos como matéria prima aos 
frigoríficos locais.

O produto desta industrialização atende ao mercado brasileiro e 
internacional gerando divisas e empregos. Apesar da riqueza e dinamismo 
econômico da região, sabe-se que o pilar deste desenvolvimento é a exploração 
dos recursos naturais, que acaba por cobrar um preço muito alto do meio 
ambiente. A contaminação do solo e das águas por agrotóxicos, a perda de 
solos resultante da erosão, a perda da cobertura vegetal e da biodiversidade, a 
produção de efluentes da pecuária (dejetos de animais) e das cidades (esgotos), 
são apenas alguns exemplos.

Focadas na lucratividade, as agroindústrias não têm preocupação com 
os danos ambientais gerados e sofridos pelos produtores rurais. Estes por sua 
vez, em busca de uma margem de lucro que viabiliza a atividade, não possuem 
informações e/ou recursos suficientes para adotar medidas que minimizem os 
danos ambientais em suas propriedades.

Ressalta-se que o cenário de descaso com o meio ambiente repercute 
também no aspecto social e econômico da vida destes produtores, visto que a 
degradação ambiental atinge a cidadania e o desenvolvimento de outras fontes 
de renda na propriedade.

A realidade das propriedades criadoras de animais, em especial suínos, 
vai de encontro ao que a nossa Constituição preconiza como meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, pois não oferece a sadia qualidade de vida e a 



674 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

garantia de ambiente preservado para as futuras gerações.

O foco do nosso trabalho é justamente no impacto ambiental gerado pelos 
dejetos de animais, em especial os suínos. Como mitigar este impacto e ainda 
aproveitar o produto desta biomassa?  O grande desafio é conciliar o desejado 
desenvolvimento com a preservação do – indispensável - meio ambiente. O 
desafio que se coloca é identificar e avaliar os efeitos dos impactos ambientais 
gerados pelos resíduos de suínos nas propriedades rurais.

2. A ATIVIDADE SUINÍCOLA NO OESTE DE SANTA CATARINA

Toda e qualquer ação humana traz repercussões ao meio ambiente. Por 
mais consciente e protetor do meio ambiente que um ser humano seja, ainda 
assim não poderá viver sem consumir recursos naturais, sob pena de abrir mão 
da própria existência.

O impacto ambiental é, portanto, o resultado da ação do homem sobre 
o meio ambiente. Esse impacto pode ser positivo ou negativo, dependendo da 
qualidade e do resultado destas ações.

A Resolução CONAMA 1, de 23.01.19861503, traz uma definição clara de 
impacto ambiental; a saber:

Art. 1º Para efeito desta Resolução, considera-se impacto  
ambiental  qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 
e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 
direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.

Analisando o conceito apresentado na Resolução em comento, pode-se 
concluir que qualquer alteração prejudicial à saúde é óbvia por si própria, isto é, 
sendo desfavorável à saúde da coletividade, qualquer alteração já é considerada 
um impacto ambiental.

O conceito legal de poluição pode ser encontrado na lei 6938/811504. O 
inciso III do art.3º da Lei, diz:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
[...]

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente:

1503  BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resolução n. 1, de 
23 de janeiro de 1986. 
1504  BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
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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;

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 
causadora de degradação ambiental;

Observa-se, contudo, que o conceito de poluição é muito semelhante 
ao conceito legal de impacto ambiental. Logo, o conceito da lei deixa claro que 
qualquer alteração de natureza física, química e biológica que desequilibre o ciclo 
biológico normal, causando alterações na flora e na fauna do meio ambiente 
é entendida como poluição. Em outras palavras, é a adição ou lançamento de 
qualquer substância ou forma de energia que altere o ambiente natural que seja 
nocivo ou ofensivo à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações; que crie 
condições inadequadas de uso do meio ambiente para fins públicos, domésticos, 
agropecuários, industriais, comerciais e recreativos; ou ainda, que ocasione danos 
à fauna, à flora, ao equilíbrio ecológico, às propriedades públicas e privadas ou à 
estética; bem como ocasione danos relevantes aos acervos históricos, cultural e 
paisagístico.

O Estado de Santa Catarina está localizado no sul do Brasil, entre os 
estados do Paraná e do Rio Grande do Sul; possui posição estratégica em relação 
ao MERCOSUL. Santa Catarina faz fronteira com a Argentina na região Oeste.

Santa Catarina está elencado entre os seis principais Estados produtores 
de alimentos e apresenta os maiores índices de produtividade por área, graças à 
capacidade de trabalho e de inovação do agricultor, ao emprego de tecnologias 
de ponta e ao caráter familiar de mais de 90% das explorações agrícolas, 
contribuindo com mais de 21% do PIB estadual.

O oeste de Santa Catarina é conhecido como “celeiro” do estado, de 
onde provém boa parte produção brasileira de grãos, aves e suínos. Frigoríficos 
de grande e médio porte estão associados aos produtores rurais em um modelo 
bem-sucedido de integração: as empresas fornecem insumos e tecnologia e 
compram a produção de animais.

A Suinocultura tornou-se uma atividade relevante da população rural do 
oeste catarinense. Inicialmente foi introduzida no Vale do Itajaí, pelos imigrantes 
alemães, posteriormente no oeste, pelos agricultores do Rio Grande do Sul.1505 

No oeste a atividade foi impulsionada pela abundância de milho, fonte 
de alimentação dos suínos e pela fácil adaptação destes animais à pequena 

1505  Ver: BAVARESCO, Paulo Ricardo. Ciclos econômicos regionais: modernização e 
empobrecimento no Extremo Oeste catarinense. Chapecó: Argos, 2005; ESPÍNDOLA, Carlos 
José. As agroindústrias no Brasil: “O caso Sadia”. Chapecó: Argos, 1999.
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propriedade rural. Outro aspecto que favoreceu o crescimento da atividade 
foi a instalação de um parque industrial pioneiro na industrialização da carne e 
derivados dos suínos.

Contudo, importância da suinocultura na região consiste não só no grande 
contingente de produtores envolvidos, como também, no volume de empregos 
diretos e indiretos. A suinocultura emprega diretamente, aproximadamente, 65 
mil pessoas e indiretamente mais de 140 mil pessoas.1506

Atualmente, Santa Catarina é o maior produtor de suínos do país, e, 
também, o maior produtor de reprodutores suínos. O Estado possui um plantel 
de 6,2 milhões de suínos, em torno de oito mil suinocultores com produção em 
escala comercial.

Em Santa Catarina estão instaladas as quatro maiores agroindústrias 
do Brasil. O Estado possui cerca de 110 pequenos e médios abatedouros com 
inspeção municipal, estadual e federal, sem produção própria de suínos, que 
abatem mensalmente cerca de 12 mil animais/dia.

O Estado é competitivo internacionalmente, tem índices de produtividade 
semelhantes, por vezes até superiores aos dos europeus e americanos. É 
responsável por 25% da produção nacional, que é de 2,7 milhões de toneladas/
ano, produz 0,7% da produção mundial, participa com 28% das exportações 
brasileiras no PIB estadual. A suinocultura é uma das principais atividades 
econômicas do estado.

Os vegetais são a principal fonte de alimentação para o rebanho de suínos, 
contudo a digestão – sempre incompleta – gera resíduos orgânicos que ainda 
mantêm um potencial energético. A estes resíduos dá-se o nome de biomassa 
residual. Além da carga orgânica, esses efluentes possuem outros compostos 
orgânicos, nutrientes e minerais como nitrogênio e fósforo. 

A aglomeração destes animais, normalmente, ocorre em espaços 
relativamente reduzidos, e o contato da natureza com os dejetos, em estado 
bruto, produz significativos impactos ambientais resultantes da liberação de altas 
cargas de carbono.

De acordo com a Associação dos Produtores de Suíno do Oeste 
Catarinense, a produção de dejetos pelos suínos nesta região pode atingir a 
aproximadamente o volume de 45.000m³ litros por dia.

A elevada concentração de material orgânico patogênico e, ainda, o 
confinamento em pequenas áreas, são algumas das razões que conferem ao 
dejeto alto teor poluente, o que significa dizer que a atividade da suinocultura 
possui intenso potencial poluidor.

Da mesma forma, pode-se afirmar que a ausência de controle de entrada 

1506  Os dados apresentados na sequência foram extraídos do site: Associação Brasileira dos 
Criadores de Suínos. ABCS. Disponível em: http://www.abcs.org.br. 

http://www.abcs.org.br


19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

677

da água da chuva no sistema de tratamento ou armazenamento dos resíduos; a 
ocupação de áreas de preservação permanente; elevado desperdício de água 
para limpeza e alimentação dos suínos são indicadores muito precisos de que 
criar suínos polui o ambiente.

Em função da pequena margem de lucro e da concorrência acirrada, em 
geral os produtores de suínos encontram dificuldades para cobrir os custos do 
tratamento de seus impactos ambientais. A inexistência de equipamentos de 
tratamento sanitário faz com que os efluentes sejam lançados no ambiente e 
contaminem as águas, o ar e solo. A sustentabilidade da atividade de criação 
de suínos é afetada, comprometida pelo uso inadequado dos recursos naturais, 
pela contaminação do meio ambiente. Este comportamento de desrespeito à 
legislação ambiental pode ocasionar a inviabilidade da atividade suinocultora do 
oeste catarinense. 

Observa-se que quanto maior é a escala de criação de suínos, 
mais insustentável ambientalmente será a propriedade rural, uma vez que 
estas propriedades produzem grandes quantidades de cargas de efluentes 
que demandam sistemas de tratamento sanitário de porte compatível. A 
concentração da suinocultura, fenômeno caracterizado pela redução do número 
de suinocultures integrados às agroindústrias e ao incremento na capacidade 
produtiva das propriedades integradas, agrava ainda mais essa situação.1507

O problema da sustentabilidade evidencia-se ainda mais na medida em 
que estes dejetos podem ser utilizados para gerar novas receitas através da 
produção de biofertilizantes, da geração de energia e da venda de créditos de 
carbono.

Os efluentes de suínos, apesar de possuírem alto teor de capacidade 
para poluir, podem representar uma saída econômica para o produtor rural, desde 
que haja o manejo adequado sem comprometer a qualidade do meio ambiente. 
Desta forma, a função social da propriedade estaria sendo exercida e o cenário 
seria de um ambiente ecologicamente mais equilibrado do que o que se tem 
agora.

Além de poluir o solo e os mananciais de água, os dejetos de suínos 
liberam intensa carga de gás metano. A ausência de controle sobre essas 
emissões fere o que foi pactuado pelo Brasil nos tratados internacionais sobre 
mudança climática. O gás metano liberado pelos dejetos de suínos é citado nos 
documentos internacionais como uma das substâncias causadoras do efeito 
estufa e do aquecimento global. Sabe-se que Convenção de Viena, o Protocolo de 
Montreal, a Convenção do Clima e o Protocolo de Kyoto figuram como legislação 
forte (no sentido de que estabelece princípios) no combate a poluição e pela 
adoção de medidas radicais que visem à diminuição dos gases causadores do 
efeito.

1507  Esse fenômeno é analisado na obra Desafios para o desenvolvimento sustentável da 
suinocultura, de Julia S. Guivant e Cláudio R. De Miranda (orgs.). Chapecó: Argos, 2004.
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A forte presença da suinocultura no oeste catarinense justifica a 
necessidade de uma política ambiental especialmente voltada para este setor da 
economia que tem forte produção de carne e derivados, mas que tem potencial 
poluidor muito expressivo.

A Fundação do Meio Ambiente – FATMA - órgão ambiental do Estado de 
Santa Catarina, mediante a Instrução Normativa-IN n°11, discorre sobre como 
se efetua o processo de licenciamento ambiental para a suinocultura. Na IN 
encontra-se a relação de documentos necessários para dar início a cada uma das 
fases do licenciamento. 

Embora amplamente demonstrado que a suinocultura é uma atividade 
com intenso potencial poluidor, devido à liberação de gás metano por intermédio 
de seus dejetos, não se quer, com este trabalho, sugerir que esta atividade seja 
banida do cenário econômico do estado. Antes pelo contrário, a suinocultura tem 
papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do Estado de Santa 
Catarina, criando divisas e oportunidades de trabalho. No entanto, para continuar 
crescendo é preciso preservar o ambiente onde a matéria prima é produzida. Há 
toda uma legislação ambiental a ser respeitada. Contudo, em virtude dos altos 
custos para os produtores e a baixa capitalização destes, poucos são os que 
conseguem obedecê-la. 

3. BIOMASSA RESIDUAL E PRODUÇÃO DE ENERGIA

A utilização da biomassa residual é uma solução para resolver o problema 
sanitário da criação de suínos. A utilização correta desta biomassa preenche a 
lacuna da sustentabilidade nas propriedades produtoras de suínos e ainda tem a 
possibilidade de ampliar a receita dos produtores. Da biomassa residual pode-se 
extrair o biogás, os biofertilizantes e o benefício dos créditos de carbono.1508

No Brasil, o interesse pela energia gerada pelos biodigestores é datada 
do início da década de 70, quando da crise do petróleo houve necessidade de se 
procurar outras fontes de energia estimulando a pesquisa e o consequente uso 
desta tecnologia.

Nogueira1509 aduz que a biodigestão anaeróbica dos resíduos orgânicos 
é um processo bioquímico que utiliza ação bacteriana para fracionar compostos 
complexos e produzir um gás combustível, denominado biogás, composto de 
metano e dióxido de carbono. Segundo o autor, o local onde se desenvolvem 
essas reações de decomposição é o digestor ou biodigestor, alimentado de 
matéria orgânica durante o funcionamento e sendo descarregado quando a 
produção de gás acaba ou atinge níveis muito baixos.

A agroenergia está consolidada como atividade econômica oficialmente 

1508  Ver: BARRERA, Paulo. Biodigestores: Energia, fertilidade e saneamento para a zona 
rural. São Paulo: Icone,1993; FERREIRA, Ana Maria. O Direito Ambiental no Brasil: viabilização da 
energia elétrica. São Paulo: RCS Editora, 2007.
1509  NOGUEIRA, Luiz A. Horta. Biodigestão: A Alternativa Energética. São Paulo: Nobel,1986.
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reconhecida e estimulada. É um novo negócio, uma nova fonte de renda para 
o homem do campo, outro produto, independente do tradicional, que tem 
receita própria e é regulado por um mercado com prazo e preço com firmeza de 
contratação – contratos de longo prazo - mediante concessionárias distribuidoras 
oficiais reguladas publicamente.

O avanço da agroenergia possui um peso muito grande na matriz 
energética brasileira, pois constitui uma nova disponibilidade de energia com 
base em fontes renováveis e que reflete na ótica econômica. Cria-se uma nova 
dimensão para o setor rural, que passa, também, a ter a possibilidade de gerar 
energia. Energia esta que a princípio pode ser utilizada exclusivamente para 
consumo próprio (autogeração), o que liberaria a energia do sistema nacional para 
outras demandas da sociedade. A geração de energia pode levar a propriedade 
à autossuficiência e à autonomia energética, não descartando a possibilidade da 
comercialização do excedente de energia elétrica para o sistema nacional.

Além de abastecer as instalações da propriedade a energia gerada 
pelo biodigestor, pode ainda abastecer veículos que servem para movimentar 
cargas agrícolas, desde que estes tenham motores elétricos movidos a baterias, 
reduzindo, assim, a necessidade da utilização de combustíveis fósseis.

Da construção do biodigestor até conversão do biogás em energia 
elétrica; da geração de energia até o beneficiamento de produtos para o produtor 
rural até venda de energia excedente, cria-se uma demanda grande de postos de 
trabalho, abrindo uma nova possibilidade econômica para diversos seguimentos 
da economia. De modo geral, a biomassa residual pode surpreender pelos 
impactos positivos de sustentabilidade direta e indireta que é capaz de produzir. 

A regulamentação da distribuição territorial descentralizada, acompanhada 
de tecnologias acessíveis aos produtores, poderá representar importante fonte 
de energia renovável para a estrutura agrícola brasileira, com a vantagem adicional 
de diversificar e complementar a produção energética no país, em conformidade 
com o Plano Decenal de Energia.1510

Embora o Brasil não tenha incentivado a co-geração de energia associada 
a autoprodução até o início da década de 90 quando algumas indústrias 
(siderurgia, petroquímica, álcool e açúcar, química, papel e celulose), para suprir 
suas necessidades de energia e calor, passam a desenvolver a co-geração, vê-se 
que esta modalidade de geração pode ser o caminho para a expansão de nossa 
matriz energética.

Contudo, para a auto-geração e a co-geração esbarram na falta de 
dispositivos legais que assegurem ao produtor a compra do excedente de energia 
e  a  consequente distribuição. A inexistência de regulamentação impede que os 
produtores firmem contratos com as concessionárias de energia. Estas, por sua 

1510  Plano Decenal de Expansão da Energia – PDE 2022. Empresa de Pesquisa Energética – 
EPE. Ministério de Minas e Energia – MME. Disponível em: http://www.epe.gov.br. Acesso em 
04/abr/2014.

http://www.epe.gov.br
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vez alegam que não há firmeza na produção na energia gerada por biomassa o 
que tornaria a distribuição onerosa e  não competitiva no mercado energético. 
Por outro lado, a geração oriunda de biomassa abarca o problema ambiental e 
também energético, visto que as tarifas de energia sofrem constate aumento 
e que, apesar do valor do serviço, o sistema apresenta muitas deficiências na 
transmissão de energia.

No oeste de Santa Catarina o Projeto Alto Uruguai está experimentando 
e avaliando a viabilidade da geração de energia por meio da biomassa residual de 
suínos. Projetos como se justificam na medida em que podem transformar um 
passivo ambiental em ativo econômico.

 
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1. O Brasil convive com níveis inadequados de segurança energética, 
fator que compromete o desempenho da economia e ameaça o acesso da 
população a serviços essenciais. 

4.2. O Plano Decenal de Energia aposta na diversificação de matrizes 
energéticas como estratégia para obter a tão desejada segurança energética, 
apontada como elemento fundamental para o desenvolvimento econômico e 
social brasileiro.

4.3. Os resíduos sólidos originados na atividade suinícola são um passivo 
ambiental que compromete a qualidade do solo e da água, ameaçando a saúde da 
população que vive e trabalha nas regiões produtoras de suínos para o mercado 
interno e a exportação. Sua utilização na geração de energia é uma alternativa 
econômica e tecnologicamente viável.

4.4. A inexistência de legislação específica é o principal obstáculo para o 
avanço do aproveitamento energético de rejeitos da atividade suinícola (dejetos 
de suínos) na produção de energia. Estudos que analisam a legislação vigente 
para a produção distribuída de energia são uma contribuição relevante para a 
construção de um marco regulatório adequado ao setor.
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23. O CASO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO EM FLORIANÓPOLIS: UMA ANÁLISE SOBRE A 
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL

LUÍSA BRESOLIN DE OLIVEIRA
Universidade Federal de Santa Catarina

MURIEL MAGALHÃES MACHADO
Universidade do Vale do Itajaí

1. INTRODUÇÃO 
O saneamento básico, cujas diretrizes nacionais se encontram na Lei n. 

11.445/2007, é definido como um conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações 
operacionais essenciais para a manutenção do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado,  do bem-estar e da saúde, que abrange: abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Este artigo versa sobre o esgotamento sanitário e as implicações 
jurídicas decorrentes de dano ambiental nessa seara, mediante a análise de um 
caso concreto, qual seja, das irregularidades nas estações de tratamento de 
esgoto em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. A partir de uma 
pesquisa bibliográfica e documental (com acesso à ação civil pública e inquérito 
civil concernente), objetiva-se, primordialmente, verificar a consonância da teoria 
da responsabilidade civil ambiental com a prática, tendo por base um tema de 
inquestionável importância.  

O texto está organizado na seguinte ordem: primeiramente, a breve 
descrição do caso concreto, com o relato de irregularidades constatadas em 
vistorias, pelo órgão ambiental estadual. Na sequência, analisar-se-ão os possíveis 
danos decorrentes da operação de estações de tratamento de esgoto em 
desacordo com a legislação pertinente, para, então, tratar da responsabilização 
civil ambiental. Por fim, será referida a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 
Público de Santa Catarina, tópico em que será possível vislumbrar a aplicação da 
teoria da responsabilidade mencionada anteriormente.

2. CASO CONCRETO: IRREGULARIDADES NAS E.T.E. DE FLORIANÓPOLIS 

O esgotamento sanitário é “constituído pelas atividades, infra-estruturas 
e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição 
final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio ambiente” (art.3º, I, “b” da Lei n.11.445/2007). Dentre 
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os princípios que norteiam a Lei do Saneamento Básico constam: segurança, 
qualidade e regularidade; integração das infra-estruturas e serviços com a gestão 
eficiente dos recursos hídricos (art.2º, XI e XII da Lei n.11.445/2007).

As atividades ligadas ao saneamento ambiental, na capital catarinense, nos 
quesitos água e esgoto estão sob a responsabilidade operacional da Companhia 
de Águas e Saneamento de Santa Catarina (CASAN). A descrição das operações 
utilizadas no tratamento de esgoto estão descritas no sítio oficial da empresa, 
e abrange os seguintes tipos de tratamento de esgoto: Lodos Ativados, nas 
modalidades de aeração prolongada e valo de oxidação; Lagoas de Estabilização 
(anaeróbia e facultativa; e filtro biológico. 1511 As estações elevatórias de esgoto 
também tem uma função importante:

“Uma estação elevatória de esgoto também age na retirada 
de parte desses resíduos sólidos. Isso porque, em um dado 
momento, a quantidade de sólidos atinge um volume capaz de 
provocar entupimentos e causar outros danos às tubulações. Por 
isso toda a rede de esgoto está equipada com dispositivos que 
permitem a retirada de sólidos do sistema. A estação elevatória 
de esgoto funciona como uma espécie de filtro e geralmente 
está equipada com dispositivos de pré-tratamento como grades, 
barras ou cestos.
Estações elevatórias de esgoto são normalmente operadas 
pelas próprias empresas de saneamento e têm outra importante 
função ligada ao meio ambiente. Em muitas situações elas 
são necessárias em áreas próximas a mananciais, impedindo 
a contaminação desses locais, além de desviar o curso do 
esgoto.”1512

Em Florianópolis, existem sete sistemas de esgotamento sanitário 
compostos por oitenta e sete estações elevatórias1513: Sistema da Barra da 
Lagoa incluindo a Costa da Lagoa (10 estações elevatórias); Sistema da Lagoa da 
Conceição (11); Sistema Insular (22); Sistema Continental abrangendo parte de 
São José (25); Sistema de Canasvieiras (15); Sistema do Saco Grande/João Paulo 
(3); e Sistema Tecnópolis (1).

Os inquéritos civis públicos ns. 06.2012.00005567-5, 06.2012.00005586-
4, 06.2012.00005589-7, 06.2012.00005587-5, 06.2012.00005588-6, 
06.2012.00005666-3 e 06.2013.00006385-7, da 28ª e 32ª Promotorias de Justiça 
da Comarca da Capital versam sobre  possíveis irregularidades no tratamento de 
esgoto, de âmbito formal e material, por exemplo: ausência de Licença Ambiental 

1511 CASAN. Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários. Disponível em: <http://www.
casan.com.br/menu-conteudo/index/url/ete-estacao-de-tratamento-de-esgotos-sanitarios#0>. 
Acesso em: 04/05/2014.
1512 Pensamento verde. Como funciona uma estação elevatória de esgoto?
 Disponível em: <http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/como-funciona-
uma-estacao-elevatoria-de-esgoto/> Acesso em: 04/05/2014.
1513 Informação por consulta telefônica à Companhia de Águas e Saneamento de Santa 
Catarina (CASAN)

http://www.casan.com.br/menu-conteudo/index/url/ete-estacao-de-tratamento-de-esgotos-sanitarios#0
http://www.casan.com.br/menu-conteudo/index/url/ete-estacao-de-tratamento-de-esgotos-sanitarios#0
http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/como-funciona-uma-estacao-elevatoria-de-esgoto/
http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/como-funciona-uma-estacao-elevatoria-de-esgoto/
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de Operação e contaminação do solo. 

As estações elevatórias de esgoto, de acordo com dados dos inquéritos 
civis, operam sem licença, sem mecanismos de controle à distância, sem 
mecanismos para soluções de emergências, muitas delas sem bomba nem 
gerador reserva que garantam a contenção do esgoto bruto em caso de falta de 
energia elétrica.

Extrai-se dos fatos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 
de Santa Catarina (n. 0040027-59.2013.8.24.0023 ):

“Há emissão de esgoto fora dos parâmetros legais e normativos 
em rios, lagoas, no mar e até mesmo risco de contaminação 
em aquíferos da cidade de Florianópolis. Atualmente, todas as 
estações de tratamento de esgoto da cidade de Florianópolis 
operam sem licença ambiental de operação (LAO) válida. A única 
licença de operação existente é nula, pois condicionada a um 
Termo de Ajustamento de Conduta que não foi assinado. Em duas 
estações, o esgoto é lançado dentro dos limites de unidades de 
conservação, parques estaduais  e municipais, pondo em risco 
inclusive aquíferos sob os quais se situam”.

Nota-se a complexidade dos danos ambientais que podem decorrer de 
inadequações no tratamento de esgoto, com consequências à fauna, à flora, à 
saúde pública, à economia local, dentre outros. A dificuldade de recomposição 
do meio ambiente como um todo, e de cada um de seus elementos enseja a 
aplicação de uma forte responsabilização, com vistas à reparação dos danos e ao 
desincentivo de futuras práticas poluidoras.    

3. DANOS AMBIENTAIS: UMA QUESTÃO MULTIFACETADA

O dever de não poluir deriva do direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, previsto no art.225, caput da Constituição Federal: “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.” Esse 
dispositivo explicita, exemplificativamente, algumas ações necessárias para 
assegurar a efetividade desse direito, tais como: a preservação de processos 
ecológicos essenciais, a definição de espaços especialmente protegidos, a 
proteção da fauna e da flora, a exigência de estudos prévios de impacto ambiental 
para atividades potencialmente causadoras de significativa degradação, etc. 
(art.225, §1º, incisos I, III, IV e VII). Acerca do dever constitucional genérico de 
não degradar, a doutrina explica:

“Trata-se de dever constitucional auto-suficiente e com força 
vinculante plena, dispensando, na sua aplicação genérica, 
a atuação do legislador ordinário. É, por outro lado, dever 
inafastável, tanto pela vontade dos sujeitos privados envolvidos 
com o pretexto de exercício de discricionaridade administrativa. 
Vale dizer, é dever que, na estrutura do edifício jurídico, não 
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se insere na esfera da livre opção dos indivíduos, públicos ou 
não.”1514 

Ao encontro do dispositivo constitucional, foi instituída a Lei 9.433/97, 
que consolidou a Política Nacional de Recursos Hídricos, declarando em seus 
fundamentos a dominialidade pública da água, a sua limitação como recurso 
natural, o seu valor econômico, entre outros. Paulo Affonso Leme Machado1515 
(2009, p. 447), elucida que referente a expressão “a água é um bem de domínio 
público” da supracitada lei, é dever do Poder Público zelar pelos recursos 
hídricos e por consequência, por todo o meio ambiente; conservando esse bem 
que é fundamental para a vida em todo o planeta, garantindo que os direitos 
fundamentais sejam devidamente respeitados. 

Patrícia De Carli e Luiz de Carli1516 (2012, p. 180 e 181), acerca do 
saneamento básico, e da sua relação com a qualidade de vida da população, 
destacam que a sua implementação é essencial para garantir as condições 
mínimas para o desenvolvimento da vida dos indivíduos, da comunidade e do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Pesquisa realizada pela Agência Nacional de Águas1517 no ano de 2010, 
informou ser de 43% o abastecimento de água por mananciais superficiais e 
subterrâneas em todo o Estado de Santa Catarina. Na Região Metropolitana da 
Grande Florianópolis, o aquífero sedimentar freático dos Ingleses atualmente 
atende a 24% da população local, sendo responsável por um número significativo 
do abastecimento. 

A preservação dos aquíferos e mananciais são de extrema importância 
para garantir as presentes e futuras gerações o abastecimento de água e 
uma sadia qualidade de vida. A água é um bem fundamental à vida, estando 
diretamente relacionada à manutenção do equilíbrio ecológico do meio ambiente. 
Todavia pode-se observar, a partir da reportagem realizada pelo Jornal Notícias 
do Dia1518, datada em 31 de Maio do ano de 2011, que os aquíferos localizados na 
Região da Grande Florianópolis, vem sofrendo com a falta de saneamento básico 
e com o crescimento urbano desordenado: 

1514   BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da 
constituição brasileira. In CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. 
Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p.69-70.
1515 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17 ed. São Paulo. Ed. 
Malheiros, 2009. 
1516 DE CARLI, Patrícia e DE CARLI, Luiz. Do direito a um ambiente saudável e ao 
desenvolvimento includente: uma abordagem a partir da deficiência do saneamento básico 
no Brasil. In CUSTÓDIO, André Viana; BALDO, Junior. Meio Ambiente, Constituição e Políticas 
Públicas. Curitiba. Editora Multideia, 2012.
1517 Agência Nacional de Águas. Disponível em: http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/
Geral.aspx?est=4&mapa=ete. Acesso em 05 de maio de 2012. 
1518 ClicRS - Diário Caratinense. Disponível em: http://www.agsolve.com.br/noticias/ligacoes-
clandestinas-e-urbanizacao-ameacam-dois-aquiferos-de-florianopolis.  Acesso em 02 de Setembro 
de 2013.

http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=4&mapa=ete
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=4&mapa=ete
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“(…) Os aquíferos dos Ingleses e Campeche, Norte e Sul 
da Ilha, são ricas fontes de água potáveis. O manancial dos 
Ingleses é responsável pelo abastecimento de 90% de todo 
o Norte da Ilha. Porém, ligações clandestinas e a falta de uma 
estação de tratamento de esgoto ameaçam um dos mais 
importantes mananciais da Capital. Ponteiras instaladas em 
casas e comércios retiram água do lençol freático sem qualquer 
controle. A especialista do departamento de Geociência da 
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) Gerusa Duarte 
(…) A falta de uma estação de tratamento do esgoto também e 
outro agravante que contribui para a contaminação do aquífero e 
do mar. “Fizeram uma estação de tratamento que não abrange 
toda a população. A qualidade final dos rejeitos estaria com 60% 
dos poluentes. Agora querem colocar um emissário, que será 
despejado no mar. Isso é um absurdo. O mar não é lixeira”. (...)
O aquífero do Campeche se estende do manguezal de Ratones à 
praia da Armação. Tem a sua qualidade ameaçada pela urbanização 
desenfreada. De acordo com geólogo e professor da UFSC Luiz 
Fernando Scheibe, um estudo feito na década de 1990, por Sergio 
Freitas Borges, apontou contaminação por nitrato (substância 
presente na urina do homem). “É mais complicado tratar o nitrato 
do que os coliformes fecais, que são filtrados na areia”, observa o 
geólogo. (…) Com a falta de uma rede de tratamento de esgoto, 
ligações clandestinas que despejam esgoto no solo e na rede 
pluvial também contribuem para a contaminação.  A associação 
de moradores contabilizou mais de 300 ligações clandestinas, que 
foram lacradas.”

De acordo com pesquisa Trata Brasil1519 “Saneamento, Saúde, Educação, 
Trabalho e Turismo: o caso Santa Catarina”, observou-se que “O distrito de 
Florianópolis é o que lidera ranking de acesso a rede geral de esgoto com 
66,91%. Em segundo lugar, Canasvieiras com 41,27% e por último, São João do 
Rio Vermelho com 0,63%.” 

Importante mencionar averiguação realizada por Professores da UFSC, 
sobre o zoneamento do corpo lagunar da bacia hidrográfica da lagoa da conceição, 
onde observaram a importância do equilíbrio ambiental da região, pois os 
danos causados pela falta de planejamento urbano e saneamento repercutem 
diretamente no abastecimento de água da região, na pesca, maricultura, bem 
como no turismo, na saúde dos moradores e frequentadores da região.

Nessa diretriz Luís Paulo Sirvinskas (2013, p. 436), ressalta ser o esgoto 
doméstico uma das principais causas de poluição hídrica no Brasil, sendo que 
somente 35% do esgoto passa por algum tipo de tratamento e o restante acaba 
sendo despejado in natura nos rios, lagos, lagoas e no mar.   

Percebe-se a partir do exposto, que os aquíferos são de essencial 
importância para a vida humana e para todo o ecossistema, já que de acordo 

1519 Fundação Getulio Vargas.Pesquisa. Trata Brasil. Disponível em:http://www.cps.fgv.br/
ibrecps/Trata_regional/SC/Trata_CPSFGV_ITB_SantaCatarina.pdf. Acesso em 05 de maio de 2014. 

http://www.cps.fgv.br/ibrecps/Trata_regional/SC/Trata_CPSFGV_ITB_SantaCatarina.pdf
http://www.cps.fgv.br/ibrecps/Trata_regional/SC/Trata_CPSFGV_ITB_SantaCatarina.pdf
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com o Serviço Geológico do Brasil1520, apenas 97% da água existente na Terra 
são água do mar, imprópria para consumo humano, sendo 3%  de água doce, 
porém, mais da metade (1,75% do total) é água congelada, localizada nos polos; 
e outra parte (1,243% do total) é principalmente água subterrânea. Desta forma, 
a preservação e a cautela no manejo dos aquíferos é essencial para a qualidade 
de vida das presentes e futuras gerações. 

Destaca-se que a falta do serviço de saneamento básico de qualidade, 
afeta não só os aquíferos que compõe a Grande Florianópolis, mas também a 
saúde da população, pois como já comentado diversas doenças são transmitidas 
pelo abastecimento de água. 

Desta maneira, compreende-se ser substancial um olhar mais atento para 
a questão do saneamento básico na Região Metropolitana de Florianópolis, já que 
além de afetar diretamente a saúde, o desenvolvimento e a qualidade de vida 
dos cidadãos atenta contra a economia local e o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.

3.1 DANOS à MARICULTURA

Vale salientar, que referente a produção de mariscos na região da Grande 
Florianópolis a poluição pelo esgoto sanitário e a falta de fiscalização por parte do 
Município e órgãos responsáveis, tem consequências diretas não só na economia 
local, como impacto na qualidade do produto e na saúde dos consumidores. 
Conforme notícia do Diário Catarinense1521, datada em 28/11/2012, Florianópolis é 
a maior produtora de mariscos no cenário nacional, beneficiando 28 associações 
municipais, sendo uma estadual, duas cooperativas e duas federações, além de 
garantir diretamente 470 empregos.

Oliveira (2009) coloca a importância de se observar com zelo, as 
necessidades que a expansão da produção de aquicultura exige, pois além de 
envolver o ecossistema, relaciona-se com diversos interesses e depara-se com a 
falta de políticas públicas essenciais para a sua implementação e a conservação 
do meio ambiente. 

No que tange, a produção de mariscos em Florianópolis, há uma 
grande preocupação por parte dos produtores, comerciantes e moradores, já 
que a carência no tratamento adequado do esgoto, repercute diretamente nas 
condições da água, e por consequência na principal fonte de renda dessa parcela 
da população. Como se observa, em reportagem feita pelo Jornal do Comércio1522, 

1520 Serviço Geológico do Brasil. Disponível em: http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.
exe/sys/start.htm?infoid=1084&sid=129. Acesso em 03 de maio de 2014.
1521 Diário Catarinense. Modernização auxilia a aumentar a produção de ostras em 
Florianópolis. Disponível em:http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/economia/noticia/2012/11/
modernizacao-auxilia-a-aumentar-a-producao-de-ostras-em-florianopolis-3965251.html . Acesso 
em 02 de Setembro de 2013. 
1522 Jornal do Coméricio. Disponível em: http://www.adjorisc.com.br/jornais/jornaldocomercio/
economia/poluic-o-faz-maricultura-ir-para-mais-longe-1.1034347#.UiX1VNLBNIF  Acesso em 02 

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/economia/noticia/2012/11/modernizacao-auxilia-a-aumentar-a-producao-de-ostras-em-florianopolis-3965251.html#_blank
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/economia/noticia/2012/11/modernizacao-auxilia-a-aumentar-a-producao-de-ostras-em-florianopolis-3965251.html#_blank
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em 06 de dezembro de 2012, evidente os efeitos que a falta de fiscalização e 
tratamento do esgoto sanitário, repercutem na produção de mariscos, na saúde, 
economia, meio ambiente e turismo.

Exemplifica a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina - FATMA, 
ao analisar estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Vale do Itajaí, 
o caso dos maricultores do Município de Penha no litoral catarinense, pois: 

“Por recomendação dos pesquisadores da Universidade do 
Vale do Itajaí (Univali), os maricultores de Penha terão que 
afastar suas produções da costa em mais 500 metros. Entre os 
motivos apontados pelos estudiosos, o principal é o alto índice 
de poluição diagnosticado pela Fundação do Meio Ambiente 
(Fatma) nas águas penhenses. “Recomendamos o afastamento 
pois há muitas bocas de lobos nas proximidades das áreas de 
cultivo e que podem interferir na qualidade do marisco”, explica o 
professor pesquisador da Universidade, Gilberto Manzoni.(...) As 
três últimas apontaram sete praias impróprias no município por 
decorrência da ligação de esgotos que desembocam diretamente 
na água do mar e podem afetar o ecossistema.”  

Sobre a produção de mariscos em Florianópolis, há uma grande 
preocupação por parte dos produtores, comerciantes e moradores, já que 
a carência do do tratamento do esgoto adequado repercute diretamente nas 
condições da água.

Conclui-se, sobre este tópico, ser de extrema importância a regularização e 
adequação do serviço de tratamento de esgoto, tendo em vista as consequências, 
não somente ao meio natural, mas também à vida dos produtores e de suas 
famílias, bem como ao comércio e ao turismo local.

4. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: UMA CONSEQUÊNCIA INEVITÁVEL 

A responsabilização ambiental é um mecanismo jurídico repressivo, 
mas também de cunho preventivo, na medida em que possa ser invocado na 
iminência de danos, para evitá-los, e que desincentive futuras práticas poluidoras. 
Esse instituto tem caráter tríplice (penal, civil e administrativo) e fundamenta-se 
no art.225, §3º da Constituição Federal: “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.”, e no art.14, §1º da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 
n.6.938/81):   

“Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é 
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, 
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente 
e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público 
da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 
responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 
ambiente.” 

de Setembro de 2013. 
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No Brasil, relativamente à responsabilidade civil por danos ambientais, 
adota-se a teoria da responsabilidade objetiva (art. 225, §3º da Constituição 
Federal de 1988) e da reparação integral1523, o que equivale a dizer que o dever de 
reparar independe da culpa do degradador e é ilimitado. 

Existem três formas de reparação de dano ambiental: a reparação do 
dano (que ocorre no mesmo local afetado); a compensação do dano (em local 
próximo) e, subsidiariamente, a indenização pecuniária. A primeira hipótese, de 
efetiva recuperação do bem ambiental danificado deve ser priorizada em relação 
às demais formas. Essa obrigação de reparação primária está prevista na Lei da 
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81) nos artigos 4º, VII e art. 14, 
§1º. A reparação in natura é necessária à recuperação do dano ambiental, uma 
vez que este não tem, propriamente, valor econômico e que, a rigor, não pode 
ser convertido em unidades monetárias para o cálculo de eventuais perdas e 
danos.  A hipótese de não haver a possibilidade de recuperação do bem é a única 
que faculta o uso de compensações.

“Esse parece-nos o único entendimento aceitável, já que, do 
contrário, ou seja, se se tolerassem indiscriminadamente certas 
degradações pela sua singela compensação com a adoção de 
providências protetivas em meios ou sistemas ambientais 
diversos, estar-se-ia em verdade reconhecendo ao autor da ação 
de responsabilidade civil a possibilidade de dispor de um bem ou 
direito difuso indisponível, por meio de verdadeira transação, o 
que aqui não se concebe”.1524

O entendimento doutrinário consagrado na nota técnica referida foi 
ratificado pelo Assento n.01/2013 do Conselho Superior do Ministério Público de 
Santa Catarina, onde restou evidenciada a diferença entre a reparação do dano 
restauratória e recuperatória:

“Art. 2º Consideram-se medidas compensatórias para fins deste 
Assento as seguintes modalidades:
a) medida de compensação restauratória: corresponde à 
restituição de um bem jurídico a uma condição não degradada 
que deve ser o mais próximo possível da sua condição original;
b) medida de compensação recuperatória: compreende a 
restituição de um bem jurídico a uma condição não degradada 
que pode ser diferente de sua condição original;
c) medida de compensação mitigatória: corresponde à adoção 
de providências que visem à redução dos efeitos dos danos e/ou 
a sua prevenção e/ou precaução; e
d) medida de compensação indenizatória: corresponde ao 
ressarcimento do dano mediante o pagamento de certa quantia 
em dinheiro.”

1523     MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a reparação do dano ao meio ambiente.  
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002, p.297. 
1524     MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a reparação do dano ao meio ambiente.  
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002, p.293. 



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

689

No caso em tela deve-se observar os critérios acima referidos, e verificar 
a possibilidade de restauração do bem jurídico afetado o mais próximo possível do 
status quo ante, o que se materializa na despoluição dos corpos d’água afetados, 
na recomposição (restauratória, recuperatória ou mitigatória) da fauna e flora pré-
existente à ETE e compensação ao entorno afetado, por exemplo, aos pescadores 
que economicamente sofreram lucros cessantes e aos moradores que arcaram 
com os riscos à saúde pela contaminação da água, o que enseja a cumulação 
de indenização por danos extrapatrimoniais. A identificação dos danos causados 
dependerá de um estudo técnico que os indiquem e os quantifiquem  Salienta-
se a hierarquia entre as medidas de compensação, na ordem especificada no 
assento referido.  

No caso analisado, nota-se o descumprimento de condicionantes do 
processo de licenciamento e de normas legais. Exemplificativamente, apesar 
do órgão ambiental ter indicado condicionantes para a concessão de Licença 
de Instalação para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Barra da Lagoa, 
existem fortes indícios que apontam o seu descumprimento, motivo pelo qual 
não foi concedida a Licença Ambiental de Operação para esta ETE. 

Se por um lado a FATMA não emitiu a Licença de Operação, por outro 
lado, não tomou as providências necessárias para a paralisação da atividade ou 
outra medida cabível para evitar a continuidade dos danos. Frise-se que, ainda 
que outras estações de tratamento de esgoto apresentem licenças ambientais, 
a superveniência de graves riscos ambientais e de saúde implicam a modificação 
de condicionantes, suspensão ou cancelamento da licença expedida. 

A resolução n.237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA é clara ao elencar as hipóteses em que o órgão ambiental deverá agir:

“Art. 19 – O órgão ambiental competente, mediante decisão 
motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas 
de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença 
expedida, quando ocorrer:
I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou 
normas legais.
II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que 
subsidiaram a expedição da licença.
III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.”

 O emprego do verbo “poderá” (grifado) deve ser interpretado como 
um dever de agir do órgão ambiental e não como uma faculdade, haja vista o 
caráter cogente das normas ambientais, que balizam o direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa hermenêutica coaduna-se à 
ideia de redução da discricionariedade exposta anteriormente, nos dizeres do 
Ministro Herman Benjamin, quem afirma que, em procedimentos decisórios 
individuais, deve-se optar sempre pela menos gravosa ao equilíbrio ecológico. 
Esse entendimento corrobora os princípios estruturantes do Direito Ambiental, 
restando evidente a violação ao Princípio do Poluidor Pagador nas hipóteses 
de flexibilização de normas ambientais e inadequação do empreendimento ou 
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atividade em relação às condicionantes impostas pelo órgão ambiental, bem 
como a omissão dos órgãos fiscalizadores em fazer cessar os riscos afetos à 
essa situação.

O descumprimento do PPP acarreta a responsabilização ambiental, que, 
conforme explanação supra, é ampla. O Princípio da Reparação Integral, a ela 
relacionado, reflete-se não somente na priorização da restauração do dano em 
relação às compensações, mas também na dilatação dos sujeitos responsáveis, 
como forma de estímulo ao dever de proteção ao meio ambiente.

A Política Nacional do Meio Ambiente define poluidor nos seguintes 
termos: “poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 
ambiental” (art.3º, IV da Lei n.6.838/81), abarcando, portanto, tanto os poluidores 
diretos, como os indiretos.

A inércia do Poder Público na fiscalização das condicionantes da licença 
ambiental implica a responsabilização dos órgãos competentes por omissão. É o 
que se extrai do seguinte dispositivo da Lei n.9.605/1998, que trata dos crimes 
ambientais e das infrações administrativas:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda 
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, 
promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 
[...]
§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração 
ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, 
mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-
responsabilidade”. 

No âmbito da responsabilidade civil, é pacífico o entendimento de que 
esta seja solidária, inclusive em relação aos poluidores indiretos. A solidariedade 
extende-se a todos os órgãos que têm, dentre suas competências essenciais, 
a fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. São 
eles: o órgão ambiental estadual (FATMA), a Agência Reguladora de Serviços de 
Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina  (AGESAN) e o Município de 
Florianópolis. 

O Decreto n.3.572/1998, que aprova o estatuto da Fundação do Meio 
Ambiente – FATMA, especifica no art.3º, inciso II, a finalidade básica de “fiscalizar, 
acompanhar e controlar os níveis de poluição urbana e rural” deste órgão.

A competência da  Agência Reguladora de Serviços de Saneamento 
Básico do Estado de Santa Catarina, conforme publicação no sítio oficial datada 
em 03 de julho de 2012, abrange a supervisão, o controle e avaliação das ações 
e atividades decorrentes do cumprimento da legislação específica relativa ao 
saneamento básico, bem como a fiscalização da prestação dos serviços públicos 
de saneamento básico, incluídos os aspectos contábeis e financeiros e os 
relativos ao desempenho técnico-operacional

1525
.

1525 Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina. 
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A responsabilidade municipal, por sua vez, decorre da competência 
constitucional de “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial” (art.30, V da CF/88) junto à competência 
comum de cuidar da saúde pública, proteger o meio ambiente, combater a 
poluição e preservar as florestas, a fauna e a flora (art.23, II, VI e VII da CF/88). 
Em Florianópolis as atividades ligadas ao saneamento ambiental nos quesitos 
água e esgoto estão sob a responsabilidade operacional da Companhia de Águas 
e Saneamento de Santa Catarina – CASAN que detém o contrato de concessão 
até 2027

1526
. A a seguir, lê-se jurisprudência de caso análogo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ARTIGOS 23, INCISO 
VI E 225, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE 
DO PODER CONCEDENTE. DANO DECORRENTE DA EXECUÇÃO 
DO OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO ENTRE 
A RECORRENTE E A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO  - SABESP (DELEGATÁRIA DO 
SERVIÇO MUNICIPAL). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO 
MUNICÍPIO POR ATO DE CONCESSIONÁRIO DO QUAL É FIADOR DA 
REGULARIDADE DO SERVIÇO CONCEDIDO. OMISSÃO NO DEVER 
DE FISCALIZAÇÃO DA BOA EXECUÇÃO DO CONTRATO PERANTE 
O POVO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE 
PASSIVA DO MUNICÍPIO.
I - O Município de Itapetininga é responsável, solidariamente, com 
o concessionário de serviço público municipal, com quem firmou 
“convênio” para realização do serviço de coleta de esgoto urbano, pela 
poluição causada no Ribeirão Carrito, ou Ribeirão Taboãozinho.
II - Nas ações coletivas de proteção a direitos metaindividuais, 
como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a 
responsabilidade do poder concedente não é subsidiária, na forma da 
novel lei das concessões (Lei n.º 8.987 de 13.02.95), mas objetiva e, 
portanto, solidária com o concessionário de serviço público, contra 
quem possui direito de regresso, com espeque no art. 14, § 1° da Lei n.º 
6.938/81. Não se discute, portanto, a liceidade das atividades exercidas 
pelo concessionário, ou a legalidade do contrato administrativo 
que concedeu a exploração de serviço público; o que importa é a 
potencialidade do dano ambiental e sua pronta reparação”1527.

Diante do exposto, resta claro o liame entre as entidades citadas e o 
dever de fiscalizar a prestação de serviço de saneamento, justificando a inclusão 
da FATMA, da AGESAN, do Município e da CASAN no polo passivo de Ação Civil 
Pública. 

 Disponível em: <http://www.agesan.sc.gov.br/index.php/institucional/competencia>. Acesso 
em: 2/abril/2014.
1526 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. CASAN. Disponível em: <http://www.
pmf.sc.gov.br/entidades/habitacao/index.php?cms=apresentacao+saneamento&menu=5>. 
Acesso em: 2/abril/2014.
1527 STJ. REsp 28.222/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY 
ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2000, DJ 15/10/2001.
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5. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: AJUIZADA PELO MPSC

A ação civil pública n. 0040027-59.2013.824.00.23 ajuizada pelo Ministério 
Público de Santa Catarina em face do Estado de Santa Catarina, do Município de 
Florianópolis, da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, da 
Agência Reguladora de Serviços de Saneamento do Estado de Santa Catarina 
– AGESAN, da Fundação de Amparo Tecnológico e do Meio Ambiente- FATMA, 
distribuída no dia 13 de setembro de 2013 à 3° Vara da Fazenda Pública da Capital, 
com fulcro nos inquéritos civis citados anteriormente.

Salienta-se a legitimidade do ente estatal, fundamentada na ACP por 
possuir titularidade compartilhada no que tange a prestação dos serviços públicos 
de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário no município 
de Florianópolis, que se deu por meio do “Contrato de Programa”, instrumento 
que concedeu à estatal o direito de prestar os serviços de esgotamento sanitário 
do aludido município dispensando-se o procedimento licitatório.

Em relação à questão de poluição abordada no presente artigo, ressalta-
se exemplificativamente os seguintes pedidos: a determinação à FATMA de 
exercer seu poder de polícia sobre a CASAN, para que cumpra as exigências 
atinentes a renovação/concessão das licenças ambientais de operação em cada 
um dos sistemas de esgoto sanitário (SES) da Capital, além de incluir as medidas 
específicas que deverão ser implementadas em cada Estação de Tratamento de 
Esgoto da Capital; proibir o órgão ambiental Estadual de expedir LAO que autorize 
a CASAN de despejar os efluentes da ETE Barra da Lagoa sobre o aquífero do Rio 
Vermelho/Ingleses, bem como não autorizar  a LAO que autorize a despejar os 
efluentes da ETE Lagoa da Conceição sobre as águas subterrâneas da Joaquina, 
ante a poluição causada aos aquíferos; além de determinar que a AGESAN realize 
fiscalização semestral em todas as estações de tratamento da CASAN em 
Florianópolis, averiguando todos os requisitos para operação de licenciamento, 
bem como o efluente final decorrente de cada uma das ETEs, comunicando ao 
Ministério Público e à FATMA as irregularidades constatadas. 

Observa-se que a supracitada ação civil pública abordou questões 
pontuais comentadas no presente trabalho, como as irregularidades relacionadas 
ao licenciamento ambiental, a ausência de operadores qualificados nas estações 
de tratamento, da contaminação dos aquíferos, da poluição e danos ao meio 
ambiente e o dano moral coletivo, entre outros. 

Conclui-se que, a atuação do órgão ministerial frente às mazelas 
oriundas da deficiente prestação de serviços de esgotamento sanitário, é de 
suma importância, para que seja pleiteada a reversão dos danos e a prevenção de 
danos futuros, haja vista a complexidade destes e os inúmeros reflexos à saúde, 
ao meio ambiente e à economia local.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

6.1 O saneamento básico na cidade de Florianópolis apresenta uma série de 
irregularidades, de caráter formal e material no tratamento de esgoto, tais como: 
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a inexistência de Licenças Ambientais de Operação e a emissão de esgoto fora 
dos parâmetros legais e normativos em rios, lagoas, no mar e até mesmo risco 
de contaminação em aquíferos.

6.2 As consequências das irregularidades no tratamento de esgoto podem gerar 
danos mulfacetados: à saúde; ao desenvolvimento e a qualidade de vida dos 
cidadãos; ao turismo; à economia local; e ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.

6.3 A responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária, com o objetivo 
primordial de restaurar o meio ambiente in natura, em conformidade ao Princípio 
da Reparação Integral. No caso concreto, devem integrar o pólo passivo: a CASAN, 
a AGESAN, a FATMA, o Município de Florianópolis e o Estado de Santa Catarina ;

6.4 A ação civil pública n. 0040027-59.2013.824.00.23 ajuizada pelo Ministério 
Público de Santa Catarina em face dos entes acima citados, e do Estado de Santa 
Catarina, em consonância à teoria da reparação integral dos danos, mostra-se 
crucial para reverter a situação do saneamento básico em Florianópolis.
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24. OS PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 
SOB A PERSPECTIVA AGRÁRIA: INCLUSÃO SOCIAL E 
PROTEÇÃO AMBIENTAL EM ASSENTAMENTOS RURAIS

LUÍS GUSTAVO SANTOS LAZZARINI
Mestrando em Direito Ambiental pela USP - Universidade de São Paulo

1. INTRODUÇÃO

A discussão sobre a formulação e implementação de políticas ambientais 
encontra-se centrada, em parte, na busca de mecanismos alternativos para 
promover maior efetividade aos instrumentos de comando e controle. Em 
que pesem as discussões sobre a pouca efetividade dos instrumentos legais 
de proteção ambiental, o debate não pode ficar limitado apenas à sua simples 
constatação, motivo pelo qual se justifica o estudo de instrumentos que possam 
auxiliar para reversão desse quadro, com destaque para aqueles de natureza 
econômica.

Dentre os instrumentos econômicos destacam-se os pagamentos por 
serviços ambientais, que são um mecanismo pelo qual se remunera os agentes 
que adotam boas práticas na exploração dos recursos naturais e que promovem a 
preservação ambiental. Sob a perspectiva econômica, trata-se de mecanismo que 
aproveita uma externalidade positiva produzida pela proteção florestal que, além 
de sua função relacionada ao estímulo para adoção de práticas preservacionistas, 
acaba refletindo em aspectos sociais e econômicos. Neste ponto, os pagamentos 
por serviços ambientais se mostram como uma forma alternativa de geração de 
renda e fator de fixação do homem no campo, importante sobretudo para grupos 
sociais mais vulneráveis, como comunidades tradicionais, indígenas, pequenos 
proprietários e famílias em grupos de assentamentos rurais de Reforma Agrária.

Um dos desafios relacionados aos pagamentos por serviços ambientais 
trata-se do possível impacto que esta política ambiental pode causar sobre a 
realidade econômica e social agrária. Isso porque os pagamentos por serviços 
ambientais podem ser importante meio de inclusão social, como forma de 
geração de renda para um grupo social vulnerável. Porém, se a política não for 
bem planejada, há o risco de gerar alguns efeitos negativos, como a especulação 
imobiliária e problemas relacionados à segurança alimentar, o que pode agravar 
os problemas de concentração fundiária, pobreza e falta de qualidade de vida no 
meio rural.

Assim, o presente trabalho escolhe um exemplo de grupo socialmente 
vulnerável, como os assentados de projetos de Reforma Agrária, e um programa 
que prevê pagamentos por serviços ambientais focalizados especificamente 
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para grupos de assentados – o projeto “Assentamentos Rurais Sustentáveis”. O 
objetivo principal é compreender a forma pela qual um projeto de pagamentos 
por serviços ambientais pode ser fator promoção de inclusão social, segurança 
alimentar e de qualidade de vida ao rurícola, utilizando-se um estudo de caso1528, 
para que possam ser apontadas linhas para uma boa política de pagamentos por 
serviços ambientais direcionados para comunidades de assentamentos rurais, 
que promova a proteção ambiental e inclusão social.

2. POLÍTICAS AMBIENTAIS E SEUS INSTRUMENTOS

Em linhas gerais, a política pública pode ser definida como um programa 
de ação governamental, consistente num conjunto de medidas e iniciativas 
articuladas por suportes e formas jurídicas diversas, tendo como finalidade a 
concretização de um direito, sob uma perspectiva de efetividade.1529 A criação 
de políticas públicas se desenvolve a partir da característica intervencionista do 
modelo de Estado social, pela qual é reconhecido um amplo rol de direitos cujo 
gozo exige ações positivas por parte do Estado.1530

O planejamento e a execução de uma política pública também envolvem 
outros agentes, não necessariamente estatais. Nessa linha, Eugenio Parada1531 
amplia a concepção de política pública, ao sustentar que se trata de um processo 
não centrado apenas no Estado, mas que envolve diversos atores sociais, como 
o Terceiro Setor, entidades privadas e a comunidade de forma geral.

Em função deste aspecto intervencionista, num contexto de demanda 
social por concretização de um direito, o desenho de políticas públicas necessita 
de estruturas e arranjos jurídicos, como forma de assegurar legitimidade e 
segurança mínima para o alcance de seus objetivos. 

A reciprocidade entre direito e políticas públicas pode ser compreendida 
a partir de uma leitura interdisciplinar num contexto de crise de efetividade dos 
mecanismos jurídicos. Isso porque as políticas públicas são um dos instrumentos 

1528  Segundo Robert Yin, o estudo de caso busca esclarecer como as decisões foram 
tomadas, seus motivos relevantes, bem como foram implantadas e quais os resultados obtidos 
ou esperados. Este trabalho pretende apresentar o projeto “Assentamentos Rurais Sustentáveis” 
como um exemplo a ser analisado para planejamento de políticas de pagamentos por serviços 
ambientais que tenham como foco áreas com risco de desmatamento, com populações de 
assentados de Reforma Agrária econômica e socialmente vulneráveis. YIN, Robert. Estudo de 
caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 33.
1529  BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas. 
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 39.
1530  Nesse contexto amplo de políticas públicas, observa-se que algumas delas limitam-se a 
implementar estratégias compensatórias, sob a forma de programas focalizados, concentrando-
se os gastos sociais em públicos-alvo muito bem definidos com a adoção de medidas pontuais e 
transitórias. FARIA, José Eduardo Campos de Oliveira. Sociologia Jurídica: direito e conjuntura. 2ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 37.
1531  PARADA, Eugenio Lahera. Introducción a las Políticas Públicas. Santiago: Fondo de 
Cultura Económica, 2002. p. 15-16.
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para efetivação de direitos, sem as quais “grande parte dos comandos 
constitucionais ou normativos perderia suas condições de aplicabilidade 
concreta.”1532 

Ocorre que, muitas vezes, os Estados falham na implementação dos 
direitos sociais, cuja falta de efetividade decorre de problemas estruturais 
relacionados à desigualdade de renda e de oportunidades. Assim, são 
implementadas estratégias compensatórias, sob a forma de programas 
focalizados de assistência social aos grupos menos favorecidos.

“[...] os Estados têm sido compelidos a substituir 
a ideia de universalização, pela qual o poder público 
oferece serviços e benefícios sociais para a população 
como um todo, de forma a garantir direitos básicos em 
matéria de saúde, saneamento, educação, habitação, 
segurança, etc., por políticas de focalização, pelas quais os 
gastos sociais devem ser concentrados em públicos-alvo 
muito bem definidos, selecionados em situação-limite 
de sobrevivência, de forma a propiciar a maximização da 
eficiência alocativa de recursos escassos.1533”

No processo de formulação dessas políticas de focalização, destaca-
se a importância da escolha de prioridades. Como observa Ana Capella1534, 
ao comentar o modelo teórico de políticas públicas conhecido por Multiple 
Streams1535, nem todos os problemas são passíveis de chamar atenção dos 
formuladores de políticas, sendo necessários alguns pré-requisitos, tais como 
indicadores, eventos focalizadores e feedbacks. A partir do momento em que 
o problema assume significativa evidência, o agente pode incluí-lo na agenda e 
buscar ferramentas para solucioná-lo.

Com base em tais premissas, pode-se partir para uma análise das 
políticas ambientais e seus instrumentos. A justificativa para a implementação de 
políticas públicas em matéria ambiental tem sua base na realidade fática na qual 
a degradação ambiental quantitativa e exploração irracional dos recursos naturais 
acabam por comprometer sua qualidade e estoque, causando reflexos negativos 

1532 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamentos por Serviços Ambientais: sustentabilidade 
e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012. p. 92.
1533 Ibid. p. 37.
1534 CAPELLA, Ana Cláudia. Perspectivas Teóricas sobre o Processo de Formulação de 
Políticas Públicas. BIB, São Paulo, nº 61, 1º semestre de 2006, pp. 25-52. p. 37.
1535 Em resumo, o Multiple Streams é um dos modelos existentes para compreensão 
dos processos de formulação de políticas governamentais. John Kingdon, um dos principais 
teóricos deste modelo, considera as políticas públicas como um conjunto formado por quatro 
etapas: o estabelecimento de uma agenda de políticas públicas, a concepção de alternativas 
para formulação de políticas públicas que serão oportunamente escolhidas, a escolha da política 
e, por fim, sua implementação. No modelo de Multiple Streams desenvolvido por Kingdon, há 
maior preocupação com etapas preliminares, tais como a formação da agenda e a formulação de 
políticas. Ibid., p. 25.

http://perguntasaopo.files.wordpress.com/2012/02/capella_2006_perspectivas-tec3b3ricas-sobre-o-processo-de-formulac3a7c3a3o-de-polc3adticas-pc3bablicas.pdf
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para o ser humano e para o ecossistema como um todo.1536 

No Brasil, sobretudo a partir da década de 1980, a preocupação com 
a regulação do uso e exploração dos recursos naturais motivou a elaboração 
de uma política ambiental cujos objetivos são amplos e autônomos. A Lei nº. 
6.938/81 – Política Nacional do Meio Ambiente, sob uma perspectiva de gestão 
integrada dos recursos naturais, estabeleceu vários princípios, objetivos e 
mecanismos para a tutela ambiental, além de criar uma estrutura institucional 
para sua implantação e execução – o SISNAMA.1537

Os instrumentos da política ambiental podem ser classificados em 
duas estratégias para controlar e impor condutas e para orientar e estimular 
comportamentos aos seus destinatários. Trata-se da utilização dos instrumentos 
de comando e controle e dos instrumentos econômicos.

Os instrumentos de comando e controle estabelecem normas, regras, 
padrões, limites e procedimentos para garantir o respeito e cumprimento dos 
objetivos da política ambiental. Por meio destes instrumentos, são especificadas 
as condutas obrigatórias e aquelas proibidas, com as respectivas sanções para o 
caso de descumprimento, com viés preventivo ou repressivo.

Apesar de serem os mecanismos mais adotados pela política ambiental, 
algumas críticas podem ser apontadas. Por primeiro, a observância aos 
mecanismos de comando e controle demanda intensa fiscalização do Poder 
Público, o que por vezes não é eficiente. Além disso, estes instrumentos não 
incentivam ou premiam aqueles que adotem medidas que ultrapassam os limites 
legais de preservação, pois a aplicação normativa, em regra, é geral e abstrata. 
Outrossim, este tratamento isonômico entre os agentes, dentro de um contexto 
de desigualdade econômico-social, pode dificultar para alguns o respeito aos 
comandos legais.

Ocorre que estes problemas apontados acabam por justificar, em parte, a 
falta de efetividade de muitas normas ambientais criadas sob um viés de comando 
e controle. Some-se a isso o fato de que as normas ambientais interferem 
diretamente sobre os custos de produção e de atividades, caracterizando-se 
como um ônus significativo, sobretudo para os destinatários mais vulneráveis, 
sob o ponto de vista econômico, social e político.

Estas limitações dos instrumentos de comando e controle justificaram a 
elaboração de mecanismos alternativos para promover maior efetividade à política 

1536  “A motivação da exigência de implementação de políticas públicas ambientais tem 
sua base de sustentação no mundo dos fatos, em sua essência na degradação e poluição 
ambiental, oriundas do processo de desenvolvimento quantitativo e qualitativamente destrutivo 
dos recursos naturais e depredadores dos valores socioeconômicos.” D´ISEP, Clarissa Ferreira 
Macedo. Políticas públicas ambientais: da definição à busca de um sistema integrado de gestão 
ambiental. In: Políticas Públicas Ambientais: estudos em homenagem ao Professor Michel Prieur. 
D´ISEP, Clarissa Ferreira Macedo; NERY JUNIOR, Nelson; MEDAUAR, Odete (coords.). São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009. p. 157. 
1537  NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamentos por Serviços Ambientais: sustentabilidade 
e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012. p. 95.
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ambiental, quais sejam, os instrumentos econômicos. Ao invés da imposição de 
comportamentos obrigatórios, passou-se a reclamar a criação de mecanismos 
que incentivassem a adesão voluntária a práticas de redução de poluição ou de 
preservação ambiental, que fornecesse aos destinatários uma escolha para a 
consecução dos seus objetivos.1538

O elemento essencial para a definição de instrumentos econômicos é seu 
caráter indutor de comportamentos desejados pela política ambiental1539, o que 
pode ocorrer por meio da imposição de tributos e preços públicos, pela criação 
de subsídios e pela possibilidade de criar mercados em função da transação 
sobre direitos de poluir ou créditos de não poluição.

Tal como os instrumentos de comando e controle, os mecanismos 
econômicos também são passíveis de críticas, que podem ser classificadas em 
duas espécies. A inadequação aos fins ambientais pretendidos é uma delas, 
pois a lógica de mercado inata às Transações entre partes pode colocar em 
segundo plano as finalidades ambientais propostas pela política. Outra crítica 
é incapacidade de garantir resultados equitativos nas relações entre grupos 
sociais, isto é, os instrumentos econômicos podem ser pouco efetivos quanto 
aos objetivos e de equidade social e eficiência.

Longe das discussões sobre a busca pelo instrumento ideal, a chave para 
boas políticas é identificar as condições sobre as quais as estruturas institucionais 
serão melhor efetivas nas respostas às preocupações ambientais.1540 Neste 
contexto, os instrumentos de comando e controle e os mecanismos econômicos 
não se excluem, mas podem ser utilizados conjuntamente para a concretização 
da política ambiental.

3. INSTRUMENTOS ECONôMICOS: PAGAMENTOS POR SERVIÇOS 
AMBIENTAIS

Dentro da discussão apresentada sobre o modelo ideal para regular 
a exploração dos recursos naturais, as normas e regras de Direito Ambiental 
geralmente são pouco efetivas, pois não atingem as realidades e os fenômenos 
sociais – e quando o fazem, alcançam de maneira parcial. Seja por questões 
culturais, educacionais, econômicas ou sociais, os instrumentos de tutela sobre 
os recursos ambientais, a maioria com natureza de comando e controle, são 
pouco efetivos.

As consequências desse quadro preocupante são notórias: assoreamento 
de rios, enchentes, deslizamentos e aumento das temperaturas médias. 
Por exemplo, em escala florestal, o Imazon, em seu relatório anual, apontou 

1538  NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamentos por Serviços Ambientais: sustentabilidade 
e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012. p. 100.
1539  Ibid., p. 101.
1540  SWANEY, James. Market vs command and control environmental policies. Journal of 
Economic Issues, jun 1992, p. 623-633. p. 624.
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aumento de 103% nas áreas desmatadas entre agosto de 2012 e junho de 2013 
na Amazônia,1541 o que se revela extremamente preocupante com relação à 
efetividade das tradicionais estratégias de preservação e utilização racional dos 
recursos naturais.

Concomitante a esta preocupação com a efetividade das normas 
ambientais, foram idealizadas propostas de estímulo à preservação ambiental 
por meio da concessão de incentivos econômicos, com estratégias que sejam 
empregadas em conjunto com os mecanismos de comando e controle já 
existentes. Especificamente com relação aos recursos florestais, o cenário se 
mostra complexo em função do aumento das áreas para agricultura e pecuária 
por meio de expansão das fronteiras agrícolas, o que, muitas vezes, é visto pelo 
proprietário rural sob a lógica econômica (menor custo/maior benefício).

“Embora uma fiscalização ostensiva e uma legislação 
de primeira sejam pedras fundamentais de qualquer política 
que queira extinguir o desmatamento na Amazônia brasileira, 
estas ferramentas parecem não ser suficientes para tanto. O 
que está faltando? Um mecanismo que trouxesse valoração 
econômica para a floresta mantida em pé. Hoje, na Amazônia, 
ainda se ganha mais derrubando a floresta do que a preservando. 
Alterar esta lógica econômica que se sustenta na continuidade 
do desmatamento é, portanto, fundamental. Encontrar uma 
compensação econômica pela decisão de não desmatar e/
ou preservar florestas pode ser o caminho. Sem isto, áreas 
florestadas não terão nenhum atrativo econômico frente a outros 
usos da terra.1542”

Nesse contexto, destacam-se os estudos voltados ao tema dos 
pagamentos por serviços ambientais, com destaque para o valor dos serviços 
ecossistêmicos, providos pela natureza. Serviços ecossistêmicos são definidos 
por Robert Constanza e Ralph d´Arge como “fluxo de materiais, energia e 
informação que provêm dos estoques de capital natural e são combinados ao 
capital de serviços humanos para produzir bem estar aos seres humanos.”1543

Esta definição enfatiza o elemento humano como destinatário dos 
serviços ecossistêmicos, mas sua abrangência não se limita somente neste 
aspecto. Os serviços ecológicos são prestados não somente em proveito 
humano, mas também como provisão de alimentos e fonte de energia, regulação 
do fluxo hídrico e climático, reciclagem de nutrientes, manutenção do processo 

1541 MARTINS, Heron et al. Boletim Transparência Florestal da Amazônia Legal (setembro de 
2013). Disponível em: http://www.imazon.org.br/publicacoes. Acesso em 16 out. 2013.
1542 MOUTINHO, Paulo. Desmatamento na Amazônia: desafios para reduzir as emissões 
brasileiras. In: Coalizão Empresas para o Clima. Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 
Sustentável. Disponível em: http://fbds.org.br/fbds/IMG/pdf/doc-508.pdf. Acesso em 18 out. 
2013.
1543 CONSTANZA, Robert; d´ARGE, Ralph apud NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamentos 
por Serviços Ambientais: sustentabilidade e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012. p. 16.
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fotossintético, dentre outros.1544

Com base nesta definição de serviços ambientais, pode ser delineado o 
conceito de pagamentos por serviços ambientais. Ana Maria Nusdeo1545 define-
os como as transações entre duas ou mais partes que envolvem remuneração 
aos provedores dos serviços ambientais, isto é, os sujeitos que promovem a 
conservação, recomposição, incremento ou exploração por meio de manejo de 
áreas de vegetação aptas para fornecer serviços ambientais.

Extraem-se desta definição os agentes envolvidos em determinada 
política de pagamentos por serviços ambientais. Tipologicamente podem ser 
classificados em quatro: os provedores, os compradores, os intermediários 
privados e o Poder Público.

Os provedores são aqueles que possuem título sobre a área provedora 
dos serviços ambientais, como, por exemplo, proprietários rurais, possuidores, 
cessionários, assentados de programas de Reforma Agrária e outros vinculados 
por alguma forma contratual. Os compradores, por sua vez, são aqueles que 
remuneram os provedores em função dos serviços ambientais prestados, 
como uma forma de contrapartida aos benefícios ambientais promovidos. Já 
os intermediários privados são aqueles que atuam no relacionamento entre 
os provedores e os compradores, para desenvolver, organizar e estimular as 
transações e oportunidades, sem necessariamente possuir finalidade lucrativa, 
tais como instituições de pesquisa, treinamento, capacitação, certificação e 
acesso aos mercados. Por fim, o Poder Público pode exercer diferentes funções 
em programa de pagamentos por serviços ambientais, sendo destacado seu 
papel regulador, pois a viabilidade e exequibilidade da política dependem de 
instrumentos jurídicos para sua estruturação e execução.1546

Pelos principais aspectos e elementos de uma política de pagamentos 
por serviços ambientais ora apresentados, podemos verificar que se trata de 
instrumento econômico que pode ser aplicado de forma concomitante aos 
instrumentos de comando e controle existentes, seja para complementá-los, 
seja para estimular seu cumprimento. 

Sob a perspectiva econômica, os pagamentos por serviço ambientais 
podem ser compreendidos como mecanismo de aproveitamento de 
externalidades positivas. As propostas para a correção das externalidades são 
variadas, mas entende-se que deve levar aqueles que as causam a arcar com 
os custos gerados, quando negativas, ou receberem uma contrapartida pelos 

1544 IRIGARAY, Carlos Teodoro José Hugueney. Pagamento por serviços ecológicos e 
o emprego de REDD na Amazônia. In: Direito e mudanças climáticas: serviços ecológicos. 
LAVRATTI, Paula; PRESTES, Vanêsca Buzelato. São Paulo : Instituto O Direito por um Planeta 
Verde, 2010.
1545 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. cit. p. 69.
1546 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamentos por Serviços Ambientais: sustentabilidade 
e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012. p. 59.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

701

benefícios gerados, quando positivas.1547

Uma política de pagamentos por serviços ambientais, dentro dessa ideia 
de correção de externalidade positiva, pode ser amparada juridicamente pela 
figura do princípio do protetor-recebedor, ainda recente em sua compreensão. 
De forma contraposta aos princípios do poluidor-pagador e usuário-pagador, que 
pressupõem, respectivamente, a prevenção e reparação do dano ambiental e a 
retribuição pelo uso dos recursos naturais, o princípio do protetor-recebedor pode 
ser entendido como forma de retribuir aquele que, diante de várias possibilidades, 
optou por deixar de causar danos ambientais e deve ser auxiliado com a mitigação 
dos custos da preservação. Nesse ponto, os pagamentos por serviços ambientais 
assumem uma importância não apenas com relação à preservação ambiental, 
mas também em seu aspecto de inclusão social.

4. PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA ALIMENTAR 
E INCLUSÃO SOCIAL EM PROJETOS DE ASSENTAMENTOS DE REFORMA 
AGRÁRIA

O desenho de uma política de pagamentos por serviços ambientais passa 
pela discussão sobre equidade, tendo em vista a necessidade de estudar as 
formas de recompensação, sobretudo com relação ao aspecto monetário. Como 
obervado por Ana Maria Nusdeo1548, os serviços ambientais envolvem agentes 
em situação econômica desfavorecida, tais como comunidades indígenas e 
tradicionais, pequenos proprietários e assentados de programas de Reforma 
Agrária, também onerados pelo custo da preservação ambiental exigida por lei.

Neste contexto, os pagamentos por serviços ambientais teriam um papel 
de instrumentalizar uma alternativa de renda aos grupos sociais mais vulneráveis, 
por meio da proteção e conservação ambiental. Busca-se, desse modo, exercer a 
sustentabilidade que Ignacy Sachs1549 denomina de “sustentabilidade social”, que, 
a seu ver, vem à frente da ambiental, por destacar-se como a própria finalidade 
do desenvolvimento, para evitar que um colapso social ocorra antes de uma 
catástrofe ambiental.

“A possibilidade de geração de renda pela 
preservação de porcentagem da sua terra ou alteração 
de técnicas de cultivo e manejo representa uma fonte 

1547 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamentos por Serviços Ambientais. Do debate de 
política ambiental à implementação jurídica. In: Direito e mudanças climáticas: Pagamento por 
Serviços
Ambientais, fundamentos e principais aspectos jurídicos. LAVRATTI, Paula, TEJEIRO, Guilherme 
(Orgs.). São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2013. p. 13-14.
1548 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamentos por Serviços Ambientais: sustentabilidade 
e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012. p. 79.
1549 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. STROH, Paula Ione 
(Org.).
Rio de Janeiro: Garamond, 2002. p. 71.



702 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

de ingresso de recursos financeiros, apontada então 
como alternativa para mitigar ou impedir a pobreza de 
pequenos proprietários e posseiros.1550”

Perante os problemas sociais no meio rural, em geral o homem do campo 
vislumbra na cidade uma melhor opção de vida, onde há emprego e melhores 
condições de vida. Todavia, o engano cometido pelo rurícola leva sem dúvida ao 
aumento da favelização e deterioração dos centros urbanos, ao desgaste dos 
mananciais que são invadidos, ao aumento da criminalidade, da violência, do 
empobrecimento social e da perda da cidadania.1551

Deste modo, um programa de pagamentos por serviços ambientais, 
focalizado especialmente nos grupos sociais mais vulneráveis que existem no 
meio rural, pode ser fator de fixação do homem no campo, de forma a promover 
conscientização ambiental e alternativa de geração de renda.

Uma boa política de pagamentos por serviços ambientais deve ser 
formulada levando em consideração os aspectos de promoção social, mas 
também deve levar em consideração possíveis efeitos negativos que tal viés pode 
causar, caso não seja bem planejada. Isso porque uma possível consequência da 
implementação de pagamentos por serviços ambientais é o aumento do valor das 
terás onde os serviços são providos, o que pode ensejar especulação imobiliária, 
com consequências negativas na estrutura fundiária da região.

Outra consequência negativa pode ser a perda da identidade ambiental 
da política, caso seja focada em redução da pobreza. Ao priorizar aspectos de 
geração de renda, o programa de pagamentos por serviços ambientais poderá 
premiar agentes que pouco contribuem para a preservação ambiental, sob a 
roupagem de promoção social. Em resumo, a política poderá perder o sentido, 
ao menos em sua perspectiva ambiental.

Além disso, outra questão importante que deve ser levada em 
consideração relaciona-se à segurança alimentar. Isso porque os pagamentos por 
serviços ambientais, como forma de geração de renda, pode implicar mudança 
na fonte produtiva por parte do provedor, que deixa de produzir alimentos para 
aumentar a área florestada e, assim, gerar maiores dividendos, mas com pouca 
preocupação sobre a produção alimentar para subsistência ou comércio.

Justifica-se, assim, a atuação do Estado, em seu papel regulamentador, 
de orientar os programas de pagamentos por serviços ambientais levando 
em consideração as variáveis apresentadas. A proteção ambiental, segurança 
alimentar e atividade rural compõem o trinômio a ser zelado pelo Estado, com 
o intuito de estabelecer regras para a condução de uma política ambiental que 
compatibilize a produção de alimentos saudáveis, geração de renda e proteção 

1550 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. cit. p. 81.
1551 MANIGLIA, Elisabete. O Trabalho Rural sob a Ótica do Direito Agrário: uma opção ao 
desemprego no Brasil. Franca: UNESP-FHDSS, 2002. p. 145.
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ambiental.1552

Esta preocupação pode ser verificada, por exemplo, nos assentamentos 
de Reforma Agrária. O assentamento rural é uma das formas de realização 
da política de redistribuição de terras, pela qual são reordenados os espaços 
produtivos agrários privilegiando-se famílias sem terra cadastradas junto ao 
INCRA. 

Porém, o que ocorre na prática é que as famílias de assentados, ao 
tomarem a posse do imóvel rural, são pouco assistidas pelo Estado e Terceiro 
Setor, o que acaba inviabilizando o projeto de Reforma Agrária socialmente justa 
e ambientalmente correta. Com pouca assessoria técnica e difícil obtenção de 
crédito, as famílias de assentados, muitas vezes, acabam por adotar práticas 
agrícolas pouco eficientes, sob o ponto de vista produtivo, e negativamente 
impactantes sobre o meio ambiente. 

Este cenário se complica quando projetado em uma região sob forte 
pressão com relação ao aumento das fronteiras agrárias, como a Amazônia. Isso 
porque a situação social e econômica difícil, com pouca orientação técnica (por 
vezes até sem qualquer assistência) opta pelo desmatamento de áreas para 
aumentar produção e renda, ocasionando um grave problema ambiental. 

A derrubada das florestas em assentamentos é um dos principais 
problemas, hoje, no controle do desmatamento, o que é inclusive reconhecido 
pelo INCRA, entidade estatal responsável pelo planejamento das políticas de 
Reforma Agrária. Segundo o Imazon, 20% do desmatamento no período 2012-2013 
aconteceu em assentamentos rurais, cerca de 375 quilômetros quadrados.1553

O trinômio proteção ambiental, segurança alimentar e atividade rural 
deve ser compatibilizado e estimulado, sobretudo nos assentamentos rurais, 
justamente para a promoção de uma reforma agrária socialmente justa e 
ambientalmente equilibrada. E os pagamentos por serviços ambientais podem 
ser mecanismo importante para esta finalidade. Com base nesta demanda, há 
alguns projetos de pagamentos por serviços ambientais sendo desenvolvidos 
especialmente para áreas de assentamentos rurais de Reforma Agrária, como o 
“Assentamentos Rurais Sustentáveis”, desenvolvido na região Oeste do Pará e 
que será analisado no próximo item.

1552  MANIGLIA, Elisabete. A atividade agrária sustentável como instrumento de segurança 
alimentar. In: A Lei Agrária Nova. BARROSO, Lucas Abreu; MANIGLIA, Elisabete, MIRANDA, Alcir 
Gursen de (Orgs.). Curitiba: Juruá, 2012. p. 98.
1553  INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. WEB Lei prevê 
recursos para reflorestar assentamentos da reforma agrária. Disponível em: http://www.
incra.gov.br/index.php/noticias-sala-de-imprensa/incra-na-midia/13466-web-lei-preve-recursos-
para-reflorestar-assentamentos-da-reforma-agraria. Acesso em 09 abr. 2014.

http://www.incra.gov.br/index.php/noticias-sala-de-imprensa/incra-na-midia/13466-web-lei-preve-recursos-para-reflorestar-assentamentos-da-reforma-agraria
http://www.incra.gov.br/index.php/noticias-sala-de-imprensa/incra-na-midia/13466-web-lei-preve-recursos-para-reflorestar-assentamentos-da-reforma-agraria
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5. UMA ANÁLISE DE CASO: O PROJETO “ASSENTAMENTOS RURAIS 
SUSTENTÁVEIS”

O projeto “Assentamentos Sustentáveis na Amazônia” é coordenado 
pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), em parceria com 
a Fundação Viver, Produzir e Preservar (FVPP) e o INCRA, com parte de seu 
financiamento proveniente do Fundo Amazônia.

O projeto tem por objetivo beneficiar 2.769 famílias de assentados de 
reforma agrária – contemplando, assim, aproximadamente 13.845 pessoas, 
em uma área de aproximadamente 260 mil hectares. Estes assentamentos se 
encontram em municípios próximos às rodovias BR-230 (Transamazônica, nos 
municípios de Anapu, Senador José Porfírio e Pacajá) e BR-163 (Cuiabá-Santarém 
no município de Aveiro), além da região do Baixo Amazonas (municípios de Mojuí 
dos Campos e Santarém).

De acordo com IPAM1554, os territórios onde se localizam os assentamentos 
a serem beneficiados pelo projeto podem ser caracterizados simultaneamente 
pelos seguintes aspectos: perda crescente de recursos florestais; carência de 
incentivos para se adotarem alternativas de baixo impacto ambiental na produção 
rural; serviços básicos ausentes ou ineficientes (destacando a carência de 
tratamento de água, consumida de poços rasos e igarapés, e falta de energia 
elétrica nas áreas rurais); riscos à segurança alimentar das populações locais; 
baixo nível tecnológico da agropecuária, resultando em baixa produtividade dos 
estabelecimentos rurais; conflitos agrários e má distribuição de renda.

Diante disso, o projeto prevê a implementação de estratégias para 
viabilizar os assentamentos da Amazônia do ponto de vista social, econômico 
e ambiental, conciliando conservação florestal e melhoria na qualidade de vida 
de produtores familiares. Para tanto, o projeto constitui-se de dois eixos: 1 – 
desenvolvimento e implantação de um modelo de produção sustentável em 
pequenas propriedades em assentamentos rurais; 2 – pagamento por serviços 
ambientais para 350 famílias localizadas no entorno da rodovia Transamazônica.

O projeto foi concebido tomando-se por base outros modelos de 
pagamentos por serviços ambientais, destacando-se o PROAMBIENTE 
(Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural), 
cujo planejamento contou com a participação do IPAM. Este projeto, que durou 
aproximadamente quatro anos, previa remunerações para famílias localizadas 
nos polos dos projetos, além de assessoria técnica para elaboração de planos de 
exploração dos imóveis rurais.1555 Porém, o projeto não chegou a ser consolidado, 
pois acabou perdendo prioridade no programa de agenda política do governo 
federal. De fato, apenas famílias de cinco polos, dentre doze, receberam os 
pagamentos, que tiveram pouca duração.

1554  ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS NA AMAZÔNIA. Site institucional. Disponível em: 
http://assentamentosustentavel.org.br/o-projeto/. Acesso em 10 abr. 2014.
1555  NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamentos por Serviços Ambientais: sustentabilidade 
e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012. p. 63.

http://assentamentosustentavel.org.br/o-projeto/
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Dentro de algumas lições da experiência anterior do PROAMBIENTE1556, 
verificou-se que não é recomendável que autoridades centrais do programa 
tenham poderes diretos e exclusivos de tomada de decisão ou de administração 
de programas de pagamento de serviços ambientais. Este tipo de mecanismo 
top-down prejudica a flexibilidade necessária aos programas socioambientais 
como o PROAMBIENTE, o que pode causar a perda de foco dos projetos.

Atualmente, o IPAM está concluindo a previsão de valores para a 
remuneração às famílias. Como nos últimos anos observou-se queda nos preços 
praticados nos mercados internacionais de carbono, o IPAM considera importante 
que o cálculo do custo de oportunidade seja refeito com base nos preços de 
mercado, considerando-se o prazo de cinco anos de execução do projeto sob 
financiamento do Fundo Amazônia.

Assim, foram estudados alguns mecanismos e critérios para 
institucionalizar maior participação das famílias na formulação e execução do 
programa, bem como os compromissos a serem cumpridos, modelo ideal 
de distribuição dos benefícios e a forma pela qual os pagamentos previstos 
ocorreriam.

Este projeto, da forma como vem sendo idealizado e executado, 
pode responder à formulação de um programa de pagamentos por serviços 
ambientais em comunidades de assentamentos rurais que tenha como premissa 
a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Principalmente na região 
amazônica, onde a especulação imobiliária e a expansão de fronteiras agrícolas 
são uma realidade, a proposta de incentivos financeiros para um grupo social 
vulnerável, como as comunidades de assentados, é importante para evitar 
redução em áreas florestadas e inclusão social com viés sustentável.

Além disso, um dos diferenciais desse projeto, qual seja, estimular maior 
participação de atores sociais nos processos decisórios, pode ser fundamental 
para o alcance de resultados positivos, sobretudo com relação à promoção de 
sustentabilidade nos assentamentos rurais. Sob tal aspecto, este programa 
perfilha a concepção de política pública traçada por Eugenio Parada apresentada 
no início deste trabalho, sobretudo com relação à participação das comunidades 
e do setor privado.1557

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Para o planejamento de boas políticas ambientais, sobretudo levando 
sem consideração sua efetividade, deve-se priorizar a compatibilização entre 
os instrumentos de comando e controle e os instrumentos econômicos, como 
forma de fomentar maior efetividade à política ambiental. 

6.2 Os pagamentos por serviços ambientais, como exemplo de 

1556 GREIBER, Thomas (ed.). Payments for Ecosystem Services - Legal and Institutional 
Frameworks. IUCN, Gland, Suíça, 2009.
1557 Vide nota de rodapé nº. 05.
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instrumento econômico, se mostram como uma alternativa viável para a política 
ambiental, por promover a conservação dos recursos naturais e reduzir da pobreza 
no meio rural, mitigando o custo de oportunidade que a proteção ambiental por 
vezes significa ao rurícola.

6.3 Uma política de pagamentos por serviços ambientais focalizada em 
comunidades de assentados de Reforma Agrária apresenta significativo potencial 
para promover a sustentabilidade para estes grupos sociais, além de qualidade 
de vida e ser fator de fixação do homem no campo.

6.4 O projeto ora apresentado – “Assentamentos Rurais Sustentáveis” – 
é um importante exemplo de política idealizada com a participação dos potenciais 
provedores, que se mostra importante no que tange à proteção ambiental e 
geração de renda para grupos de assentados de Reforma Agrária, sobretudo em 
regiões de expansão de fronteiras agrícolas.
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25. ÁREAS ÚMIDAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO: UM NOVO TIPO DE ESPAÇO TERRITORIAL 
ESPECIALMENTE PROTEGIDO?

LULY RODRIGUES DA CUNHA FISCHER
Professora Adjunta da Universidade da Amazônia. Doutora em Direito pela 

Universidade Federal do Pará em regime de cotutela com a Universidade de 
Paris XIII

1. INTRODUÇÃO

A Constituição de 1988, não apenas introduziu o debate ambiental no 
plano Constitucional, mas criou capítulo específico em seu texto, através do art. 
2251558. Dentre os conceitos contidos no referido dispositivo encontra-se o dever 
do Poder Público o dever de instituir espaços territoriais a serem especialmente 
protegidos.

O conceito de espaços territoriais especialmente protegidos (ETEP) é 
um tema central na política ambiental brasileira, seja por sua relevância para a 
manutenção de ecossistemas, da biodiversidade ou como forma da expansão de 
atividades produtivas em áreas ambientalmente sensíveis. No entanto, por se 
tratar de uma categoria aberta, não conceituada na legislação brasileira vigente, 
tal conceito comporta diversas categorias, que vão desde ecossistemas a áreas 
de diminuta extensão, como nascentes.

Baseados no referido ditame constitucional, na medida em que a 
legislação ambiental brasileira foi sendo produzida, diversas categorias de ETEP 
foram sendo criadas. O mais recente diploma legal a instituir novas categorias 
de ETEP no ordenamento jurídico brasileiro foi a Lei n. 12651/2012 (Novo Código 
Florestal), ao dispor sobre apicuns e salgados, áreas de uso restrito, áreas verdes 
urbanas e áreas úmidas.

As áreas úmidas diferentemente dos demais ETEP criados possuem 
uma particularidade: o Brasil é signatário, desde 1993, da Convenção Ramsar, 
que define áreas úmidas como

“áreas de pântano, charco, turfa ou água, natural ou artificial, 
permanente ou temporária, com água estagnada ou corrente, doce, 
salobra ou salgada, incluindo áreas de água marítima com menos de 
seis metros de profundidade na maré baixa”1559

1558 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 
em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 1 jul. 2013.
1559 BRASIL. Decreto n.º 1.905, de 16 de maio de 1996. Promulga a Convenção sobre Zonas 
Úmidas de Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, conhecida 
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Portanto, em 2012, com o advento da Lei n. 12.651/20121560, o termo 
áreas úmidas passou a ser conceituado também pela legislação brasileira como

“pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma 
periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras 
formas de vegetação adaptadas à inundação” (art. 3º, XXV).

Fazendo uma breve comparação entre as definições acima transcritas, 
podemos perceber que o conceito adotado no plano doméstico difere do da 
Convenção. Enquanto o diploma internacional norteia a definição de áreas 
úmidas de forma ampla, com o intuito principal de proteger aves migratórias, 
o conceito doméstico apenas protege áreas úmidas no qual exista algum tipo 
de vegetação adaptada à inundação, independentemente do tipo de água ou da 
profundidade da superfície alagada em áreas marinhas. Como os critérios dos 
conceitos diferem parcialmente, é possível que uma área seja protegida pela 
Convenção e não o seja pela definição legal doméstica e vice-versa.

Ante o exposto, o presente artigo tem por objetivo analisar se o conceito 
de área úmida inserido no ordenamento jurídico pelo Novo Código Florestal 
efetivamente criou um novo ETEP, ou apenas modificou essa categoria jurídica, 
uma vez que essas áreas já estavam sendo protegidas de algum modo por outras 
normas de proteção ambiental e mesmo de direito fundiário.

2. INSTRUMENTOS LEGAIS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL QUE PROTEGEM 
ÁREAS ÚMIDAS, SEGUNDO A DEFINIÇÃO DA CONVENÇÃO DE RAMSAR

A Constituição de 1988 estabelece em seu art. 225, §1º, III1561 que 
compete ao Poder Público definir em suas unidades da Federação espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção.

Esses espaços e componentes são denominados pela doutrina como 
ETEP definidos por Milaré1562como áreas sob o regime especial de administração 
com a finalidade de proteger atributos ambientais que justifiquem sua 
individualização pelo Poder Público. Eles podem compreender áreas públicas ou 
privadas, independente de sua extensão, desde que possuam certos atributos que 

como Convenção de Ramsar, de 02 de fevereiro de 1971. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. 
Acesso em: 1 jul. 2013, artigo 1, alínea 1 do anexo do Decreto.
1560 BRASIL. Lei n.º 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências.Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 1 jul. 2013.
1561 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 
em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 1 jul. 2013.
1562 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. A gestão em foco. Doutrina, Jurisprudência. 
Glossário. 6.ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Revista dos tribunais, 2009. p. 164.
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necessitem ser regulados por lei, para garantir sua não modificação e utilização 
sustentada tendo em vista a preservação da diversidade dos ecossistemas, a 
proteção das espécies e a proteção dos recursos naturais1563.

Assim, podemos concluir que as áreas úmidas definidas pela Convenção 
Ramsar, quando assim designadas – seja com base na convenção ou como uma 
área de preservação permanente instituída por ato administrativo –, são uma 
categoria de ETEP, uma vez que são delimitadas em razão de disposição legal por 
apresentarem atributos ecológicos que merecem especial proteção.

Passemos agora a analisar os demais ETEP que podem coincidir com o 
conceito apresentado pela Convenção Ramsar. São eles: a) áreas previstas no 
Novo Código Florestal; e b) Unidades de Conservação1564.

2.1 NOVO CÓDIGO FLORESTAL

A Lei n. 12.651/2012, que revogou o a Lei n. 4.771/1965, é atualmente o 
principal dispositivo legal de proteção da vegetação em áreas de uso privado no 
Brasil. No que toca a disciplina dos ETEP, além de manter dentre suas disposições 
áreas de preservação permanente (APP), seja por determinação legal ou por 
instituição por ato administrativo(arts. 4.º e 6.º respectivamente),e reserva legal 
(RL) (art. 12), instituiu novas categorias: áreas de uso restrito (arts. 10 e 11) e do 
uso ecologicamente sustentável dos apicuns e salgados (art. 11-A). 

Se for possível estabelecer uma comparação entre áreas de uso restrito, 
apicuns e salgados com as categorias tradicionais de APP e RL, essas se 
assemelham mais à última1565. No entanto, apesar dessa similitude, as áreas 
de apicuns e salgados não se confundem com a RL, uma vez que, enquanto 
a RL visa resguardar o uso sustentável da vegetação nativa dos ecossistemas 
brasileiros (art. 12), as demais têm por objetivo o desenvolvimento de atividades 
econômicas que não retiram recursos naturais desses espaços, mas que se 
beneficiam de seus serviços ecológicos para sua realização1566.

Assim, poderemos enquadrar nas quatro categorias acima o conceito de 
áreas úmidas previsto na ConvençãoRamsar. 

Nas áreas de RL, em uma primeira análise, a proteção dada à vegetação 

1563 Silva, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003.P. 
230.
1564 BRASIL. Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, 
II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 1 jul. 
2013.
1565 ATHIAS, Jorge Alex Nunes et al. Art. 11-A. In: MILARÉ, Edis; MACHADO, Paulo Affonso 
Leme (Coord.). Novo código florestal: comentários à Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. 2. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Revista dos tribunais, 2013.p. 207-208.
1566 ATHIAS, Jorge Alex Nunes et al. Art. 11-A. In: MILARÉ, Edis; MACHADO, Paulo Affonso 
Leme (Coord.). Novo código florestal: comentários à Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. 2. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Revista dos tribunais, 2013. p. 201-226.
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não é compatível com a proteção de áreas úmidas. No entanto, ao analisarmos 
mais atentamente o conceito de contido no art. 3º, III da Lei n. 12.651/20121567, 
podemos perceber que há pontos de convergência entre os objetivos da 
Convenção Ramsare a RL.

A RL é uma limitação administrativainstituída sobre propriedades ou 
posses de áreas rurais, em que somente é permitido o uso sustentável dos 
recursos naturais, visando assim, através da exigibilidade de plano de manejo 
para a sua exploração, mitigar os impactos adversos da exploração econômica 
com outros serviços ofertados pelos ecossistemas, como a manutenção de 
processos ecológicos e a proteção da biodiversidade. Conforme estabelece o 
art. 12, I e II da Lei n. 12.651/20121568, sua dimensão é variável na Amazônia legal 
e fixo para o restante do país.

Portanto, pode-se observar que apesar de ser possível a exploração 
econômica da RL esse uso não é vedado pela Convenção Ramsar nas áreas 
úmidas, desde que compatíveis com o desenvolvimento sustentável. Assim, de 
acordo com as exigências estabelecidas no plano de manejo, é possível assegurar 
certa proteção às áreas úmidas no interior de RL. 

As APP, conforme já mencionado, podem ser instituídas por lei ou ato 
administrativo, sendo definidas como áreas compostas ou não por vegetação 
nativa com a função ambiental de preservar recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica e a biodiversidade, assegurando o bem-estar das 
populações humanas (art. 3º, II).

No caso das áreas úmidas, ainda que a finalidade ecológica seja a similar 
às áreas de APP, no plano jurídico há diferenças entre as duas modalidades no 
que toca o uso e fruição da propriedade. As APP instituídas por determinação 
do art. 4º não são indenizáveis por serem limitações administrativas impostas 
a todos que possuem propriedades que possuam atributos ecológicos que 
possuam especial proteção.Já as instituídas por decreto, com base no art. 
6º,são indenizáveis se for comprovado que houve uma perda econômica sobre a 
propriedade, em decorrência da servidão imposta.

Ao considerarmos o conceito de área úmida apresentado pela Convenção 
Ramsar podemos perceber que tanto as APP previstas no art. 4º como 6º se 
enquadram na definição da Convenção. Várias das APP legais (faixas marginais, 
área no entorno de lagos e lagoas, restingas, mangues e veredas) são áreas 

1567 BRASIL. Lei n.º 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências.Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 1 jul. 2013.
1568 BRASIL. Lei n.º 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências.Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 1 jul. 2013.
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úmidas, com grande relevância para espécies migratórias, o principal elemento 
de proteção da Convenção Ramsar. 

Assim, deverá ser aplicado o art. 6º nas hipóteses que determinada área, 
que possua atributos específicos e que não esteja protegida por outras normas 
ambientais, para que possa ser caracterizada como um ETEP. Sua aplicação, 
portanto, é subsidiária.

Os artigos 10 e 11 instituíram uma nova modalidade de ETEP, as 
áreas de uso restrito. O art. 10 – que trata de modo específico do assunto 
por nós aqui abordado – disciplina que nos pantanais e planícies pantaneiras 
é permitida a exploração ecologicamente sustentável, devendo-se considerar 
as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando novas 
supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo condicionado à 
autorização do órgão estadual do meio ambiente.Conforme explica Ayala1569esse 
dispositivo propõe a possibilidade de uso econômico de áreas úmidas, o que já 
não ocorre, via de regra, nas APP. Nessas áreas somente serão autorizados usos 
que atendam a soluções sustentáveis. 

A proteção dos pantanais é inovação da legislação, já que no revogado 
Código Florestal esse ecossistema somente recebia proteção indireta, através 
das APP e RL e do disposto no art. 225, §4º da Constituição de 19881570. No entanto 
Ayala1571tece severas críticas a esse dispositivo e a lei em geral, por considerar que 
a proteção dessas áreas teve seus processos ecológicos comprometidos com 
o novo regime de fruição autorizado (art. 3º, XXV), em especial no que se refere 
aos critérios de identificação das APP de terrenos marginais e lagos.Ousamos 
discordar do autor por consideramos que nas áreas de pantanais foi estabelecido 
um uso restritivo do meio, o que é perfeitamente compatível com o que estabelece 
a Convenção Ramsar. Ademais, caso a proteção estabelecida seja considerada 
por critérios técnicos como insuficiente, é possível a instituição de APP por ato 
administrativo ou mesmo pela instituição de unidades de conservação. 

Por fim, é necessário tratar das áreas de uso ecologicamente sustentável, 
denominadas apicuns e salgados. Os salgados (ou marismas tropicais hipersalinos) 
são 

“áreas situadas em regiões com frequências de inundações 
intermediárias entre marés de sizígias e de quadratura, com solos cuja 
salinidade varia entre 100 e 150 partes por 1.000, onde pode ocorrer a 
presença de vegetação herbácea específica”

Já os apicuns são conceituados como 

1569 AYALA, Patrick de Araújo. Art. 10 e 11. In: MILARÉ, Edis; MACHADO, Paulo Affonso Leme 
(Coord.). Novo código florestal: comentários à Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. 2. ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Revista dos tribunais, 2013. p. 187-200.
1570 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <www.planalto.
gov.br>. Acesso em: 1 jul. 2013.
1571 AYALA, Patrick de Araújo. Art. 10 e 11. In: MILARÉ, Edis; MACHADO, Paulo Affonso Leme 
(Coord.). Novo código florestal: comentários à Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. 2. ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Revista dos tribunais, 2013. p. 191-192.
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“áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entremarés 
superiores, inundadas apenas pelas marés de sizígias, que apresentam 
salinidade superior a 150 partes por 1.000, desprovidas de vegetação 
vascular” (art. 3º, XIV e XV).

Assim, considerando os conceitos acima, tanto apicuns quanto salgados 
são áreas que podem ser compreendidas pela definição de áreas úmidas pela 
Convenção Ramsar e foram deliberadamente apartadas do conceito de mangues.
Segundo determina o art. 11-A, essas áreas poderão ser utilizadas para atividades 
de carcinicultura e salinas, respectivamente, desde essas não comprometam 
o ecossistema em que estejam inseridos. Para mitigar o impacto adverso, o § 
1.º estabelece limites à utilização desses espaços, tanto de ordem quantitativa 
como qualitativa.

As mesmas críticas que foram feitas às áreas de uso restrito e a 
proteção de áreas úmidas podem aqui se repetir, mas com um agravante: aqui 
são admitidas a alteração desses ETEP, uma vez que a carcinicultura e a extração 
de sal são consideradas atividades potencialmente poluidoras, podendo afetar 
adversamente tanto os ecossistemas como a viabilidade de atividades de baixo 
impacto realizadas por populações tradicionais em áreas de mangues, adjacentes 
às áreas de uso ecologicamente sustentável (art. 11-A, §§1º e 2º).

É importante ressaltar que durante a vigência da Lei n. 4.771/1965, as 
áreas atualmente definidas como apicuns e salgados já tinham sua exploração 
autorizada pelas secretarias estaduais de meio ambiente, a despeito de estarem 
localizadas na zona costeira (art. 225, §4º da CF/881572). Assim, apesar das 
críticas feitas pelo movimento ambientalista, a presente disposição permite que 
atividades econômicas potencialmente poluidoras não sejam mais autorizadas 
em áreas de mangues, o que antes ocorria, por falta de uma definição legal mais 
precisa desse ecossistema. 

Cumpre ainda ressaltar que a legislação atual determina que todas as 
atividades consolidadas até 22 de julho de 2008 poderão ser mantidas, devendo 
ser assinado termo de compromisso (art. 11-A, §6º). Novas expansões de 
atividades econômicas em apicuns e salgados somente poderão ser autorizados 
com a conclusão do zoneamento ecológico econômico da zona costeira (art. 11-
A, §5º). 

É nossa conclusão de que o legislador, apesar de pela primeira vez 
conceituar legalmente áreas úmidas na lei n. 12.651/20121573, não o fez de 
modo a impossibilitar as demais formas de proteção jurídica a esses espaços, 
buscando assim uma proteção global. Em verdade, o conceito jurídico de áreas 

1572 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <www.planalto.
gov.br>. Acesso em: 1 jul. 2013.
1573 BRASIL. Lei n.º 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências.Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 1 jul. 2013.
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úmidas, previsto no art. 6º, deve ser aplicado de modo subsidiário, quando não 
for possível enquadrá-las em outras formas de proteção. 

Julgamos que apesar das grandes críticas feitas à lei n. 12.651/20121574,essa 
é resultado tentativa de dar uma regulamentação mais segura à exploração 
econômica que seja compatibilizada com a preservação e o uso sustentável dos 
recursos naturais no Brasil, consolidando entendimentos que já eram praticados 
pelos órgãos estaduais de meio ambiente e por resoluções do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente (CONAMA), como a possibilidade de exploração econômica 
de apicuns e salgados, o uso de baixo impacto de APP, bem como sua supressão 
em casos de interesse social ou utilidade pública, ou a possibilidade de redução 
da RL na Amazônia quando da aprovação do zoneamento ecológico econômico. 

Ressalte-se que essa regulamentação, além de retirar da ilegalidade tais 
procedimentos, garantiu um amplo debate no país, bem como o reconhecimento 
dos limites atuais da agenda preservacionista no Brasil e dos instrumentos legais 
de comando e controle (sanções legais). A nova lei privilegia a proteção por 
incentivos econômicos, uma tendência bastante difundida internacionalmente, 
inclusive em protocolos internacionais, como o de Quioto, podendo ser 
perfeitamente aplicado para o incremento da proteção das áreas úmidas em 
território brasileiro. 

Ademais, todas as disposições previstas no Código Florestal possuem 
caráter de norma geral, podendo complementadas pelos estados federados, 
desde que mais restritivas e que não impossibilitem a realização de atividades 
econômicas autorizadas em nível federal. 

Não obstante concordamos com as críticas feitas aosnovos critérios para 
a delimitação de APP (art. 4º), e seus impactos à proteção dos cursos d’águas e 
àvegetação nativa. Acrescentamos a essa crítica que o tratamento diferenciado 
dado às pequenas e médias propriedades rurais (art. 4º, §5º e §6º) no que toca as 
APP é temerário, no sentido que sua utilização em atividades produtivas poderá 
gerar sérios impactos à proteção dos serviços ecológicos que a criação das APP 
atualmente previstas no art. 4º visava resguardar. 

2.2 SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

A Lei n. 9.985/2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – SNUC, sistematizando e conceituando as modalidades de áreas 
protegidas que poderão ser instituídas no Brasil, que foram denominadas pelo 
legislador como unidades de conservação (UC). Esse texto legal foi parcialmente 
regulamentado pelo Decreto n. 4.340/2002, que dentre outras aspectos 

1574 BRASIL. Lei n.º 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências.Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 1 jul. 2013.
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disciplinou o processo de reavaliação de categorias de UCnão previstas no SNUC. 

Antesnão havia uniformidade em relação à conceituação e gestão das 
UC, gerando inclusive conflitos no que toca aos objetivos a serem alcançados 
por esses espaços. As UC são conceituadas como um espaço territorial e 
seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituídas pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos 
(art. 2º, I).

Portanto, pode-se depreender da definição acima que as UC compreendem 
ambientes terrestres e aquáticos que possuam características naturais relevantes, 
podendo compreender áreas úmidas conforme a definição da Convenção. Esse 
entendimento é corroborado pelo que dispõe o art. 4º, I, II e VIII que estabelece 
dentre os objetivos do SNUC a manutenção da diversidade biológica e dos 
recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais, e a proteção 
das espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional, proteger e 
recuperar recursos hídricos e edáficos, que são objetivos convergentes com a 
Convenção Ramsar.

Quanto à natureza jurídica, as UC são consideradas ETEP, tal qual às 
RL, APP, áreas de uso restrito e áreas de uso sustentável, acima analisados1575.
Conforme explica Antunes1576“a demarcação das áreas protegidas é feita com 
base no poder de polícia e de delimitação legal do exercício de direitos individuais, 
em beneficio da coletividade de que é dotada a administração pública”.

A lei do SNUC subdivide as unidades de conservação em unidades de 
proteção integral e de uso sustentável (art. 7º). A proteção integral é definida pela 
legislação como “manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas 
por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos 
naturais” (art. 2º, VI). Seu objetivo é a preservação da natureza (art. 7º, §1º).

Já o uso sustentável tem por objetivo compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (art. 7º, 
§2º) e é entendido como a exploração ambiental que garanta a perenidade dos 
recursos ambientais e dos processos ecológicos, de forma socialmente justa e 
economicamente viável (art. 2º, XI).

O grupo de UC de proteção integral é composto pelas seguintes categorias 
(art. 8º): a) estação ecológica, cujo objetivo é a preservação da natureza e a 
realização de pesquisas científicas (art. 9º); b) reserva biológica, que tem como 
objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais em seus 
limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais (art. 10); c) 
parque nacional, que tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica (art. 11); d) monumento 
natural, cujo objetivo básico é a preservação de sítios naturais raros singulares 

1575 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. A gestão em foco. Doutrina, Jurisprudência. 
Glossário. 6.ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Revista dos tribunais, 2009. p. 166.
1576 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2012.p. 646.
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ou de grande beleza cênica (art. 12); e o e) refúgio da vida silvestre, que tem 
como objetivo proteger ambientes naturais onde de asseguram condições para 
a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora e da fauna 
residente ou migratória (art. 13).

O grupo de UC de uso sustentável é composto pelas seguintes 
categorias (art. 14): a) floresta nacional, que é uma área com cobertura florestal 
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 exploração sustentável de florestas nativas (art. 17); b) reserva 
extrativista, que é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja 
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 
subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos 
básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o 
uso sustentável dos recursos naturais da unidade (art. 18);c) a reserva de fauna, 
que é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres 
ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-
científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos (art. 
19); d) área de proteção ambiental, que é em geral extensa, com 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 ocupação e assegurar a sustentabilidade do 
uso dos recursos naturais (art. 15);e) reserva de desenvolvimento sustentável, 
que é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-
se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos 
ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que 
desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção 
da diversidade biológica (art. 20);f) reserva particular do patrimônio natural, que 
é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a 
diversidade biológica (art. 21); e g) área de relevante interesseecológico, que é 
em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com 
características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota 
regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância 
regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-
lo com os objetivos de conservação da natureza (art. 16).

Ao compararmos as finalidades e objetivos das categorias do SNUC 
com a definição de áreas úmidas da Convenção Ramsarpodemos concluir que 
em todas as categorias é possível compatibilizar a proteção de áreas úmidas 
para fins da legislação internacional com a instituição desses ETEP. Em verdade, 
a proteção dada pelo SNUC a esses espaços é igual ou mais restritiva que à 
conferida às categorias reguladas pela lein. 12.651/2012. 
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3. INSTRUMENTOS LEGAIS DA LEGISLAÇÃO FUNDIÁRIA QUE PROTEGEM 
ÁREAS ÚMIDAS, SEGUNDO A DEFINIÇÃO DA CONVENÇÃO DE RAMSAR

A proteção de áreas úmidas pode também se dar de forma indireta, em 
razão de sua dominialidade, o que impediria sua utilização por entes privados. 
Ao considerarmos os dispositivos constitucionais sobre bens públicos alguns 
podem coincidir com o conceito se áreas úmidas da Convenção Ramsar:art. 20 
(III, IV, VI e VII) e 26 (I, II e III)1577.

Dentre os bens da União (art. 20) estão elencados: a) os lagos, rios e 
quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais 
de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 
estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 
fluviais; b) as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; 
as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras; c) os recursos naturais da 
plataforma continental; d) o mar territorial; e e) os terrenos de marinha e seus 
acrescidos.

Nos termos do art. 26, em caráter residual, são bens estaduais: a) as águas 
superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, 
neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; b) as áreas, nas 
ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio;e c) as ilhas fluviais e 
lacustres não pertencentes à União.

Os municípios também possuem bens em que podem estar contidas 
áreas úmidas por determinação constitucional, mas essas áreas são, via de regra, 
urbanizadas, pois nas ilhas oceânicas e costeiras municipais – para que sejam 
consideradas municipais – deve ser sede de município, o que necessariamente 
é considerado por lei uma área urbana, nos termos do Decreto-lei n. 311/1938, 
devendo sua delimitação espacial se dar por lei municipal. Nesses casos, 
independentemente da dominialidadepública, é necessária imposição de outras 
limitações legais para o uso e fruição do solo, de modo a resguardar os atributos 
ambientais que justificam a identificação de uma área úmida, nos termos da 
legislação internacional. 

Passemos agora a analisar os principais bens públicos que podem 
oferecer algum tipo de proteção às áreas úmidas neles contidas, em razão às 
limitações de seu uso e fruição. 

3.1 TERRENO DE MARINHA, TERRENO RESERVADO E VÁRZEA

O Decreto-Lei n. 9.760/1946 dispõe sobre os bens imóveis da União, 
define as três principais categorias de bens públicos que coincidem com o 
conceito de áreas úmidas da Convenção1578. 

1577 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <www.planalto.
gov.br>. Acesso em: 1 jul. 2013.
1578 BRASIL. Decreto-Lei n.º 9.760, de 5 de setembro de 1946. Dispõe sobre os bens imóveis 
da União e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 1 jul. 
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Segundo o art. 2º, são terrenos de marinha uma faixa de 33 metros, 
medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do 
preamarmédio de 1831, em que se faça sentir a influência das marés, seja na 
porção continental ou insular. A influência das marés não se restringe às áreas 
litorâneas, podendo também existir em rios e lagos, uma vez que a influência das 
marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 centímetros pelo menos, do 
nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano.

Por equiparação, também são considerados terrenos de marinha os 
acrescidos tiverem formado, natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos 
rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha (art. 3º).

Os terrenos reservados são conceituados como (art. 4º) aqueles banhados 
pelas correntes navegáveis, fora do alcance das marés, vão até a distância de 
15 metros, medidos horizontalmente para a parte da terra, contados desde a 
linha média das enchentes ordinárias. Enquanto os terrenos de marinha são de 
domínio exclusivo da União, os terrenos reservados poderão ser federais ou 
estaduais, dependendo da dominialidade do rio. 

Já o termo várzea é definido como áreas localizadas ao longo dos rios 
com ciclos anuais, marcados por períodos de cheias e vazantes, em que ficam, 
respectivamente, alagados e descobertos1579. Seu conceito normativo está 
previsto na Resolução CONAMA n. 4/19851580 comocalha alargada ou maior de 
um rio, ocupada nos períodos anuais e cheia. Assim, a várzea é considerada 
como leito de rio.

Como a partir da Lei n. 9.433/19931581, que institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos não existem mais águas privadas (art. 1º, I), as várzeas são 
consideradas bens públicos, pertencendo ao ente federado que for detentor do 
curso d’água, nos termos dos art. 20 e 26, mesmo que durante uma parte do 
ano a área fique descoberta e possa ser utilizada para atividades produtivas de 
baixo impacto.

Ainda que as definições acima não tenham relação direta com o conceito 
de áreas úmidas da Convenção, sua dominialidade pública, em áreas rurais, limita 
a implantação de atividades produtivas e favorece a instituição de ETEP sobre 
essas áreas, uma vez que não é necessária prévia indenização para sua instituição. 

2013.
1579 BENATTI, José Heder(Org.). A questão fundiária e o manejo dos recursos naturais da 
várzea: análise para elaboração de novos modelos jurídicos. Manaus: Ibama / ProVarzea, 2005.p. 
24-25.
1580 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. Resolução n. 4, de 18 de 
setembro de 1985. Disponível em: <www.mma.gov.br>. Acesso em: 2 jul. 2013.
1581 BRASIL. Lei n.º 9.43, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 
XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 
que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: <www.mma.gov.br>. 
Acesso em: 2 jul. 2013.
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3.2 MAR TERRITORIAL, PLATAFORMA CONTINENTAL E ZONA COSTEIRA

O tratamento jurídico dado ao mar territorial e à plataforma continental 
é regulado por norma internacional, a Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, celebrada em MontengoBay, Jamaica, em 10 de dezembro de 
1982. Esse instrumento tem por objetivo a definição de normas jurídicas para 
os mares e oceanos, a serem respeitadas por todos os países signatários. Esse 
documento ingressou em nosso ordenamento jurídico pela Lei n. 8.617/19931582.

Na referida lei o mar territorial (art. 1º) é definido como uma faixa de 
doze milhas marítima de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral 
continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, 
reconhecidas oficialmente no Brasil. Sob essa área o país exerce plena soberania, 
mas é assegurado aos navios de outras nacionalidades o direito de passagem 
inocente. 

Já a plataforma continental (art. 11)compreende 
“o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem 

além do seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento 
natural de seu território terrestre, até o bordo exterior da margem 
continental, ou até uma distância de duzentas milhas marítimas das 
linhas de base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, 
nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja 
essa distância”.

Nessa faixa o Brasil exerce direitos de soberania apenas para efeito 
de exploração dos recursos naturais, entendidos como os recursos minerais 
e outros não-vivos do leito do mar e subsolo, bem como os organismos vivos 
pertencentes a espécies sedentárias. Assim, na plataforma continental o país 
tem o direito exclusivo de regulamentar a investigação científica marinha, a 
proteção e preservação do meio marinho.

Cumpre ressaltar que essas áreas, independentemente de sua 
dominialidade, estão sujeitas às disposições da Lei n. 7.661/1988, que Instituiu o 
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro1583, que tem por objetivo a melhoria 
da qualidade de vida da população, proteção do patrimônio natural histórico, 
étnico e cultural, através da orientação da utilização nacional dos recursos da 
zona costeira (art. 2º).

Para efeitos legais, a zona costeira é definida como (art. 2º, parágrafo 
único) espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus 
recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre. 
Nessa área deverá ser instituído um zoneamento de usos e atividades visando 
proteger, dentre outros atributos naturais (art. 3º, I, II e III), recifes, parcéis e 

1582 BRASIL. Lei n.º 8.617, de 4 de janeiro de 1993. Dispõe sobre o mar territorial, a zona 
contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileiros, e dá outras 
providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 1 jul. 2013.
1583 BRASIL. Lei n.º 7.661, de 16 de maio de 1988. Institui o Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 1 jul. 
2013.
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bancos de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e 
lagunares, baías e enseadas; praias; promontórios, costões e grutas marinhas; 
restingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas, o 
que em parte compreende áreas consideradas como úmidas nos termos da 
Convenção Ramsar. 

Caso o zoneamento não seja suficiente para proteger determinadas 
zonas ecologicamente sensíveis, o plano de zoneamento costeiro poderá ainda 
prever a instituição de unidades de conservação, nos termos da lei n. 9.985/2000 
(art. 9º), que são historicamente, o instrumento que foi mais frequentemente 
utilizado para a proteção de áreas úmidas no ordenamento jurídico brasileiro até 
20121584.

4. CONCLUSÕES

4.1 A definição contida no art. 3º, XXV do Novo Código Florestal não criou 
uma nova categoria de ETEP, uma vez este já estava contido de forma difusa na 
legislação ambiental;

4.2 No que concerne a legislação fundiária a proteção conferida às áreas 
úmidas é bastante reduzida, e limita-se à criar restrições à ocupação de áreas por 
alguns segmentos produtivos.

4.3 A partir da análise dos diferentes dispositivos legais que podem afetar 
o conceito jurídico mais amplo de áreas úmidas contida na Convenção Ramsar 
é possível afirmar que a definição legal de áreas úmidas, instituída pela lei n. 
12.651/2012 apenas aplica-se subsidiariamente, quando os demais instrumentos 
disponíveis não o fizerem.

1584 BRASIL. Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, 
II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 1 jul. 
2013.
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1. INTRODUÇÃO

A pesquisa que se apresenta versa sobre os problemas que o mau 
gerenciamento e a falta de saneamento básico podem trazer para a saúde da 
população em geral. O objetivo geral do estudo é analisar como a justiça ambiental 
está sendo invocada no Brasil e o que a deficiência do serviço de saneamento 
básico pode gerar, principalmente quando se fala em direito a saúde. 

Para o melhor entendimento do estudo, será abordada a questão da luta 
contra o Racismo Ambiental por parte da população estadunidense, bem como o 
surgimento do movimento pela Justiça Ambiental nos Estados Unidos da América, 
o qual trouxe reflexos no Brasil e em outras partes do mundo. Igualmente, será 
feita uma abordagem sobre a questão da saúde e sua positivação como um direito 
fundamental na Constituição Federal Brasileira de 1988, bem como a análise da 
lei de saneamento básico que implica diretamente desse direito.

No tocante à metodologia, foi utilizado o método indutivo, operacionalizado 
pelas técnicas da pesquisa bibliográfica e do fichamento.

2. JUSTIÇA AMBIENTAL E RACISMO AMBIENTAL

Muitos estudiosos do Direito Ambiental consideram supérfluo o 
conceito de Racismo Ambiental. Para eles, a noção de justiça, em si, engloba 
suficientemente a análise, a denúncia e a busca de superação dos conflitos 
pautados pela relação entre injustiça social e meio ambiente. Historicamente, 
o conceito de Racismo Ambiental está ligado às lutas desencadeadas pelos 
latino-americanos e afro-americanos, insatisfeitos com sua qualidade de vida e 
moradia, uma vez que as instituições públicas e privadas usavam as localidades 
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onde aqueles grupos minoritários moravam para o escoamento do lixo, muitas 
vezes tóxico.1585 

Deste modo, o Racismo Ambiental pode ser entendido como injustiças 
sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre grupos étnicos 
vulnerabilizados e sobre outras comunidades, discriminadas em razão da situação 
econômica, origem, raça ou situação social.1586 

Figueiredo considera que durante a década de 1970 cresceu a luta dos 
negros e latino-americanos, pois a distribuição racialmente discriminatória de 
depósitos de resíduos perigosos havia aumentado.1587 Para agravar ainda mais 
a situação, em 1982, o governador do Condado de Afton, nos EUA, resolveu 
implantar um depósito para resíduos de policlorobifenilos - PCB – um produto 
químico altamente tóxico que necessita de uma estratégia adequada para seu 
descarte1588 em uma localidade onde a população era composta por 60% de 
negros, os quais, em sua maioria vivia abaixo da linha da pobreza. Foi nessa ocasião 
que surgiu o movimento pelo NIMBY – Not In My Back Yard em português “Não 
em Meu Quintal”, um acrônimo usado pelos urbanistas e profissionais da área 
norte-americana, para descrever a oposição a determinados projetos polêmicos, 
que punham em causa não só o meio ambiente, como também a saúde de 
grupos minoritários vulnerabilizados.1589

A Justiça Ambiental é, portanto o conjunto de princípios que asseguram 
que nenhum grupo de pessoas, sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, 
suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas 
de operações econômicas, de políticas e programas federais, estaduais e locais, 
bem como resultantes da ausência ou omissão de tais políticas.1590 

Nenhum grupo de pessoas merece suportar as consequências ambientais 
negativas, nem serem prejudicadas pela falta de envolvimento do Poder Público, 
por isto propugna-se que as pessoas que vivem neste contexto de desigualdade 
social lutem e protestem para transformar o quadro de injustiça ambiental vivida 
e assim superarem toda forma de discriminação tanto social quanto racial, uma 
vez que essa injustiça acomete de forma mais contundente, como já foi dito, 

1585 MARTINEZ, Paulo Henriques. História Ambiental no Brasil: pesquisa e ensino. São 
Paulo: Cortez, 2006, p.15.
1586 PACHECO, Tânia. Blog Combate Racismo ambiental. In: http://goo.gl/dY4Q6M.  acesso 
em 01/04/2014.
3FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Direito Ambiental em Debate. Artigo de Guilherme 
José Purvin de Figueiredo. Rio de Janeiro: Esplanada, 2004, p. 119.
1587 
1588 PENTEADO, J.C.P. Vaz, J.M. O legado das bifenilas policloradas (PCBs). 2001, vol.24, 
n.3, pp. 390-398. ISSN 0100-4042.
1589 ALIER, Joan Martínez. O Ecologismo dos pobres: Conflitos ambientais e linguagens de 
valoração.Tradução Mauricio Waldman. São Paulo: Editora contexto, 2007, p. 231. 
1590 HERCULANO, Selene. O Clamor por Justiça Ambiental e Contra o Racismo 
Ambiental.  InterfacEHS -Revista de Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Vol. 3, No 1 
(2008). In:
http://goo.gl/6cJbkH.  Acesso em 01/05/2014.

http://goo.gl/dY4Q6M
http://goo.gl/6cJbkH
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parcelas mais vulneráveis da população.

Por Injustiça Ambiental entende-se o mecanismo pelo qual a sociedade 
destina a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais 
de trabalhadores, populações de baixa renda, grupos raciais discriminados, 
populações marginalizadas e, portanto, mais vulnerabilizadas1591. A princípio 
pode-se imaginar que esta injustiça não ocorre no Brasil, já que raramente se 
ouve falar em dejetos tóxicos abandonados em áreas habitadas, no entanto em 
um país de proporções continentais com inúmeros costumes e classes sociais, 
muita pode acontecer sem que se venha saber.

Martinez falando sobre a História do Direito Ambiental no Brasil refere 
que é interessante notar que o processo de desenvolvimento fica nos grandes 
centros urbanos e o lixo e os dejetos tóxicos ficam expostos nas áreas pobres das 
cidades onde só os excluídos econômica ou socialmente residem, portanto, as 
pessoas que vivem neste contexto de desigualdade social devem lutar e protestar 
para transformar o quadro de injustiça ambiental que se vive e superarem toda 
forma de discriminação tanto social quanto racial, uma vez que essa injustiça 
acontece precipuamente em grupos minoritários mais vulneráveis.1592  

A Constituição Federal Brasileira de 1988 é bem clara quanto à questão do 
Meio Ambiente e da Justiça Ambiental. Em seu artigo 225, afirma que: “todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para uma sadia qualidade 
de vida”.  Infere-se, portanto, que todos os moradores desta nação deveriam ter 
um tratamento digno e nunca precisarem clamar por Justiça ambiental, sendo 
que infelizmente, isso não acontece.1593

Diante desta problemática é que existe desde 2002 no país a Rede 
Brasileira de Justiça Ambiental – RBJA1594, que foi articulada no Colóquio 
Internacional sobre Justiça Ambiental, Trabalho e Cidadania – CIJATC - realizado 
no campus da UFF em Niterói, Rio de Janeiro em 2001. A mesma constituiu-
se como um fórum de discussões, de denúncias, de mobilizações estratégicas 
e de articulação política, com o objetivo de formulação de alternativas e 
potencialização das ações de resistência desenvolvidas por seus membros, 
tendo como principais apoiadores os movimentos sociais, sindicatos de 
trabalhadores/as, ONGs, entidades ambientalistas, ecologistas, organizações 
de afrodescendentes e indígenas e pesquisadores universitários. A RBJA tem 
o intuito de contribuir para a democratização de informações, criando bancos de 

1591 HERCULANO, Selene. O Clamor por Justiça Ambiental e Contra o Racismo 
Ambiental. In: http://goo.gl/6cJbkH.  Acesso em 01/05/2014.
1592  MARTINEZ, Paulo Henriques. História Ambiental no Brasil: pesquisa e ensino. São 
Paulo: Cortez, 2006, p.15.
1593  Artigo 225 da Constituição Federal Brasileira de 1988, capu 1 “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”.
1594  Rede Brasileira de Justiça Ambiental. In: http://goo.gl/DI2GWV. Acesso em 27 de abril 
2014. 

http://goo.gl/6cJbkH
http://goo.gl/DI2GWV
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dados que contenham registros de experiências de lutas, casos concretos de 
injustiça ambiental, conflitos judiciais e instrumentos institucionais. Desenvolve 
também instrumentos de promoção de justiça ambiental, incluindo estudos, 
mapeamentos e manuais que contribuem para produzir argumentos conceituais 
e evidências empíricas em favor da sustentabilidade democrática e da justiça 
ambiental. Estas informações são muito importantes, pois contribuem para que o 
Poder Público possa adotar ações concretas de cuidados ambientais e sanitários 
para a população e assim garantir o “direito à saúde”, que passamos a abordar no 
próximo item.  

2. O DIREITO A SAÚDE E SUA CONCRETIZAÇÃO

Antes de adentrarmos no assunto “Direito à saúde” deve-se primeiramente 
conceituar o que é saúde para entendermos realmente qual direito deverá ser 
pleiteado. 

A constituição brasileira não definiu taxativamente o que é saúde, apenas 
limitou-se a garantir como um direito fundamental. Já a Organização  Mundial de 
Saúde – OMS - conceituou saúde como “um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, não consistindo apenas na ausência de doença ou de 
enfermidade”1595. Apesar deste conceito de saúde ser o mais conveniente, ele 
ainda gera discórdias entre os pesquisadores e tratadistas do tema.1596

Schwartz entende que a saúde como um direito fundamental do homem, 
é um dos principais componentes da vida e que as políticas públicas devem 
constituir o primeiro meio de efetivar esse direito, devendo ser interpretada como 
um direito público subjetivo oponível contra o Estado, sempre que o bem da vida 
esteja em jogo no caso concreto.1597 Do mesmo modo, Figueiredo destaca que:

“A saúde enquanto um Direito Humano e 
fundamental, com proteção e tutela pelo Estado, é 
resultado de uma longa evolução na concepção não 
apenas do direito, mas da própria ideia de que seja a 

1595 OMS. Constituição da Organização Mundial da Saúde de 22 de Julho de 1946. In: <http://
goo.gl/X7YHxUl> acesso em 21/04/2014.
1596 Conforme explica Dallari, o conceito de saúde acordado em 1946 não teve fácil aceitação. 
Diz-se que corresponde à definição de felicidade, que tal estado de completo bem-estar é 
impossível de alcançar-se e que, além disso, não é operacional. Vários pesquisadores procuraram, 
então, enunciar de modo diferente o conceito de saúde. Assim, apenas como exemplo, para 
Alessandro Seppilli saúde é “a condição harmoniosa de equilíbrio funcional, físico e psíquico do 
indivíduo integrado dinamicamente no seu ambiente natural e social”, para John Last saúde é um 
estado de equilíbrio entre o ser humano e seu ambiente, permitindo o completo funcionamento 
da pessoa e para Claude Dejours, convencido de que não existe o estado de completo bem-
estar, a saúde deve ser entendida como a busca constante de tal estado. Esses exemplos 
parecem evidenciar que, embora se reconheça sua difícil operacionalização, qualquer enunciado 
do conceito de saúde que ignore a necessidade do equilíbrio interno do homem e desse com o 
ambiente, o deformará irremediavelmente.  In: http://goo.gl/30IlrA> Acesso em 21/04/2014.
1597 SCHWARTZ, Germano André Doederlein. Direito à saúde: efetivação em uma perspectiva 
sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 52- 57

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
http://goo.gl/30IlrA
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saúde, em si mesma considerada”.1598

Todas essas definições fazem jus ao pressuposto básico contido no artigo 
196 da Constituição Federal Brasileira de 1988 que advoga a saúde como um 
direito de todos e dever do Estado, que através políticas sociais e econômicas 
farão com que se reduzam os riscos de doenças e de outros agravos.1599 Sarlet 
assevera que na atual carta magna, o constituinte não só agasalhou a saúde 
como bem jurídico digno de tutela constitucional, como também foi mais além, 
consagrando a saúde como direito fundamental, outorgando-lhe uma proteção 
jurídica diferenciada no âmbito da ordem jurídico-constitucional pátria.1600

Vê-se, portanto, que a saúde é considerada um pressuposto básico para 
a vida, mas para tanto é necessário que os critérios básicos para sua efetivação 
sejam garantidos pelo Poder Público, uma vez que não adianta organizações 
mundiais e os doutrinadores preverem o que é saúde, se o Estado não oferecer 
as condições básicas para que esse direito fundamental seja posto em prática. 
Outrossim, como a saúde não é só a ausência de doenças, pode-se afirmar 
que um meio ambiente equilibrado com todas as ações para sua proteção são 
indispensáveis para uma sadia qualidade de vida e para a saúde da pessoa 
humana.

Para garantir o direito à saúde, previsto na Carta Magna, não existe um 
jeito mais econômico que cuidar do meio ambiente e do saneamento básico 
das comunidades, já que com isto o Poder Público estará ao mesmo tempo 
reduzindo os riscos e garantindo uma sadia qualidade de vida.  

3. SANEAMENTO BÁSICO E SUA IMPLICAÇÃO NA SAÚDE

O saneamento básico é um termo estritamente ligado ao direito à saúde. 
Esta tese se confirma, uma vez que foi imposto pelo artigo 2001601 que uma das 
competências do recém-criado Sistema Único de Saúde – SUS, dentre outras, 
é participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 
básico. Ou seja, para o constituinte: saúde e saneamento deveriam andar juntos, 
uma vez que o saneamento é muito importante para a efetivação da saúde. 

Dois anos depois, a lei orgânica da saúde1602 (LOS) que tem como objetivo 

1598  FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à Saúde: parâmetros para sua 
eficácia e efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 77.
1599 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.
1600 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas Considerações em Torno do conteúdo, eficácia e 
efetividade do direito à saúde na constituição de 1988. Revista Diálogo Jurídico. Salvador, 
2002, p. 2.
1601 Art. 200 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 
da lei: IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
1602 BRASIL. Lei 8080/90 de 19 de setembro de 1990. In: http://goo.gl/Cu8t09. Acesso em 03 

http://goo.gl/Cu8t09
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melhorar as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde em 
seu artigo 3º consagrou o saneamento básico como um fator determinante e 
condicionante para a saúde. 

É interessante notar que em diversas definições o saneamento básico 
assume papel central na política de saúde pública. Ou seja, o SUS reconhece 
explicitamente a importância do saneamento básico para a melhoria das 
condições de saúde da população. Entretanto ao longo dos anos o Brasil não 
teve uma política que regulasse a nível nacional o saneamento básico, bem como 
fornecesse as bases para a proteção da saúde. Somente no ano de 2007 é que 
foi criada a Política Nacional de Saneamento Básico com diretrizes nacionais e 
princípios fundamentais básicos para toda a população.

A lei 11.445/071603 instituiu o marco regulatório do setor com regras jurídicas 
que buscam estimular os investimentos de forma a facilitar a universalização 
dos serviços de saneamento1604, também consagrou que o saneamento 
básico - serviço público - é fator determinante para a articulação de políticas de 
desenvolvimento urbano e regional voltadas para a promoção da saúde, proteção 
ambiental e com a consequente melhoria da qualidade de vida.

Do mesmo modo, trouxe um novo conceito do que é o saneamento 
básico afirmando ser um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas.

Em relação aos princípios, o legislador elencou 12 que considera serem 
fundamentais quando se fala em saneamento básico para todos. Dentre eles 
estão a universalização do acesso; a integralidade; adoção de métodos, técnicas 
e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; a eficiência e 
sustentabilidade econômica, entre outros.

O artigo 52 da referida lei consagra que a União sob a coordenação 
do Ministério das Cidades elaborará o Plano Nacional de Saneamento Básico - 
PNSB e este deve abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, 
o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais e outras ações de 
saneamento básico de interesse para a melhoria da salubridade ambiental. 

O Plansab foi resultado de um processo planejado e coordenado pelo 
Ministério das Cidades (MCidades) em três etapas, quais sejam: i) a formulação 
do “Pacto pelo Saneamento Básico: mais saúde, qualidade de vida e cidadania”, 
que marca o início do processo participativo de elaboração do Plano; ii) a 
elaboração de extenso estudo denominado Panorama do Saneamento Básico 
no Brasil, que tem como um de seus produtos a versão preliminar do Plansab; 
iii) a “Consulta Pública”, que submeteu a versão preliminar do Plano à sociedade, 

de maio de 2014.
1603  BRASIL. Lei 11.445 de 5 de Janeiro de 2007. In: http://goo.gl/RV92zi. Acesso em 30 de 
abril de 2014.
1604  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 6.ed. ver., atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.445-2007?OpenDocument
http://goo.gl/RV92zi
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promovendo sua ampla discussão e posterior consolidação de sua forma final à 
luz das contribuições acatadas.

Diante disto em 2008 com o intuito de buscar a adesão e o compromisso 
de toda a sociedade em relação ao processo de elaboração do Plano Nacional 
de Saneamento Básico – PLANSAB - foi desenvolvido o documento “Pacto 
pelo Saneamento Básico: mais saúde, qualidade de vida e cidadania” em que 
constam os propósitos do Ministério das Cidades e Ministério do Meio Ambiente 
em relação ao saneamento básico e as metas recomendadas na Lei 11.445 que 
o Poder Público pretende atingir até o ano de 20201605. 

Em 2013 o PLANSAB foi aprovado com 571 diretrizes, metas e ações 
de saneamento básico para o País nos próximos 20 anos (2014-2033). Este é 
o primeiro plano de saneamento do País construído de forma democrática e 
participativa com o governo, a sociedade e os agentes públicos e privados que 
atuam no setor de saneamento e pretende alcançar nos próximos 20 anos 99% 
de cobertura no abastecimento de água potável, sendo 100% na área urbana e 
de 92% no esgotamento sanitário, sendo 93% na área urbana.

Para o Ministro das cidades Aguinaldo Ribeiro1606:

“O planejamento nesta área é condição indispensável para o Brasil 
avançar nos níveis de cobertura e na qualidade dos serviços prestados 
à população brasileira. Saneamento básico representa mais saúde, 
qualidade de vida e cidadania”. 

Os investimentos estimados para o período de 20 anos são de R$ 508,4 
bilhões e servirão para tirar o país da 112ª posição em relação ao saneamento 
básico, conforme um levantamento feito com 200 países onde aponta pela 
primeira vez as nações que mais avançaram nos últimos 12 anos, a partir do ano 
2000. Mesmo sendo a sétima economia do mundo, o país aparece muito atrás 
de nações da América Latina — como Argentina, Uruguai e Chile —, de países 
árabes como Omã, Síria e Arábia Saudita, e até de nações africanas, como o 
Egito. Segundo os dados, figura entre Tuvalu e Samoa1607.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o saneamento básico é 
imanente ao direito à saúde, o próprio STF já firmou a orientação de que é dever 
do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para a presente e as futuras gerações, inclusive no tocante à saúde 
pública, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição 
Federal1608. 

1605 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. In: http://goo.gl/P6oA0m. Acesso em 30 de abril 
de 2014.
1606 BRASIL. Portal Brasil. Governo federal aprova Plano Nacional de Saneamento Básico. In: 
http://goo.gl/Ny6fWZ. Acesso em 03 de maio de 2014. 
1607 Saneamento: Brasil ocupa 112º posição em ranking de 200 países. In: 
 http://goo.gl/sDzoIo. Acesso em 03 de maio de 2014. 
1608 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com agravo 715977. SC, 
Relator: DIAS TOFFOLI. Data de Julgamento: 18/02/2013. Acesso em 05/06/2013.

http://goo.gl/P6oA0m
http://goo.gl/Ny6fWZ
http://goo.gl/sDzoIo
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É o mesmo entendimento dos Tribunais estaduais. Em julgamento de 
Agravo o Desembargador Leonel Pires Ohlweiler do TJRS afirma que: 

“O direito público subjetivo ao saneamento básico decorre do 
próprio direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
do direito à saúde. A Lei Orgânica da Saúde disciplina a saúde 
como direito fundamental, impondo ao Poder Público, incluídas 
aí as concessionárias de serviços públicos, o dever de redução 
de riscos de doenças e outros agravos, decorrentes da prestação 
do serviço1609”. 

Em recente Ação Civil Pública contra o Município de Dionísio Cerqueira 
o Desembargador Cesar Abreu do TJSC alertou que:

 “a prestação do serviço de saneamento básico no município é 
extremamente deficitária e que a dispersão de esgoto doméstico, 
sem nenhum tratamento, diretamente no leito do rio Peperi-
Guaçu além de causar riscos e danos à saúde da população, com 
a proliferação de várias doenças, vem acusando séria degradação 
ambiental1610”.

Vê-se o desprezo de muitos governos municipais em relação a obras que 
são essenciais para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população, 
fazendo com que elas tenham que suportar as consequências ambientais 
negativas resultantes da ausência ou omissão de tais políticas

Um exemplo claro de que um saneamento básico de qualidade é 
fator preponderante na luta contra a injustiça ambiental é o que se constata 
no levantamento do Mapa da Injustiça Ambiental1611 realizado no município de 
Macapá/AP pela Fiocruz. Neste levantamento ficou claro que essa questão 
configura-se muito além da falta de providências e efetividade das ações do poder 
público em relação ao saneamento e se torna um fator de injustiça e racismo 
ambiental em que as populações mais atingidas são os indígenas, quilombolas e 
moradores de periferia, em sua maioria negros1612.

Como já visto, o ordenamento jurídico e a jurisprudência são pacíficos em 
afirmar que o saneamento básico é fator importante na sadia qualidade de vida e 

1609 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo n. 70049935356, Rel. Leonel 
Pires Ohlweiler. Julgamento em 29/08/2012, Nona Câmara Cível. Acesso em 05/06/2013.
1610 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível n. 2010.061968-0, de 
Dionísio Cerqueira, rel. Des. Cesar Abreu, julgamento em 19-02-2013.
1611 Este Mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e Saúde no Brasil é resultado de 
um projeto desenvolvido em conjunto pela Fiocruz e pela Fase, com o apoio do Departamento 
de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Seu objetivo maior é, a 
partir de um mapeamento inicial, apoiar a luta de inúmeras populações e grupos atingidos/as em 
seus territórios por projetos e políticas baseadas numa visão de desenvolvimento considerada 
insustentável e prejudicial à saúde por tais populações, bem como movimentos sociais e 
ambientalistas parceiros. In: http://goo.gl/VXwwEa.  Acesso em 19 de abril de 2014.
1612 Mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e Saúde no Brasil. In: http://goo.gl/
TXuhcy.   Acesso em 05 de maio de 2014.  

http://goo.gl/VXwwEa
http://goo.gl/TXuhcy
http://goo.gl/TXuhcy
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na efetivação do direito à saúde, entretanto, mais que isto, o saneamento básico 
é fator preponderante na luta pela Justiça Ambiental devendo ser garantido e 
efetivado de maneira eficaz pelo Poder Público.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ante todo o exposto, conclui-se que:

4.1. A falta ou o mau gerenciamento do saneamento básico afeta 
principalmente a saúde da população hipossuficiente que não tem como se 
proteger dos males causados pelo não tratamento do esgoto, da água, resíduos 
e falta de uma drenagem de qualidade, uma vez que o saneamento básico é fator 
determinante e condicionante para a saúde;

4.2. A saúde pode ser traduzida não só pela ausência de doenças e sim 
por um meio ambiente equilibrado, com todas as ações para sua proteção;

4.3. A sadia qualidade de vida e a saúde do cidadão devem ser efetivadas 
pelo Poder Público, pois não basta ao Estado positivar o direito à saúde como um 
preceito fundamental, tal como elencado na Constituição Federal Brasileira de 
1988, devendo sim, ao mesmo tempo o Poder Publico adotar medidas para que 
esse direito seja concretizado;

4.4 A concretização do direito à saúde e as medidas adotadas para a 
consecução de tal objetivo devem ser norteadas pelos preceitos estabelecidos 
pela Justiça Ambiental.
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1. INTRODUÇÃO

Os povos e comunidades tradicionais têm sua importância para a 
manutenção e conservação da biodiversidade reconhecida em diversos 
diplomas legais nacionais e internacionais. A diversidade biológica brasileira 
se deve principalmente as populações tradicionais, que pelo modo de vida e 
os conhecimentos tradicionais associados, informações e práticas ligadas a 
um recurso natural, tem uma relação de equilíbrio e dependência com o meio 
ambiente que auxiliam a preservação ambiental pelo modo de vida sociocultural.

A compreensão dessa importância intrínseca tem como consequência 
o reconhecimento da necessidade de participação efetiva dos povos e 
comunidades tradicionais em todas as questões, conselhos e órgãos que tratam 
de biodiversidade, principalmente pelas instituições nacionais serem mecanismos 
de intermediação, mas não representação dessas comunidades.

Nesse sentido, o objetivo geral desse artigo é demonstrar, através 
de novas perspectivas de consolidação da matéria, que a participação efetiva 
dos povos e comunidades tradicionais no Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético (CGEN) se mostra necessária, pois é o órgão que trata de conteúdos 
essenciais para a biodiversidade e sociodiversidade. Trata-se de uma pesquisa 
que se caracteriza como um estudo bibliográfico e documental, de abordagem 
qualitativa para a construção do tema.

O artigo aborda, para o alcance do objetivo geral, primeiramente, a 
construção da importância dos povos e comunidades tradicionais para proteção da 
biodiversidade. Posteriormente, se trata do reconhecimento de sua importância 
e participação nos tratados e convenções internacionais sobre o tema, seguido 
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pela legislação nacional. É ainda tratado sobre a problemática das instituições 
públicas para representar os interesses dessas comunidades. 

E, por fim, se faz criticas da redação da Medida Provisória nº 2.186-16, de 
23 de agosto de 2001, e do Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001 de 
modo a reafirmar a necessidade de uma participação efetiva, caracterizada pela 
inclusão dos povos e comunidades tradicionais na composição do CGEN com 
direito a voz e voto, não como simples assistência, de forma a alterar o artigo 2º 
do Decreto para incluir essas comunidades.

2. A IMPORTâNCIA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA A 
BIODIVERSIDADE

A biodiversidade representa um elemento essencial no planeta para 
a manutenção da vida e qualidade cultural, nesse sentido, a preservação dos 
ecossistemas é, hoje, associada às comunidades locais tradicionais. Segundo 
o Ministério do Meio Ambiente1613, o Brasil detém 20% do número total de 
espécies da Terra, e abriga uma grande sociobiodiversidade, com mais de 200 
povos indígenas e comunidades locais (quilombolas, seringueiros etc.) que 
possuem diversos conhecimentos tradicionais sobre a conservação e uso da 
biodiversidade.

Esse entendimento, que os povos e as comunidades tradicionais são 
elemento essencial para a rica biodiversidade brasileira é relativamente recente. 
Biodiversidade começa a ser considerada como intrinsecamente ligada a 
sociodiversidade, conforme destaca Juliana Santilli1614, por vários estudos 
apontam que são “os povos indígenas e as populações tradicionais responsáveis, 
em grande parte, pela diversidade biológica de nossos ecossistemas, produto da 
interação e do manejo da natureza em moldes tradicionais”.

Dessa forma, sociobiodiversidade, expressa a inter-relação entre a 
diversidade biológica e a diversidade de sistemas socioculturais. Na qual a 
biodiversidade ou diversidade biológica é definida, conforme artigo 2º, da 
Convenção da Diversidade Biológica (CDB), 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; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, 
entre espécies e de ecossistemas”.

A biodiversidade não é, entretanto, simples produto da natureza, mas 
sim uma construção cultural e social, produto da ação das sociedades humanas. 
A diversidade de espécies e a existência de grupos humanos distintos estão 
fortemente interligadas, cujas relações são estreitas e há uma dependência 

1613 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Biodiversidade Brasileira. Disponível em: http://
www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira. Acesso em: 9 abr. 2014.
1614 SANTILLI, Juliana. A biodiversidade e comunidades tradicionais: novos avanços 
e impasses na criação de regimes legais de proteção. Disponível em: http://laced.etc.br/site/
arquivos/07-Alem-da-tutela.pdf Acesso em: 9 abr. 2014, p. 3.
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recíproca. Espécies vegetais e animais são objetos de conhecimento, de 
domesticação, uso, fonte de inspiração para mitos e rituais das sociedades 
tradicionais e, mercadoria nas sociedades modernas1615. Mas tradicionalmente 
diversidade da vida não é vista como “recurso natural”, e sim como um conjunto 
de seres vivos que tem um valor em si.

Assim, por povos tradicionais, populações tradicionais ou comunidades 
tradicionais entende-se como “grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição1616”. 

Não há rol taxativo, e Juliana Santilli explica que quando se fala em 
comunidades tradicionais, inclui-se neste conceito não apenas as comunidades 
indígenas, mas também “outras populações que vivem 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”1617, como as 
comunidades extrativistas, de pescadores, remanescentes de quilombos, etc.

Em suma, a importância dos povos e comunidades tradicionais para 
a biodiversidade se baseia nos Conhecimentos Tradicionais Associados, que 
segundo Antunes1618 se distingue pela informação ou prática de uma coletividade 
associada a um recurso natural, mesmo se um indivíduo só exercer aquele 
conhecimento, é um conhecimento coletivo, de tradição que será passado a 
terceiro quando houver necessidade de sucessão, pois faz parte do modo de vida 
da comunidade e da cultura. A interação sociobiodiversa gera os conhecimentos 
tradicionais associados à diversidade biológica com técnicas de ação sobre o meio 
para satisfação das necessidades e vontades humanas, conhecimentos esses 
não-científicos e essenciais para a utilização sustentável do meio ambiente1619.

Esse é o conhecimento próprio de comunidades indígenas, ou comunidades 
locais que praticam um modo de vida tradicional, baseado na cultura para 
utilização e manutenção dos recursos naturais que possuem. Para Santilli1620, 

1615 DIEGUES, Antonio Carlos. (Org.). Biodiversidade e comunidades tradicionais no 
Brasil. Disponível em: http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/750/2/Biodiversidade%20e%20
comunidades%20tradicionais%20no%20Brasil.pdf. Acesso em: 23 abr. 2014, p. 1.
1616 BRASIL. Plano nacional de promoção das cadeias de produtos da sociobiodiversidade. 
Disponível em: http://portal.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/sociobiodiversidade/PLANO_
NACIONAL_DA_SOCIOBIODIVERSIDADE-_julho-2009.pdf. Acesso em: 23 abr. 2014.
1617 SANTILLI, Juliana. Op. cit., p. 2.
1618 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, 
p. 449.
1619 VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas. Curitiba: Juruá, 2009, p. 234.
1620 SANTILLI, Juliana. Conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade: 
elementos para a construção de um regime jurídico sui generis de proteção. In: VARELLA, 
Marcelo Dias & BARROS-PLATIAU, Ana Flávia (Org.). Diversidade Biológica e Conhecimentos 
Tradicionais (Coleção Direito Ambiental, 2). Belo Horizonte: Del Rey: 2004, p. 344.
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o conhecimento derivado dos processos, práticas e atividades tradicionais dos 
povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais relacionados ao uso de 
espécies e outros recursos do ecossistema dependem do modo de vida dessas 
comunidades, o qual está ligado à floresta.  

Conforme salienta Violeta Refkalefsky Loureiro, “as populações locais da 
Amazônica sempre se valeram dos conhecimentos acumulados secularmente 
sobre a biodiversidade do meio em que vivem”1621, desenvolvendo com o passar 
do tempo um amplo conhecimento, em vista de sua integração com a natureza, 
tais como produtos medicinais, produtos que sempre foram produzidos e 
utilizados por populações tradicionais como parte da vida cotidiana. 

Nesse sentido, a diversidade biológica encontrada no Brasil se deve em 
grande parte aos povos indígenas, os quais cultivam inúmeras variedades de 
espécies, domesticam plantas e animais após gerações de manipulações para 
servirem como fonte de alimentação e conhecem o uso medicinal de plantas e 
substâncias, sendo, portanto, capazes de manejar tais recursos de suas terras de 
modo sustentável1622. Ou seja, o conhecimento tradicional associado aos povos e 
comunidades locais tem um caráter essencial de conservação da natureza.

As comunidades tradicionais detêm sabedorias úteis a diversas áreas, 
mas a que se trata aqui, são essencialmente aqueles conhecimentos ligados 
a biodiversidade, como explica Santilli, os métodos de pesca e de caça, 
conhecimentos e técnicas de manejo de recursos naturais, dos ecossistemas, 
incluindo conhecimentos de propriedades farmacêuticas, alimentícias e agrícolas 
de flora e fauna1623. Conhecimentos desenvolvidos a partir de observação, 
interação, práticas religiosas e necessidade de adaptação dessas comunidades 
em nichos ecológicos específicos.

Após a conscientização do mundo ocidental do reconhecimento e 
valorização dos conhecimentos das populações tradicionais, se começou a 
pesquisar princípios, valores e saberes esquecidos ou menosprezados desses 
povos pelo progresso e modernidade, tais como a agricultura biológica, antes 
considerada arcaica, que voltou a ser valorizada como um meio para uma vida 
mais saudável. Tal conscientização serviu ainda como argumento para defender 
o território e da diversidade das populações tradicionais, bem como o respeito 
à diferença1624. Hoje, como pontua Antunes1625, o conhecimento tradicional 
associado reveste-se da proteção da biodiversidade, pelas ameaças inerentes 
de comercialização dos conhecimentos e também questões de perdas culturais 
pela urbanização e natureza oral do conhecimento.

Diante do exposto, as comunidades tradicionais possuem dupla importância: 

1621 ANTUNES, Paulo de Bessa. Loc. cit.
1622 Idem.
1623 SANTILLI, Juliana. Op. cit., 2004, p. 342.
1624 LOUREIRO, Violeta Refkalefsky. A Amazônia no século XXI – novas formas de 
desenvolvimento. São Paulo: Empório do Livro, 2009, p. 152.
1625 ANTUNES, Paulo de Bessa.Op. cit., p. 450.
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primeira dos conhecimentos tradicionais associados que permitem a preservação 
ambiental e manejo da biodiversidade por um modo de vida sociocultural que 
restringe a ampliação desmesurada do uso dos recursos naturais assim como 
a acumulação privada1626. Em segundo a importância da própria comunidade 
tradicional, a diversidade de identidade, cultura e organização dessas populações 
que produzem os conhecimentos tradicionais.

3. TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS QUE ABORDAM A 
IMPORTâNCIA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

A importância e necessidade de se proteger a sociodiversidade para a 
conservação da diversidade biológica, e a necessidade de participação das 
comunidades tradicionais já são consagradas em diversos documentos no plano 
internacional. Em especial a Convenção da Diversidade Biológica e Convenção 
169 sobre reconhecimento das comunidades indígenas.

O reconhecimento dos povos indígenas em si já perpetua em vários 
documentos internacionais. Em especial na Convenção 169 da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) sobre Povos Indígenas e Tribais, convocada em Genebra 
pelo Conselho Administrativo da Repartição Internacional do Trabalho em 7 de 
junho de 1989, posteriormente aprovada como Decreto nº 5.051 de 19 de abril 
de 2004 no Brasil1627.

Villares1628 esclarece que “a convenção 169 é permeada de preceitos que 
cuidam da participação e do respeito aos povos indígenas e parece ser esse seu 
principal mote”, pois “todas as suas normas destinadas aos estados signatários 
trazem uma obrigação de participação dos povos indígenas na elaboração de 
medidas legislativas e administrativas, seja na formulação ou execução das 
políticas públicas”.

No preâmbulo, a Convenção já ressalta que os povos indígenas e tribais 
têm particular contribuição à diversidade cultural, à harmonia social e ecológica 
da humanidade e à cooperação e compreensão internacionais. A parte um 
aborda as previsões da política geral da convenção e delimita do artigo 1º até o 
artigo 12 os fundamentos para os povos indígenas. Dentre as especificações, se 
ressalta obrigação dos Estados de “desenvolver, com a participação dos povos 
interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os 
direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade”1629, conforme 
artigo 2º, inciso I, de forma a promover a igualdade de direitos e oportunidades, 
ao mesmo tempo em que respeita a identidade social e cultural, os “costumes e 
tradições, e as suas instituições” de acordo com o artigo 2º, inciso II.

1626 DIEGUES, Antonio Carlos. (Org.). Op. cit.
1627 BRASIL. Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho. Brasília, DF: 
2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.
htm. Acesso em 16 de Abril de 2014. 
1628 VILLARES, Luiz Fernando. Op. cit., p. 91.
1629 Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho. Loc. cit.
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Ainda aborda a Convenção em seu artigo 4º a necessidade de medidas 
de proteção, observando “os desejos expressos livremente pelos povos 
interessados”1630. Como partes das medidas de proteção são importantíssimos os 
mecanismos de consulta e instituições representativas para os povos indígenas, 
para participar em decisões que possam afetá-los ou que lhes interesse, essa é a 
ideia geral do artigo 6°, que coloca os povos indígenas como sujeitos de direito, e 
não incapazes que precisam de representação, pois são os atores principais dos 
processos que sucedam sobre as suas formas de vida1631. 

Já o artigo 7º1632 ressalta o direito dos povos de “escolher suas próprias 
prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento” essencialmente 
no que afeta a totalidade do modo de vida, bem como ter decisão sobre as terras 
que ocupam e utilizam, inclusive para “proteger e preservar o meio ambiente dos 
territórios que eles habitam.” Para tanto, a maior ferramenta é a participação “(...) 
da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento 
nacional e regional”.

A segunda parte, sobre terras, reconhece aos povos indígenas, no artigo 
141633, os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, incluindo os recursos naturais nelas existentes por seu direito de 
participarem da utilização, administração e conservação dos recursos, conforme 
artigo 15. Igualmente, qualquer prospecção ou exploração dos recursos existentes 
nessas terras, necessita da consulta prévia aos povos interessados para não 
serem prejudicados, os quais devem participar dos benefícios que as atividades 
produzirem, assim como receber indenização por danos das atividades.

Dessa forma, “a participação e o consentimento dos povos indígenas 
implica uma decisão com maior consenso, e, portanto, com mais legitimidade, 
o que serve ao respaldo das decisões e a fiscalização da administração publica 
e das ações da sociedade”1634, esse é o norteador de toda a Convenção. 
Posteriormente, essas definições repercutem em todo o direito internacional não 
só para povos indígenas, mas também para comunidades tradicionais.

Mais adiante, o tema comunidades e povos tradicionais, é abordados dentro 
do Direito Internacional do Meio Ambiente, cujo marco inicial é a Conferência de 
Estocolmo de 1972. Que reuniu vários Estados e expôs a preocupação com o 
desenvolvimento pós-segunda guerra mundial e medidas para preservação do 
meio ambiente. Apesar dos conflitos entre países desenvolvidos e os países 
em desenvolvimento, essa Conferência gerou significantes resultados, como 
ressalta Milaré1635, pois por ela se deu a criação do Programa das Nações Unidas 

1630 Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho. Loc. cit.
1631 MAGALHÃES, Edvar. Legislação indigenista brasileira e normas correlatas. Brasilia: 
Funai/Dedoc, 2002, p. 92.
1632 Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho. Idem. 
1633 Idem.
1634 VILLARES, Luiz Fernando. Op., cit. p. 91.
1635 MIRALÉ, Édis.  Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
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para o Meio Ambiente (PNUMA), responsável por desenvolver programas de 
proteção ambientais e a Declaração de Estocolmo, que contém 26 princípios 
para nortear direitos e responsabilidades nas decisões ambientais, visando à 
cooperação internacional e a proteção do meio ambiente.

A Declaração de Estocolmo, apesar de não citar povos e comunidades 
tradicionais, de maneira tímida já expõe a necessidade de participação, conforme 
item 7º do preâmbulo, que afirma ser necessário que cidadãos e comunidades, 
empresas e instituições, em todos os planos, aceitem suas responsabilidades 
e que todos participem equitativamente, nesse esforço comum, sendo que os 
homens de toda condição e organizações de diferentes tipos plasmarão o meio 
ambiente do futuro, ao integrar seus próprios valores e a soma de suas atividades.

Mas o tema em pauta é realmente abordado na II Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que foi realizada 
em 1992 no Rio de Janeiro, mais conhecida como Cúpula da Terra ou RIO 92. Foi 
a maior reunião de chefes de Estado da história, com a presença de 116 chefes de 
Estados e de Governos, 172 países representados por aproximadamente dez mil 
pessoas e 9 mil organizações não governamentais em busca de soluções para o 
desenvolvimento sustentável, termo consolidado na própria Conferência1636.

Dentre outros documentos relevantes realizados na RIO 92, um essencial 
foi concretizado, tratando-se do primeiro documento internacional sobre a 
biodiversidade: a Convenção da Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro 
em 05 de Junho de 1992 por 156 Estados, entrou em vigor em 29 de dezembro 
de 1993 após a ratificação da maior parte dos países. A CDB foi ratificada pelo 
Brasil e aprovada pelo Decreto Legislativo nº 2.519 em 16 de Março de 1998.

A Convenção da Diversidade Biológica reconhece, já em seu preâmbulo, que 
“a conservação da diversidade biológica é a conservação in situ dos ecossistemas 
e dos hábitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de 
espécies no seu meio natural”, assim como a “estreita e tradicional dependência 
de recursos biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas 
com estilos de vida tradicionais”1637. Assim, inaugura a visão da importância das 
comunidades tradicionais para preservação e conservação da biodiversidade.

O artigo 8º do documento1638estabelece que as partes contratantes 
devem “respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas 
das comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais 
relevantes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica”, bem 
como “incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e participação dos 
detentores desse conhecimento, inovações e práticas”, para por fim “elaborar ou 

glossário. 7. ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 1511.
1636 MIRALÉ, Édis.  Op. cit., p. 1531.
1637 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Convenção da Diversidade Biológica. 
Brasília, DF: MMA, 2000. Disponível em: http://www.mma.gov.br/biodiversidade/convencao-da-
diversidade-biologica. Acesso em: 9 abr. 2014.
1638 Idem.
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manter em vigor a legislação necessária e/ou outras disposições regulamentares 
para a proteção de espécies e populações ameaçadas”.

 Já o artigo 10º da convenção1639, delimita que a Utilização Sustentável de 
Componentes da Diversidade Biológica deve “proteger e encorajar” a utilização 
tradicional de recursos biológicos em conformidade com as praticas culturais 
tradicionais que são compatíveis com “as exigências de conservação ou utilização 
sustentável”, além de “apoiar populações locais na elaboração e aplicação de 
medidas corretivas em áreas degradadas onde a diversidade biológica tenha sido 
reduzida”. 

Os conhecimentos importantes disseminados durante a Rio 92 são os 
que mostraram para o mundo a biodiversidade, sua concentração nos países 
do Sul e sua importância tanto para a conservação da vida humana e do planeta 
em si. Apresentando a ideia do desenvolvimento sustentável, a grande perda de 
patrimônio natural sem aproveitamento e o reconhecimento de que as populações 
tradicionais possuíam saberes sobre a biodiversidade1640.

4. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O RECONHECIMENTO DO DIREITO 
DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS

Com a conscientização do mundo acerca dos problemas ambientais, 
primeiramente quanto a questões como poluição do ar e posteriormente 
incluindo problemas decorrentes da pobreza, esgotamento dos recursos naturais, 
desflorestamento, perda da biodiversidade, dentre outros, os ordenamentos 
jurídicos internos não poderiam ficar de fora, passando a constitucionalizar a 
proteção ambiental.

Nesse sentido, Canotilho propõe a divisão dos problemas ecológicos e 
ambientais em gerações, sendo os primeiros referentes à prevenção e controle 
da poluição, suas causas e efeitos e à configuração do direito ao meio ambiente 
como direito fundamental ambiental, com caráter nitidamente antropocêntrico. 
Já os problemas ecológicos de segunda geração são considerados advindos de 
uma maior sensitividade ecológica e levam à relevância do pluralismo legal global, 
como os efeitos combinados dos fatores da poluição e suas consequências 
globais e duradouras, tais como as mudanças climáticas, a destruição da camada 
de ozônio e, em especial para o tema proposto, a destruição da biodiversidade1641. 

A Constituição Federal é o ponto de partida de todo o processo de 
interpretação e aplicação das normas que tutelam o meio ambiente diante as fontes 
cada vez mais plurais do direito ambiental, o que é assegurado na Constituição 
de 1988, que possui como “matriz ecológica do ordenamento jurídico brasileiro” 

1639 Idem.
1640 LOUREIRO, Violeta Refkalefsky. Op. cit., p. 151.
1641 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional ambiental português e da 
União Europeia. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). 
Direito constitucional ambiental brasileiro. 5. ed. São Paulo, Saraiva, 2012, p. 23-24.
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o artigo 2251642. A Constituição brasileira é considerada destaque, por conter uma 
aproximação global, exaustiva e sistemática da proteção do meio ambiente do 
ponto de vista constitucional1643. 

Como um dos benefícios substantivos da constitucionalização do ambiente, 
o Ministro Herman Benjamin coloca a possibilidade de ampliação dos canais 
de participação pública, sejam administrativos ou judiciais, uma vez que, pela 
teoria dos poderes implícitos, se o legislador atribuiu o benefício da qualidade 
ambiental e a missão de todos de proteger o meio ambiente, distribui os meios 
e instrumentos processuais de participação para tal, extraindo-se, portanto, 
da norma reconhecedora da tutela estatal ambiental, o poder processual em 
potencial de participar do processo decisório administrativo, bem como o de 
ingressar em juízo, sob pena de ineficácia do discurso jurídico1644.

No Brasil, a política ambiental se desenvolveu como resultado da ação 
de diversos movimentos sociais e de pressões externas, evidenciadas pela 
análise dos documentos ambientais internacionais. Antes da Conferência de 
Estocolmo, em 1972, não havia propriamente uma política ambiental brasileira 
(apenas Código de Águas, Código Florestal e Código de Caça e Pesca) sendo 
que após a Conferência, o Brasil assumiu uma postura de ter direito de poluir, 
atraindo empresas estrangeiras poluentes em nome do desenvolvimento e 
integração nacional, resultando em um processo contínuo de expropriação da 
biosociodiversidade das comunidades e povos tradicionais pelo governo ditatorial 
brasileiro.

As submissões das populações amazônicas nos governos militares, isto 
é, de 1964 a 1985, foram decisivas no processo em curso de supressão da 
diversidade e promoção da desigualdade1645. 

Em relação à configuração da tutela estatal ambiental dos problemas 
relacionados à proteção da biodiversidade, o Estado adotou procedimentos de 
proteção às populações tradicionais em razão de sua importância para tal proteção, 
explicitamente amparadas pela Constituição de 1988, após a pressão dos 
movimentos sociais reclamando por justiça social, consciência que, até próximo 
do final do século XX, não estava intrinsecamente aliada à questão indígena, à 
vida de caboclos, negros de quilombos e outras populações tradicionais1646. 

1642 LEITE, José Rubens Morato Leite; BELCHIOR, Germana Parente Neiva Belchior. Direito 
constitucional ambiental brasileiro.In: FARIAS,Talben; CUNHA, Belinda Pereira. Texto modificado 
do livro Curso de Direito Ambiental. (no prelo) p. 1.
1643 MANZANO, Javier Jaria i. La questión ambiental y latransformación de lo público. 
Valencia: TirantloBlanch, 2011, p. 194.
1644 BENJAMIN, Antônio Herman. Direito constitucional ambiental brasileiro. In: CANOTILHO, 
José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito constitucional ambiental 
brasileiro, 5. ed. São Paulo, Saraiva, 2012, p. 102.
1645 ARAÚJO, Sônia Maria da Silva. A constituição do sujeito e a diversidade (ameaçada) 
da Amazônia. Revista Múltiplas Leituras, v.2, n. 1, jan. / jun. 2009, p. 44.
1646 LOUREIRO, Violeta Refkalefsky. Op. cit., p. 155.



738 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

Com efeito, em observância com a discussão ambiental internacional1647, 
preceitua o artigo 225, caput e §1º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, ser 
o meio ambiente ecologicamente equilibrado direito de todos, vez que bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo um sistema 
de responsabilidades compartilhadas entre o Poder Público e à coletividade 
como dever de defesa e proteção para as gerações presentes e futuras. Incumbe 
ainda ao Poder Público, para assegurar a efetividade da proteção desse direito, 
a preservação da diversidade e a integridade do patrimônio genético nacional, 
devendo as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético 
realizar a devida fiscalização.

Fica claro, nas lições do Prof. José Rubens Morato Leite, que o regime 
constitucional brasileiro trata o meio ambiente como bem de interesse comum, 
cuja proteção depende de um sistema de responsabilidades compartilhadas 
entre o Estado e a coletividade1648. Para tanto, é necessária a participação de 
diversos atores em um Estado democrático, que incentive um pluralismo jurídico 
comunitário participativo no viés ambiental, privilegiando a participação dos 
sujeitos sociais, conforme artigo supracitado, de cunho extremamente aberto em 
sentido democrático ambiental, ao buscar a participação de todos na preservação 
do meio ambiente1649. 

Ainda segundo o Prof. José Rubens Morato Leite, em suas palavras, “na 
construção do Estado democrático, na vertente ambiental, deve imperar um 
sistema legislativo que viabilize à coletividade participar das decisões ambientais, 
obter informações indispensáveis para a tomada de consciência e emitir opiniões 
sobre o tema”1650. Assim sendo, tendo em vista a importância dos povos 
tradicionais para preservação do meio ambiente e da biodiversidade, bem como 
por seu enorme conhecimento e modo de vida equilibrado com a natureza, é 
necessário que sejam efetivamente incluídos nos processos legislativo, executivo 
e decisório quanto a seu conhecimento tradicional e biodiversidade.

A Constituição prevê em seus artigos 231 e 232 a tutela dos interesses 

1647 Em virtude da natureza do bem ambiental, as fontes do Direito Ambiental estão cada 
vez mais plurais e heterogêneas, emanando do direito interno e internacional, bem como de 
normas de direitos humanos. (LEITE, José Rubens Morato; BELCHIOR, Germana Parente Neiva. 
Desafios do Supremo Tribunal Federal para a efetivação do direito ambiental brasileiro: diálogos 
para progredir ou retroceder? (no prelo), p. 25/26). Nesse contexto complexo de diálogo de 
fontes, a proposta é mudança de paradigma, ou seja, passa-se da retirada da norma jurídica do 
sistema em conflito para a convivência dessas normas, sob a luz da Constituição, de seus valores 
e direitos. (MARQUES, Claudia Lima. O “diálogo das fontes” como método da nova teoria geral 
do direito: um tributo a Erik Jayme. In: MARQUES, Claudia Lima (Coord.). Diálogo das fontes: 
do conflito à coordenação de normas do direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p. 19/29)
1648 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito constitucional ambiental brasileiro, 5. ed. 
São Paulo, Saraiva, 2012, p. 168.
1649 Ibidem, p. 189-190.
1650 Ibidem, p. 191.
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indígenas, consubstanciados na garantia da territorialidade e na defesa judicial 
de seus interesses, respectivamente, devendo ser interpretado conjuntamente 
com o artigo 216, inciso II, de nítida proteção do patrimônio cultural material e 
imaterial desses povos, pois, além do reconhecimento da diversidade, o relevante 
do dispositivo está na configuração do vínculo dos povos indígenas à organização 
social de seu povo, visto ser a pessoa indígena e sua sociedade indissociáveis1651.

No mesmo sentido, Violeta Refkalefsky Loureiro pontua a importância 
fundamental das populações tradicionais na preservação da biodiversidade, 
devendo ter sua participação na discussão da legislação protetiva e planos de 
governo, por considerarem a natureza como parte indissociável da vida e da cultura, 
mantendo com a natureza uma articulação profunda e em constante evolução1652. 
O fato que as áreas ocupadas por índios e populações tradicionais nos países 
do hemisfério Sul são as mais preservadas em termos de biodiversidade1653 é 
razão mais do que suficiente para que a participação desses povos seja feita de 
maneira efetiva tanto para a criação de normas quanto para implementação de 
políticas governamentais de proteção.

 A importância da participação das populações tradicionais na proteção 
da biodiversidade é decorrência do princípio democrático e está totalmente 
relacionada com a problemática da justiça ambiental, movimento que, no Brasil, 
teve início com o sindicalismo em 1998, culminando com a criação da Rede 
Brasileira de Justiça Ambiental o qual definiu injustiça ambiental como “(...) o 
mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, 
destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações 
de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, 
aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis”1654.

O movimento de justiça ambiental critica o modelo desenvolvimentista 
brasileiro, em que os trabalhadores e grupos sociais marginalizados e de baixa 
renda, pela ausência de saneamento em seus bairros, estão mais expostos aos 
riscos decorrentes; esses grupos são os mais privados dos recursos naturais 
que dependem para viver e, ainda, modos de produção e formas de organização 
social não capitalistas são destruídos pelo mercado como a apropriação de terras 
e conhecimentos indígenas1655. As lutas por justiça ambiental combinam, assim, 
a defesa dos direitos a ambientes culturalmente específicos (comunidades e 
povos tradicionais), defesa dos direitos a uma proteção ambiental equânime 
contra a segregação socioterritorial, a desigualdade ambiental promovida pelo 

1651 DERANI, Cristiane; PENNAS, Fernanda. Estudos sobre acesso aos recursos genéticos 
da biodiversidade, conhecimentos tradicionais associados e repartição de benefícios: 
interpretação da medida provisória n. 2.186-16/2001. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012, p. 58.
1652 LOUREIRO, Violeta Refkalefsky. Op. cit., p. 153.
1653 Ibidem, p. 158.
1654 ACSELRAD, Henri. O que é justiça ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 
39/41.
1655 Ibidem, p. 41-42.
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mercado e defesa dos direitos de acesso equânime aos recursos naturais1656.

Pela maior vulnerabilidade das comunidades e povos tradicionais a 
problemas ambientais, configurando um problema sério de justiça ambiental no 
Brasil, bem como à perda da biodiversidade em suas áreas e da biopirataria, 
na qual empresas se apropriam dos conhecimentos adquiridos desses povos 
ao longo de anos de vida em equilíbrio com a natureza para fins econômicos, é 
que se faz necessária sua participação direta nas instituições governamentais de 
proteção.

5. O PROBLEMA DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS NA REPRESENTAÇÃO DOS 
INTERESSES DAS COMUNIDADES E POVOS TRADICIONAIS 

As formas de vida das populações tradicionais são muitas vezes consideradas 
desvalorizadas, tendo em vista que “as elites e os setores governamentais – 
seja através do discurso, das práticas públicas e das práticas administrativas – 
opunham o objetivo do desenvolvimento à conservação ambiental”, vez que “(...) 
imbuídos da ideologia do progresso, são contrários à permanência de formas de 
vida de populações que, segundo a visão desses segmentos sociais, precisavam 
se modernizar; além de serem considerados pouco importantes por não gerarem 
grande riqueza econômica”. Em razão disso, o componente cultural está incluído 
nas mais avançadas concepções de biodiversidade como elemento essencial1657.

 As instituições públicas brasileiras possuem a visão do interesse 
mercadológico nos conhecimentos das populações tradicionais para descobrir 
propriedades de produtos e dos conhecimentos tradicionais aplicados, mas os 
benefícios adquiridos com a comercialização dos produtos e conhecimentos 
dificilmente ocorrem em proveito das próprias comunidades. Conforme Harmut-
Emanuel Kayser, a coleta de material genético da flora e fauna das comunidades 
tradicionais ainda ocorre de forma agressiva e não protege a população tradicional. 
O autor salienta ainda que apenas o Estado do Acre promulgou uma lei de controle 
da biodiversidade, a qual fica vedada aos estrangeiros, especialmente ativos na 
biopirataria e acesso às florestas tropicais1658.

 Por tais motivos, é necessária uma participação efetiva das populações 
tradicionais, em especial dos povos indígenas, vez que sub-representados nas 
instituições por meio da Fundação Nacional do Índio, a qual, não raras vezes, não 
representa os interesses desses povos, servindo apenas como um intermediário 
entre eles e o Poder Público.

Sônia Maria da Silva Araújo coloca a criação da Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI) em 1967 como uma das ações da ofensiva dos militares quanto 

1656 Ibidem, p. 146.
1657 LOUREIRO, Violeta Refkalefsky. Op. cit., p. 155.
1658 KAYSER, Hartmut-Emanuel. Os direitos dos povos indígenas do Brasil: desenvolvimento 
histórico e estágio atual. Trad. Maria da Glória Lacerda Rurack, Klaus-Peter Rurack. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 2010, p. 302.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

741

a sua política de subordinação da agricultura ao capital de forma extensiva na 
Amazônia1659. 

Atualmente, conforme Cristiane Derani, a Medida Provisória nº 2.186-
16/2001, em seu artigo 27, prevê que a FUNAI (órgão indigenista oficial) participe 
nas questões que envolvem povos indígenas, cuja presença é unicamente em 
interesse fiscalizador e assistencial, caso seja necessário. Entretanto, a FUNAI 
não fala pelas comunidades indígenas “(...) nem traduz seus interesses, a ela 
cabe assegurar a vontade do indígena promovendo o devido esclarecimento e 
assegurando a clareza dos procedimentos”, em um papel de assistência, apoio e 
incentivo, não havendo sempre, contudo, uma relação de entendimento1660.

O agir integrativo da administração, juntamente com a adoção de uma 
concepção integrada de meio ambiente e da institucionalização de deveres 
fundamentais, é pressuposto para a construção de um Estado Ambiental1661, 
sendo necessária, nesse contexto, a possibilidade da participação nos 
processos ambientalmente relevantes como meio de proteção de interesses 
transindividuais e também como consequência do sistema de responsabilidades 
compartilhados1662.

A adoção de uma concepção integrada do meio ambiente, tal qual prevista 
no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, tem como objetivo a percepção 
pelo homem de que faz parte do planeta em que vive, do qual depende para sua 
própria existência1663, percepção esta que faz parte das culturas tradicionais de 
relação intrínseca com a natureza e utilização equilibrada dos recursos. Assim, 
sua efetiva participação na tomada de decisões pelas instituições públicas 
de proteção do meio ambiente, principalmente de acesso e preservação da 
biodiversidade brasileira, deve ser feita de forma direta combinada com meios 
de intermediação como a FUNAI.

As comunidades e povos tradicionais devem ter seus direitos reconhecidos 

1659 ARAÚJO, Sônia Maria da Silva. Op. cit., p. 44/45.
1660 DERANI, Cristiane; PENNAS, Fernanda. Op. cit., p. 55/64.
1661 Sobre o Estado de Direito Ambiental, José Rubens Morato Leite o define como “(...) 
uma construção teórica que se projeta no mundo real ainda como devir. A despeito desse fato, a 
relevância do paradigma proposto deve ser observada para uma melhor compreensão das novas 
exigências impostas pela sociedade moderna, especialmente quando se considera o constante 
agravamento da crise ambiental”, o qual, “(...) dessa forma, é um conceito de cunho teórico-
abstrato que abarca elementos jurídicos, sociais e políticos na busca de uma situação ambiental 
favorável à plena satisfação da dignidade humana e harmonia dos ecossistemas. Assim, é preciso 
que fique claro que as normas jurídicas são apenas uma faceta do complexo de realidades que 
se relacionam com a ideia de Estado de Direito do Ambiente”. (LEITE, José Rubens Morato. 
Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato 
(org.). Direito constitucional ambiental brasileiro .5. ed. São Paulo, Saraiva, 2012p. 175/180). 
1662 FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato. A expressão dos objetivos do 
estado de direito ambiental na constituição federal de 1988. In: LEITE, José Rubens Morato. 
FERREIRA, Heline Sivini; CAETANO, Matheus Almeida. (Org.). Repensando o estado de direito 
ambiental. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012, p. 20/22.
1663 Ibidem, p. 33.
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e efetivados pelo Poder Público, em consonância com o princípio democrático e 
com as demais normas constitucionais de proteção de seus direitos, do meio 
ambiente e da biodiversidade. O Estado deve, nesse sentido, não apenas 
consagrar a biodiversidade, mas também a sociodiversidade, devendo as 
comunidades e povos tradicionais ter o efetivo reconhecimento de seus direitos 
com atividades executivas de implementação, incorporando o Estado um dever 
legiferante concretista, abrangendo ações executivas específicas em favor dessas 
populações, como autênticas guardiãs do meio ambiente e da biodiversidade1664.

O exemplo citado da FUNAI como instituição de intermediação, mas não 
de representação de comunidades e povos tradicionais, se aplica também para 
outros órgãos brasileiros, como Fundação Cultural Palmares, ambos órgãos 
integrantes do Conselho de Gestão e Patrimônio Genético, as quais possuem 
em sua composição pessoas capazes de estabelecer um diálogo com os povos 
e comunidades tradicionais, embora não os represente.

Em concordância com essa afirmação, em um documento oficial do 
Ministério do Meio Ambiente, a Dra. Ana Maria Carvalho, procuradora do 
FUNAI,“voltou a destacar a necessidade de preparar os índios para as discussões, 
para participarem da discussão dos procedimentos a serem criados”, ressaltando 
que “a FUNAI deve estar presente e participar das discussões em debates e 
fóruns que, a seu ver, devem ser regionais”1665.

Outro problema é que os conhecimentos tradicionais associados à 
biodiversidade são tratados pelos institutos nacionais através do sistema 
patentário1666 que registra produtos ou conhecimentos derivados dos 
conhecimentos tradicionais, de forma proprietária e individual, a qual desconsidera 
as características e contexto cultural do qual são extraídos, e impossibilita um 
direito intelectual coletivo seja reconhecido. 

6. CRÍTICAS à MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.186-16/2001 AO DECRETO Nº 
3.945/2001 E A NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÕES EFETIVAS DOS POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS NO CGEN

Conforme observado, a CDB trouxe ao debate internacional o tema 
da biodiversidade. No Brasil, após o reconhecimento de sua proteção pela 
Constituição Federal de 1988, o reconhecimento jurídico da apropriação do 
conhecimento da natureza das comunidades e povos tradicionais pelo mercado 
ocorreu com a edição da Medida Provisória nº 2.052/2000, a qual previa, com 

1664 STACZUK, Bruno Laskowski; FERREIRA, Heline Sivini. A dimensão social do estado de 
direito ambiental. In: LEITE, José Rubens Morato. FERREIRA, Heline Sivini; CAETANO, Matheus 
Almeida. (Org.). Repensando o estado de direito ambiental. Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2012, p. 111/114.
1665 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Câmara Temática de Conhecimento Tradicional 
Associado. Publicado em 12 de julho de 2002 Disponível em:http://www.mma.gov.br/estruturas/
sbf_dpg/_arquivos/atacta3.pdf. Acesso em: 10 abr. 2014, p.3.
1666 SANTILLI, Juliana. Op. cit., 2004, p. 353.
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muitas criticas, no artigo 14, que em caso de relevante interesse público, seria 
possível o acesso às terras indígenas sem a prévia anuência das comunidades, 
garantindo-lhes unicamente o direito prévio de informação e repartição de 
benefícios 1667. 

Assim, foi substituída pela Medida Provisória nº 2.186-16/2001, 
regulamentando o inciso II, do §1º, e o §4º do artigo 225, da Constituição Federal, 
bem como artigos 1º, 8º, alínea “j” do artigo 10, alínea “c” do artigo 15, e itens 3 e 
4 do artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, a qual não regulamenta 
o patrimônio genético humano, mas de espécime vegetal, fúngico, microbiano 
ou animal, desde que coletados em território nacional, na plataforma continental 
ou na zona econômica exclusiva. Importante ainda na medida provisória é a 
definição de conhecimento tradicional associado, definido como “informação ou 
prática individual ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, 
com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético”, bem como a 
criação do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN, no âmbito do 
Ministério do Meio Ambiente1668.

A Medida Provisória reconhece que o Conhecimento Tradicional Associado 
é parte integrante do patrimônio cultural brasileiro e estabelece direitos às 
comunidades indígenas e locais. O artigo 8º que dispõe sobre a proteção ao 
conhecimento tradicional associado e reconhece no parágrafo 1º “o direito das 
comunidades indígenas e das comunidades locais para decidir sobre o uso 
de seus conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético do 
País”1669. Entretanto, no mesmo texto legal o parágrafo 4º do artigo 8º tem um 
caráter economista complicado ao reconhecimento do direito das comunidades 
tradicionais devido aos problemas do sistema patentário citados anteriormente 
ao afirmar que “§ 4o  A proteção ora instituída não afetará, prejudicará ou limitará 
direitos relativos à propriedade intelectual.”1670.

Já o artigo 10 da Medida1671estabelece que compete ao CGEN coordenar 
a implementação de políticas para a gestão do patrimônio genético; estabelecer 
para as autorizações os critérios para acesso e remessa, diretrizes para elaboração 
do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios 
e critérios para a criação de base de dados para o registro de informação sobre 
conhecimento tradicional associado; e acompanhar “as atividades de acesso e 
de remessa de amostra de componente do patrimônio genético e de acesso a 
conhecimento tradicional associado”. Compete ainda ao CGEN deliberar sobre a 
“autorização de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio 
genético, mediante anuência prévia de seu titular; autorização de acesso a 

1667  VILLARES, Luiz Fernando. Op. cit., p. 236.
1668 Idem.
1669 BRASIL. Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001. Brasília, DF: 2001. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm. Acesso em 16 abr. 2014.
1670 Idem.
1671 Idem.
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conhecimento tradicional associado, mediante anuência prévia de seu titular”1672. 

Tais competências e atribuições envolvem exatamente temas que 
necessitam de uma participação efetiva dos povos e comunidades tradicionais. 
Não se trata de normas técnicas, mas de políticas públicas, acompanhamento 
de atividades, discussão de base de dados, que se mostram fundamentais e de 
profundo interesse das comunidades para o seu meio e modo de vida.

A legislação reconhece o direito aos conhecimentos tradicionais por um 
lado e por outro entende que a participação dos povos e comunidades tradicionais 
só deve acontecer nos Contratos de Acesso e Remessa através da anuência 
prévia, disposto no artigo 16, parágrafo 9º da Medida. O direito dos titulares 
dos recursos e do conhecimento ganha importância maior quando a coleta terá 
potencial uso econômico, com possibilidade de obter lucro para a qual se prevê 
a repartição de benefícios pelo Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e 
de Repartição de Benefícios. 

Contrato que, conforme a Profª Cristiane Derani, o é o instrumento jurídico 
previsto que atende aos princípios estabelecidos em relação à conservação da 
diversidade biológica, utilização sustentável de seus componentes e a justa e 
equitativa repartição dos benefícios derivados de sua utilização1673. Mas esse 
caráter positivo do contrato não substitui o direito de participação efetiva.

Mais preocupante ainda é o artigo 171674, que dispõe ser dispensada a 
anuência prévia dos titulares o ingresso em área pública ou privada para acesso 
a amostra do patrimônio genético, em caso de relevante interesse público, 
assim caracterizado pelo Conselho de Gestão. Nesse caso, é evidente como 
uma participação dos povos e comunidades tradicionais é colocada em segundo 
plano, apesar de se garantir direitos a benefícios resultantes ou decorridos da 
exploração econômica. O direito fundamental de participação é negado em duas 
instâncias: primeiro por não fazerem parte do conselho do CGEN, e segundo por 
não terem sequer manifestação a favor ou contra o acesso e remessa, nessa 
situação ocorre uma simples e prévia informação.

Nesse sentido, para Santilli, a fiel aplicação dos princípios da Convenção 
da Biodiversidade implica em reconhecer aos povos indígenas, quilombolas e 
populações tradicionais “direitos intelectuais coletivos sobre seus conhecimentos 
tradicionais associados à biodiversidade, sujeitando-se o acesso aos mesmos 
ao consentimento prévio fundamentado e à repartição justa e equitativa dos 
benefícios oriundos de sua utilização com seus detentores”.1675 E ainda “o Direito 
de negar o acesso deve ser assegurado legalmente e garantido pelo Estado 
por meio de ações preventivas e repressiva, mediante demanda dos povos e 
comunidades interessadas” 1676.

1672 Idem.
1673 DERANI, Cristiane; PENNAS, Fernanda. Op. cit., p. 32/33.
1674 Idem.
1675 SANTILLI, Juliana. Op. cit., 2004, p. 347.
1676 Ibidem, p. 363.
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Para cumprir as disposições da Medida Provisória nº 2.186-16/2001, foi 
editado o Decreto nº 3.945/2001, que define a composição do Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético, estabelece suas atribuições. O artigo 2º do 
Decreto legisla que o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético deve ser 
composto por representantes de alguns órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal. O conselho é composto então por dezenove órgãos, dos quais 
apenas dois tem ligação direta com os povos e comunidades tradicionais: a 
FUNAI e a Fundação Cultural Palmares. O restante são órgãos como Ministérios, 
institutos de pesquisa e fundações1677. 

O CGEN tem suas atribuições estipuladas na Medida Provisória, que 
abrange a coordenação da implementação de políticas para a gestão do patrimônio 
genético, a deliberação sobre autorização de acesso e de remessa de amostra 
de componente do patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional, 
a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição 
de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua 
conservação e utilização. 

Todas essas competências são decididas em reuniões do conselho, 
exigindo a presença de no mínimo, dez Conselheiros, sendo suas deliberações 
tomadas pelos votos da maioria absoluta dos presentes (Artigo 4º). Para a 
tomada de decisão, o Conselho poderá deliberar pelo convite de especialistas  ou  de  
representantes  de  distintos  setores da sociedade envolvidos com o tema1678.

Ocorre que tal composição prevê apenas a participação de órgãos e 
instituições governamentais, e não inclui representantes das comunidades e 
povos tradicionais. Diante de todos as criticas levantadas anteriormente sobre 
a legislação, a exclusão da participação dos povos e comunidades tradicionais 
desse conselho se traduz no principal problema, que caso for concertado, traz 
como consequência a resolução das demais criticas e receios dos textos legais 
e consagraria o verdadeiro animo dos tratados, convenções e da constituição 
federal.

Ainda, de acordo com Harmut-Emanuel Kayser, o artigo 4º do Decreto 
c/c artigo 10, inciso IV da Medida Provisória, significa que compete ao Conselho 
de Gestão do Patrimônio Genético autorizar a coleta do material genético em 
territórios indígenas com maioria absoluta de seus membros, seria inconstitucional, 
em virtude da primazia da Constituição face ao Decreto, visto que o artigo 231, 
§2º, da Constituição Federal de 1988, a coleta de substâncias genéticas em 
território indígena representa usufruto dessa terra, cabendo exclusivamente aos 
indígenas.1679.

A discussão da participação da comunidade já existe dentro do CGEN, e 
na gestão da ministra do Meio Ambiente Marina Silva em 2003, o Conselho de 

1677 BRASIL. Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001. Brasília, DF: 2001. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3945.htm. Acesso em 16 abr. 2014.
1678 BRASIL. Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001. Loc. cit.
1679 KAYSER, Harmut-Emanuel. Op. cit., p. 304.
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Gestão do Patrimônio Genético tomou a decisão de convidar representantes de 
organizações da sociedade civil e de comunidades tradicionais para participar, 
como convidados permanentes com direito a voz, de suas reuniões1680.

Após isso, em 5 de outubro de 2005 o representante do Ministério da 
Ciência e Tecnologia e o do Ministério da Agricultura questionaram na reunião da 
Câmara de Procedimentos Administrativos do CGEN a legalidade da discussão 
do “convidado permanente”1681 e que a previsão e regulamento dessa função não 
poderia se dar por uma deliberação, sob o risco do CGEN incorrer em ilegalidade. 
Ao final, foi encaminhado “a análise do problema da legalidade para a CONJUR e 
como contorná-la, com vistas à busca de uma alternativa legalmente viável”1682. 

Diante da retomada da discussão de participação do colegiado, 
representantes de povos indígenas e tradicionais e de organizações da sociedade 
civil elaboraram uma moção, assinada por 37 organizações brasileiras e 
estrangeiras e entregue ao CGEN em 6 de outubro de 2005 para manter o cargo 
e renovar a exigência de participação da sociedade civil no CGEN com direito a 
voto1683.Apesar das discussões a figura do convidado permanente foi mantida, e 
hoje conta com 11 candidatos permanentes convidados1684.

Entretanto, apesar de movimentos em conformidade com a necessidade 
da participação, até o momento nada se resolveu, e a importância da participação 
efetiva dos povos e comunidades tradicionais no CGEN para a proteção da 
biodiversidade deve continuar a ser divulgada e trabalhada até gerar os efeitos 
consagrados na doutrina e nos principais documentos legais. É necessário que 
as comunidades e povos tradicionais tenham o seu lugar na composição do 
CGEN com direito a voz e voto, não somente como assistência ou convidados 
permanentes. Para isso é necessário a alteração do artigo 2º do Decreto nº 
3.945/2001, para incluir assentos a essas comunidades.

De acordo com Santilli, a intervenção do Estado deve “estar direcionada 
para respeito às formas de organização e representação dos povos tradicionais”1685 
de modo a “assistir, assessorar os detentores de conhecimentos tradicionais e 
nunca substituir a vontade e o consentimento prévio”. Assim, a conscientização 

1680      INSTITUTO Socioambiental (ISA). Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) 
ganha nova composição, publicado em 14 de março de 2003. Disponível em: http://site-antigo.
socioambiental.org/nsa/detalhe?id=607. Acesso em 20 abr. 2014.
1681 BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Ata da 30ª reunião Câmara Temática de 
Procedimentos Administrativos. Publicada em 5 de Outubro de 2005. Disponível em: http://
www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/ataproad30.pdf. Acesso em 20 abr. 2014, p.1.
1682 Ibidem, p.2.
1683      INSTITUTO Socioambiental (ISA). Tentativa de excluir sociedade civil do CGEN provoca 
protesto em seminário, publicado em 7 de outubro de 2005. Disponível em: http://site-antigo.
socioambiental.org/nsa/nsa/detalhe?id=2116. Acesso em 20 abr. 2014.
1684 Brasil, Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Composição do Conselho. 
Disponível em: http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-
genetico/composicao-do-conselho. Acesso em 20 abr. 2014.
1685 SANTILLI, Juliana. Op. cit., 2004, p. 366.

http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/ataproad30.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/ataproad30.pdf
http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico/composicao-do-conselho
http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico/composicao-do-conselho
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mundial dos problemas ambientais e o reconhecimento da importância das 
populações tradicionais culminam em uma revisão de valores, em que esses 
tópicos são colocados em um plano paralelo aos demais conhecimentos 
reconhecidos e tratados como únicos pelo pensamento ocidental, pois, conforme 
Violeta Refkalefsky Loureiro, tais tópicos são igualmente válidos e úteis na busca 
de soluções harmônicas e humanizadas, ainda mais que nenhuma forma de 
conhecimento é completa e autossuficiente, deve haver um constante diálogo 
em busca da transformação social para uma vida e um mundo melhor1686.

7. CONCLUSÕES ARTICULADAS

7.1. A inter-relação entre a diversidade biológica e a diversidade de sistemas 
socioculturais expressa a importância dos povos e comunidades tradicionais para 
a biodiversidade, consolidada em diversos documentos do direito internacional 
e nacional;

7.2. O reconhecimento da importância das populações tradicionais tem 
como efeito principal a o direito à participação efetiva em todos em todos os 
procedimentos que afetem ou interessem as comunidades tradicionais conforme 
o princípio democrático de justiça ambiental, inclusive pelas instituições públicas 
serem órgãos de intermediação e não de representação;

7.3. Para a proteção da biodiversidade é necessário que as comunidades 
e povos tradicionais tenham o seu lugar na composição do CGEN com direito a 
assento, voz e voto, não somente como assistência ou convidados permanentes. 
Para isso é necessária a alteração do artigo 2º do Decreto nº 3.945/2001, de 
modo incluir lugares a esses povos e comunidades.

1686 LOUREIRO, Violeta Refkalefsky. Op. cit., p. 153.
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28. RESÍDUOS SÓLIDOS E A TEORIA DA COMPLEXIDADE

MARYLISA PRETTO FAVARETTO
Professora de Direito Ambiental da UNOCHAPECÓ. Doutoranda em Direito pela 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

INTRODUÇÃO

 Vive-se atualmente uma corrida contra o tempo. Muito trabalho, muitas 
atividades que o dia é insuficiente para atendimento dos compromissos 
assumidos. E o objetivo dessa roda viva é ganhar dinheiro e em consequência 
adquirir mais bens de consumo. A pessoa é de acordo com o que ostenta e 
o consumo de produtos caros iguala as pessoas umas as outras. Por isso, à 
todo momento, criam-se inúmeras oportunidades, através de financiamentos, 
pagamentos parcelados, cartões de crédito, compras pela internet, comércio 
aberto em finais de semana e feriados, tudo para facilitar o consumo e satisfazer 
o sentimento de contentamento, mesmo que efêmero nas pessoas.

 Esse consumo desenfreado foi uma idéia implantada paulatinamente no 
cotidiano das pessoas a partir da segunda guerra mundial e hoje consumir é 
inerente das pessoas. Outra característica criada na sociedade contemporânea 
com o desenvolvimento da tecnologia é o cultivo ao individualismo. Não há mais 
as relações pessoais entre as pessoas, tudo é através da internet e das redes 
sociais. Nos encontros das pessoas, cada qual fica com seu aparelho eletrônico 
conversando com outras pessoas que não àquelas que estão juntas. 

 Essa forma de consumo ilimitado gerou a crise ambiental que hoje 
experimentamos, com inúmeras conseqüências, entre elas, a produção excessiva 
de resíduos sólidos. Exemplificando, basta pensar na produção de lixo diário de 
uma residência. O lixo é um dos grandes problemas ambientais do século XXI, 
e, o Poder Público enfrenta dificuldades para gerenciar e armazenar os resíduos 
criados cada vez mais em maior escala.

 Para minimizar o problema dos resíduos em geral, foi criada a Lei da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, dispondo entre outras sobre os 
tipos de resíduos, a coleta, reciclagem, reaproveitamento, e, muito importante à 
gestão compartilhada dos resíduos entre todos os setores desde o fabricante até 
o consumidor final, visando padrões sustentáveis.

 É nessa seara que a pesquisa se desenvolve, objetivando dar o enfoque 
sobre o problema dos resíduos sólidos, que deixou de ser local para atingir o 
planeta de forma global, a necessidade de conscientização e a busca conjunta da 
sociedade e do Poder Público por soluções sustentáveis por meio da pesquisa 
das questões ambientais. 

E a busca da sustentabilidade da natureza, no presente trabalho é proposta 
através, da pesquisa, buscando utilizar, para tanto, dos estudos de Edgar Morin 
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sobre a teoria da complexidade e suas relações com a sociedade contemporânea. 
O objetivo é verificar se o método utilizado por Morin se aplica à pesquisa sobre 
as normas de Direito Ambiental na sociedade de risco1687.

1. OS RESÍDUOS SÓLIDOS E A TEORIA DA COMPLEXIDADE

Desde o século XVIII, várias invenções e inovações tecnológicas 
possibilitaram a produção mais eficaz de bens proporcionando mais conforto às 
pessoas e o consequente consumismo desses bens pela população, consolidando 
a modernidade industrial e a passagem desta para a sociedade de risco.

Esse processo de modernização pautado no desenvolvimento técnico-
econômico se deu – e continua ocorrendo – sem os devidos cuidados com os 
bens permanentes do planeta. A crença no progresso e a falta de cuidado com 
os bens naturais  desencadearam uma crise ambiental sem precedentes e, em 
razão do mau uso do meio ambiente pelo ser humano, hoje a população sofre 
com a poluição dos rios, do ar, pelos efeitos ocasionados pelo  desmatamento, 
pelo efeito estufa e pela produção de lixo, etc. Então, a sociedade transformou-
se em fonte geradora de riscos, ou seja, uma sociedade que com objetivo de 
desenvolver-se econômica e tecnologicamente, visando proporcionar mais 
conforto e facilidade, transformou-se em uma sociedade de risco.1688

 Apesar de todos os riscos que a sociedade produz diariamente, não se 
pode ter uma visão negativa da humanidade ou mesmo das futuras gerações. 
Mas sim, deve-se vislumbrar no horizonte uma oportunidade de dar a volta 
por cima, por meio de qualificação de gestão ambiental, criação de normas e 
programas de educação ambiental. É necessário salientar que a humanidade 
está se conscientizando do problema e buscando alternativas adequadas, através 
da aplicação do conhecimento já adquirido em todas as áreas (filosofia, direito, 
engenharia, etc.) de que somente ter-se-á vida se houver um meio ambiente 
sadio.

 No estágio em que a sociedade contemporânea se encontra em relação 
ao meio ambiente, no caso do estudo, o consumo excessivo e a criação diária 
de resíduos sem um planejamento para gerenciamento dos mesmos, necessita 
desenvolver a pesquisa no sentido de encontrar alternativas para combater essa 
crise ambiental. O homem tem plena ciência de que criou os riscos que hoje 
geram a crise ambiental. Aliás, não há risco zero. Há riscos advindos do mundo 
natural, mas, também, há aqueles riscos humanamente criados pela ação do 
homem, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E na sociedade em 
que vivemos, como referido, a existência de riscos é consciente pelo homem, 

1687  BECK, Ulrich.A sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad.: Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010.
1688  LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-
consumo. 2ª Ed.  Ver., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012; e GUERRA, 
Sidney. Resíduos sólidos. Rio de Janeiro: Forense, 2012. Ambos autores utilizados até o final 
deste trabalho.
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é a sociedade de risco com sua principal característica a irresponsabilidade 
organizada, defendida por Ulrich Bech. 

 Mas, há um limite aceitável pela natureza em que há possibilidade de 
desenvolvimento da ciência e tecnologia pelo homem com sustentabilidade da 
natureza e garantia de vida saudável às futuras gerações. Esse caminho deve 
ser encontrado pelo homem. E nesse momento, importante lembrar a pesquisa 
sobre a Teoria da Complexidade desenvolvida por Edgar Morin. Para este autor, o 
conhecimento humano é ilimitado e deve se dar a partir do conhecimento de si 
mesmo incluindo o auxílio das várias áreas do saber para enfrentar a complexidade 
dos problemas da humanidade. O pesquisador deve buscar sempre um novo olhar 
do mundo, abrir a janela e enxergar além, relacionar o homem com o ambiente 
em que vive em todos os seus elementos possíveis: história, política, costume, 
cultura, educação, economia, crença, entre outras.

 Dessa maneira, não há possibilidade de desenvolver uma norma, por 
exemplo, dissociada do ambiente em que vivemos. Os problemas existentes 
devem ser enfrentados no desenvolvimento do estudo, para que haja aplicabilidade 
e efetividade da lei criada. A norma está ligada diretamente à sociedade, pois, ela 
surge da necessidade social.

 E no caso da crise ambiental, a atitude predatória do homem em face 
da natureza fez emergir a urgência de desenvolver a pesquisa nessa área para 
elaboração de normas a regular os atos lesivos do homem em detrimento do meio 
ambiente com vista à sustentabilidade, unindo a lei aos elementos complexos 
acima mencionados.

Por tudo isso, a pesquisa em geral e principalmente na em questão, deve 
ser um estimulante e ao mesmo tempo um desafio para a busca constante 
do aprimoramento do conhecimento, necessitando de reflexão sobre a 
problematização, pois, que é mutável. Por sua vez, com relação ao método do 
conhecimento, segundo Morin, ele deve colaborar a pensar por si mesmo para 
responder os complexos problemas ambientais existentes na sociedade.

 Dessa maneira, a pesquisa científica do Direito Ambiental com base na 
norma deve se dar no contexto do mundo concreto incluindo a sociedade de 
risco e toda a sua complexidade: social, política, econômica, cultural e ambiental, 
consideradas no espaço físico e no tempo, quer dizer, histórica e geograficamente 
localizadas, ou seja, os elementos complexos, uma vez que o Direito Ambiental 
surgiu da necessidade social e é para a sociedade que ele é direcionado.

 E nessa caminhada, diante desse crítico cenário, surge a preocupação 
com a criação de uma lei na tentativa de resolução do problema do lixo. Então 
foi editada a Lei 12.305/2010 – Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos com 
objetivo de enfrentar o problema existente em relação ao aumento, acúmulo e a 
destinação final dos resíduos sólidos, visando diminuir os índices de poluição e 
degradação do meio ambiente, eis que tem sido prejudicial para a saúde e vidas 
humanas.

Os produtos antigos primavam pela qualidade e durabilidade. A lâmpada 
quando surgiu tinha uma previsão de durabilidade de 1000 horas Contudo, com 
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o desenvolvimento do poder econômico, o auge do emprego, se os produtos 
tivessem uma maior durabilidade o comércio iria se desenvolver de forma lenta. 
Então, se os produtos tivessem uma durabilidade menor, sua troca seria mais 
freqüente, e, com isso o comércio se desenvolveria, solucionando o problema 
social existente, inicialmente, do pós-segunda guerra mundial.

 E isso foi o que aconteceu, os engenheiros, ao invés de desenvolverem 
cada vez mais produtos melhores, começaram a criar produtos com prazo de 
validade. E o conserto de peças dos produtos encareceu de tal forma que trocar 
uma peça danificada de um produto tem valor próximo ao de um produto novo. 
Isso faz com que as pessoas não consertem as peças danificadas e troquem 
os produtos com problemas por novos. Ou, ainda, simplesmente as pessoas 
prefiram trocar os produtos porque o mercado oferece um modelo novo, com 
uma pequena tecnologia a mais, mas, que tem quase a mesma função do 
modelo antigo. Todavia, esse produto velho está estacionado em algum lugar, 
prejudicando o meio ambiente.

  No início, os países mais desenvolvidos enviavam o lixo desses produtos 
mencionados para países subdesenvolvidos imaginando livrarem-se do problema. 
Esse pensamento se sustentou até a década de 80. Atualmente, com a crise 
ambiental de forma global, sabe-se que não adianta enviar o lixo para outro lugar 
porque esse problema é de todos, é global, e, é fundamental encontrar meios de 
sustentabilidade do planeta sob pena de colocarmos em risco a vida das futuras 
gerações.

Apesar de um início de mudança de pensamento da sociedade 
contemporânea com relação ao meio ambiente, esta, pelo seu padrão cultural e 
pelo seu modo consumista, confecciona uma grande quantidade de produtos que 
são lançados diariamente no mercado e imensurável a quantidade de resíduos 
sólidos decorrente dos mesmos.

Os resíduos sólidos, considerando todos os tipos: doméstico, agrícola, 
industrial, comercial, hospitalar, etc., vêm sendo tratado na atualidade, como 
um problema socioambiental existente em toda sociedade contemporânea. Isso 
ocorre como acima mencionado, em virtude do padrão cultural e modo de vida 
relacionado ao consumo que à medida que este aumenta maior é o prejuízo da 
natureza.

E esta seara consumista surte efeitos que perpassa a pessoa do 
consumidor. E um dos efeitos mais evidentes é o descarte dos resíduos sólidos 
como conseqüência do consumo desenfreado. O paradigma dessa prática são os 
produtos eletrônicos a exemplo do computador, do celular, dos eletrodomésticos, 
entre outros que saem de linha em poucos meses, surgindo novos produtos com 
mais recursos, sucateando os existentes.

Essas atitudes trazem reflexos sociais à saúde pública, ao meio ambiente, 
entre muitos outros como consequência do manejo incorreto dos resíduos 
surtindo um alerta ao Estado sobre a necessidade de adotar medidas para 
reverter o problema.

Algumas dessas conseqüências diretas ou indiretas podem ser citadas 
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entre outras: alagamentos, desabamentos, perda do patrimônio, infestação por 
doenças e contaminação de lençóis freáticos pelo chorume, trazem prejuízos 
imensuráveis a população e ao Estado que poderiam ser evitados.   

Infelizmente os ideais praticados pelo sistema capitalista, o aumento da 
população, a globalização, a busca incessante das empresas pelo aumento do 
lucro com diminuição das despesas, a sociedade do espetáculo de massas, a 
busca por uma melhor qualidade de vida, são fatores que fundamentam o alto 
padrão de consumo vivenciado pela atual sociedade.

Nessa questão, o meio ambiente sofre em duas circunstâncias, ou 
seja, no momento da extração dos recursos naturais para confecção dos bens 
tecnológicos e no momento do descarte desses produtos quando sua utilização 
não é mais viável gerando nova ação sobre o meio ambiente.

A conclusão é lógica, tudo que é fabricado ou criado um dia será descartado 
e tornar-se-á resíduo, e, nesse momento a responsabilidade de todos é dar um 
destino ambientalmente adequado.

Como dito acima a quantidade de resíduos diários produzidos pela 
sociedade é imensa exigindo uma estrutura adequada para suprir essa demanda, 
pois, o modelo que vinha sendo utilizado era inexitoso com graves prejuízos ao 
meio ambiente.

Diante desse quadro, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre 
outras inovações, contempla o princípio da responsabilidade compartilhada 
responsabilizando os vários atores: fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores, titulares dos serviços públicos de limpeza urbana 
e de manejo de resíduos e o Poder Público, no tocante a fiscalização, para que 
dentro da função de cada um possam contribuir para a sustentabilidade do 
planeta. 

Por resíduos sólidos, de acordo com a Lei da Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos, pode-se compreender todo e qualquer material, inerte, 
minerais e orgânicos, resultante de uma ação humana ou da natureza, os quais 
não apresentam utilidade para a atividade fim que foram criados. 

Entretanto, esses resíduos, podem ser total ou parcialmente reutilizáveis 
em outras atividades, recebendo valor econômico e gerando renda. Essa 
reutilização dos resíduos é uma ação de proteção à saúde pública, bem como de 
economia de recursos naturais. Ressalta-se que a reutilização de alguns resíduos 
sólidos vem sendo uma prática cada dia maior na sociedade em que vivemos, 
através da separação dos vários fluxos de resíduos devido à divulgação, educação 
e conscientização do povo. 

A Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos trouxe princípios, objetivos 
e diretrizes que são importantes para administração adequada dos resíduos 
sólidos no país. Referida lei, igualmente, ressalta a importância da proteção do 
meio ambiente e a necessidade da intervenção de todos os responsáveis pela 
criação de resíduos sólidos, desenvolvendo ações ligadas a gestão integrada dos 
mesmos, objetivando a sustentabilidade da natureza. 
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Entre outros princípios agregados pela Lei 12.305/10, o princípio da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, surge em um 
momento de crucial importância para a sustentabilidade do meio ambiente. A 
quantidade de resíduos criada diariamente pelas empresas e pela sociedade 
está causando prejuízos imensuráveis à natureza que clama por uma solução 
urgente. Nesse contexto, responsabilizar o fabricante que criou o produto e o 
consumidor pela correta destinação é uma inovação já tardia pela situação em 
que se encontra a sociedade contemporânea.

Dessa forma, o ciclo de vida dos produtos, desde a retirada de matérias 
primas para a sua geração até o seu descarte ou a morte, como vem sendo 
designado o fim dos resíduos, é uma inovação da Lei da Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos - Lei Federal n. 12.305/10, regulamentada pelo Decreto n. 
7.404/2010, que disciplina a matéria. 

 E o objetivo de se dar um destino correto aos resíduos é manter o direito 
das presentes e futuras gerações de usufruir de um meio ambiente saudável que 
possibilite a continuidade da vida com dignidade.

Os princípios, objetivos e diretrizes contidos na Lei da Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos são instrumentos importantes para a adequada administração 
dos resíduos sólidos no país. 

Referida lei, igualmente, ressalta a importância da proteção do meio 
ambiente e a necessidade da intervenção de todos, ou seja, pessoas físicas 
e jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis de forma direta ou 
indiretamente pela criação de resíduos, desenvolvendo ações ligadas à gestão 
integrada dos mesmos.

Nessa linha, importante retomar, o princípio da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos que nada mais é do que viabilizar 
ações no sentido de controlar o fluxo dos resíduos desde a sua origem até o 
consumo, objetivando dar um descarte adequado. Esse descarte adequado 
seria a devolução dos produtos utilizados e das embalagens para o setor que 
os criou, devendo este efetivar o reaproveitamento, por meio da reciclagem ou 
reutilização, ou, então dar o destino adequado aos mesmos. 

E, importante ressaltar que a lei federal dos resíduos sólidos cria a obrigação 
do gerenciamento dos resíduos não exclusivamente ao poder público, como 
vinha ocorrendo, mas, também, dos fabricantes, das empresas, da sociedade e 
dos consumidores. Estes últimos, os consumidores, deverão se responsabilizar 
pelo correto descarte dos resíduos, através do sistema de logística reversa, por 
meio do acondicionamento dos resíduos recicláveis e reutilizáveis para entrega 
na coleta seletiva, e, quando não dispuserem de meios adequados, deverão 
remanejá-los aos postos colocados à disposição pelos fabricantes, a exemplo 
das pilhas, pneus, baterias, entre outros.

 Para implementação da legislação com eficácia o decreto que a 
regulamenta prevê  infração administrativa ambiental para as infrações à norma. 
Sendo que num primeiro momento será aplicada a penalidade de advertência e 
na reincidência haverá aplicação de multas.
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Há que se considerar, nesse particular, o tamanho do nosso país, o 
Brasil, que pela grande extensão de terras, o Poder de Polícia, muitas vezes não 
é eficaz. Todavia, há uma aliada importante a relacionar que é a educação. As 
escolas estão, desde os primeiros anos, ensinando as crianças que cuidar do 
meio ambiente é importante para manutenção da qualidade e da própria vida. E 
essa educação já está fazendo a diferença. Dessa forma, não somente a norma 
com coação e sanções, mas, também, a educação, caminhando juntas rumo a 
sustentabilidade do Planeta. 

 Não é possível impedir os avanços advindos do desenvolvimento 
econômico e tecnológico em todas as áreas. Contudo, é necessária a utilização 
e a aplicação dos mecanismos legais existentes para controlar e gerir os riscos 
gerados pelos resíduos sólidos, com intuito de manter a sustentabilidade do meio 
ambiente, garantindo, padrões de segurança, adequado em sociedade complexa 
e globalizada, converte-se em desafio para o campo jurídico e social.

 A União, Estados e Municípios, estão, dentro de suas competências, 
buscando meios para a eficaz aplicação da lei dos resíduos sólidos. No Estado de 
Santa Catarina o modelo é de regionalizar. Ou seja, agrupar municípios, elegendo 
um pólo, para gerenciar a coleta dos vários fluxos de resíduos, possibilitando 
a correta destinação dos mesmos. Esse agrupamento de municípios leva em 
conta o oferecimento dos serviços, tais como: saneamento, tratamento da água, 
entre outros.  

Importante lembrar o acima exposto que a quantidade de resíduos 
produzidos diariamente pela sociedade e empresas é muito grande. E, todo 
produto criado em algum momento de sua vida será descartado tornando-se 
resíduo. Entretanto, esse descarte deve ser feito de forma ambientalmente 
adequada. A correta destinação dos resíduos é responsabilidade de todos não 
podendo ser negligenciada quer pelo poder público, quer pelas pessoas jurídicas, 
quer pelos consumidores diretos e indiretos.  

Assim, observa-se que todos os atores do ciclo de vida dos produtos, 
mencionados no princípio da responsabilidade compartilhada, devem agir em 
conjunto. Ou seja, não adianta o fabricante cumprir a sua parte se o empresário 
ou o consumidor não faz a sua. Para que esse instituto atinja sua meta, todos 
devem trabalhar juntos a favor de um meio ambiente saudável.

 E o objetivo é a destinação final dos resíduos ambientalmente adequada. 
E essa destinação correta é um dos passos do ciclo de vida dos produtos por 
meio de seu tratamento ou recuperação, verificando se este pode ser reciclado, 
reutilizado, recuperado ou aproveitado.

Dessa forma, a destinação final ambientalmente adequada é o acoplamento 
de metodologias destinadas ao aproveitamento máximo dos resíduos sólidos 
agrupados, cuja finalidade é a redução total ou parcial do volume de resíduos 
sem utilidades. Por outro lado, igualmente, há o papel da educação que imprime 
na sociedade desde os primeiros anos escolares o dever de cuidar do meio 
ambiente para manutenção da qualidade de vida e da própria vida das futuras 
gerações.
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CONCLUSÕES ARTICULADAS

1. Os avanços da sociedade com o desenvolvimento científico e tecnológico  
trouxeram benefícios, mas, por outro vértice, aconteceram sem o devido cuidado 
com os bens naturais, causando prejuízos elevados às presentes e futuras 
gerações.

2. As consequências que o modelo econômico adotado causou ao meio 
ambiente fez crescer novos pensamentos e a busca por novos paradigmas. Mas 
para adotar um novo modelo, e, abandonar o antigo, é necessário uma reforma da 
comunidade científica e na população como um todo para que essa transformação 
aconteça de forma eficaz na busca da sustentabilidade da economia e do meio 
ambiente.

3.  Nesse sentido a edição da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
é emblemática, traçando objetivos, metas, inovando em princípios, a serem 
cumpridos e as correspondentes responsabilidades, tanto do Poder Público 
como do particular em união para o bem estar da natureza rumo à restauração da 
natureza.

4. Não há como dissociar o comportamento da sociedade contemporânea 
da atual crise ambiental. A mudança de procedimento é essencial. O homem 
tem que pensar em si e no meio ambiente, ambos deve andar em harmonia e 
em consonância com a questão econômica.

5. Na pesquisa das normas de Direito Ambiental a teoria da complexidade 
de Edgar Morin tem aplicação porque é necessário abrir a janela, olhar o mundo 
ao redor, o contexto da sociedade, seus interesses, seus costumes, o sistema 
político e econômico, sua forma de pensar, e, suas prioridades. É preciso que 
a pesquisa da norma ambiental analise todos os elementos complexos da 
sociedade, para conscientização do problema verde e da necessidade de se 
viabilizar de forma urgente a sustentabilidade ecológica por meio de leis eficazes. 
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29. A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ESPAÇOS 
PROTEGIDOS, A RECATEGORIZAÇÃO DE UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E O PROJETO DE 
LEI Nº 4.198 DE 2012

MAURO FIGUEREDO DE FIGUEIREDO
Advogado, Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

1. INTRODUÇÃO

O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
previsto no artigo 225 da Constituição Federal vigente já não é mais uma 
novidade no meio jurídico. No entanto os caminhos para sua garantia ainda 
estão sendo trilhados pela doutrina e pela jurisprudência no País. Uma das 
estratégias traçadas pelo legislador constitucional para se efetivar esse direito é o 
estabelecimento pelo poder públicode espaços territoriais e seus componentes 
a serem especialmente protegidos, conforme expressa o inciso III do parágrafo 
primeiro do respectivo artigo. 

Dentre esses espaços protegidos, a criação e implementação de 
Unidades de Conservação da Natureza (UCs) tem um papel significativo quando 
se trata de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, prover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e a 
integridade do patrimônio genético do País, e proteger a fauna e a flora. Desse 
modo deve-se garantir a criação de novas UCs e promover uma gestão eficazdas 
que existem para que esses espaços uma vez criados cumpram com seus 
objetivos de conservação.Atualmente o Brasil tem uma estrutura insuficiente 
para a manutenção das UCs e parece que há um profundo interesse em que as 
Unidades não sejam efetivadas, pois sofrem inúmeros atentados seja do poder 
executivo, seja do legislativo. Nos últimos anos a política do desenvolvimento 
a qualquer custo que assola todos os cantos do Paístem levado à desafetação 
de área e á recategorização de inúmeras UCs. Por isso a recategorização de 
Unidades de Conservação da Natureza éum tema que merece atenção. A 
avaliação jurídica sobre o tema da recategorização deve ser aprofundada afim 
de que os pensadores e operadores do direito possam colaborar de forma mais 
eficaz com a promoção da justiça e da garantiado direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado.

 A seguir analisaremos a proteção constitucional dos espaços protegidos, 
mais especificamente as unidades de conservação da natureza. Por fim 
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aplicaremos os conhecimentos expostos ao Projeto de Lei nº 4.198 de 2012, 
que recategoriza a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo em Parque Nacional 
Marinho do Arvoredo e dá outras providências.

2. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A SUSTENTABILIDADE FORTE

O conceito de desenvolvimento sustentável, consagrado no relatório 
“Nosso Futuro Comum”, desde sua gênese tem influenciado normas e políticas 
públicas em todo mundo. Esse conceito, baseado em três pilares (econômico, 
social e ambiental), apesar de ter colocado a questão ambiental na pauta de 
grandes empresas e políticas governamentais, não tem promovido a manutenção 
dos ecossistemas e nem a qualidade ambiental para as futuras gerações. A 
equiparação entre o econômico, o social e o ambiental tem gerado uma equidade 
fictícia entre os pilares. Não é incomum na elaboração de políticas públicas, se 
observar a preponderância de aspectos econômicos e sociais sobre o meio 
ambiente. O fato do desenvolvimento sustentável ser baseado em três pilares 
não tem evitado a degradação dos ecossistemas essenciais à manutenção da 
vida na terra com qualidade para todos os seus habitantes. Na verdade nos 
parece que essa concepção é uma verdadeira armadilha para a humanidade, uma 
vez que o próprio conceito tem fundamentado políticas que a curto prazo podem 
até trazer benefícios à coletividade mas não são capazes de garantir a equidade 
intergeracional que abarca o conceito desenvolvido pelo Relatório Nosso Futuro 
Comum.Gerd Winter, após analisar os 20 anos do Relatório, propõe a seguinte 
metáfora: “Um Fundamento e dois Pilares.” Para o autor, “o desenvolvimento 
sustentável pode apenas ser expresso dentro de regras legais se seu escopo e 
conteúdo forem limitados, e ao mesmo tempo, mais ambiciosos.”1689

Ter o meio ambiente como fundamento, evidencia que os outros 
dois pilares devem ser desenvolvidos de forma a não provoquem alterações 
climáticas ou afetarem a capacidade de suporte dos ecossistemas, pois 
qualquer desenvolvimento que, a curto ou longo prazo, impossibilite a prestação 
de serviços ecossistêmicos de determinado ambiente natural ou a extinção 
de determinado animal ou planta não permitirá a manutenção da qualidade 
de vida, seja das presentes ou futuras gerações. Assim, ao se elaborar uma 
política pública, programa ou projeto deve se ter em conta dados científicos 
que estabeleçam escalas de utilização dos recursos naturais que possibilitem 
sua manutenção, regeneração ou a reparação do dano. Essa sustentabilidade a 
partir da metáfora de um fundamento e dois pilares proposta por Gerd Winter 
é chamada de sustentabilidade forte e por consequência o conceito tradicional 
de sustentabilidade baseada em três pilares equivalentes se trata de uma 
sustentabilidade fraca. 

1689 WINTER, Gerd. Um fundamento e dois pilares: o conceito de desenvolvimento sustentável 
20 anos após o Relatório Brundtland. In: MACHADO, Paulo Affonso Leme; KISHI, Sandra Akemi 
Shimada (Orgs.). Desenvolvimento sustentável, OGM e responsabilidade civil na União Européia. 
Tradução de Carol Manzoli Palma. Campinas: Millennium Editora, 2009, p.42
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A  Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, trata como 
fundamental o direito meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo 
o meio ambiente como bem de uso comum do povo, o qual considera essencial 
à sadia qualidade de vida, devendo ser preservado para as presentes e futura 
gerações.

O fato de o capítulo do meio ambiente estar localizado no título “Da 
Ordem Social” da Constituição demonstra que o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é um dos fundamentos para se atingir os objetivos da ordem social, 
qual seja, o bem estar e a justiça social. A respeito do pilar econômico, deve-
se observar que segundo o artigo 170, a ordem econômica tem por finalidade 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social devendo 
observar, entre outros princípios, “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 VI). Ao tratar do meio 
ambiente entre os princípios gerais da ordem econômica, está se referindo a 
elementos essenciais sobre os quais a ordem econômica deve se basear, ou 
seja, trata-se aqui de verdadeiros fundamentos da ordem econômica. 

O capitulo do meio ambiente é o cerne a partir do qual se deve compreender 
o tema no âmbito constitucional e por consequência em todo o direito pátrio, 
apesar de se tratar de meio ambiente em outros artigos da Carta Maior. Para 
Sirvinkas1690, as normas constitucionais que tratam do tema do meio ambiente 
são classificadas em: Regras específicas, onde encontramos os ditames do art. 
225; regras gerais, como as estabelecidas no artigo 170 (Dos Princípios Gerais 
da Ordem Econômica) e art. 186 II (Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma 
Agrária), entre outros; eregras de competência, a exemplo das encontradas nos 
artigos 21(,IX, XIX, XX, XXIII, a ,b e c, e XXV), 22(IV, XII, XIV, XXVI e parágrafo 
único),  23(III, IV, VI, VII, IX e XI) e 24(I,VI, VII, VII)1691. A partir da análise das regras 
específicas presentes no artigo 225, observamos que a Constituição estabelece 
obrigações positivas e negativas para que se efetive o direito fundamental em 
tela. Para Benjamin: 

“A tutela ambiental não é um daqueles valores sociais 
onde basta assegurar uma liberdade negativa, orientada a rejeitar 
a intervenção ilegítima ou o abuso do Estado. Além de ditar o 
que o Estado não deve fazer (= dever negativo) ou o que lhe cabe 
empreender (= dever positivo), a norma constitucional estende seus 
tentáculos a todos os cidadãos, parceiros do pacto democrático, 
convencida de que só assim chegará à sustentabilidade.”1692

1690 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental - São Paulo: Saraiva, 2002.
1691 Citamos apenas alguns exemplos de normas expressas na classificação apresentada 
pelo autor, que em sua obra trata o tema com mais abrangência, o que não é o propósito aqui.
1692 BENJAMIN, Antônio Herman. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. In: 
Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, v. 19, n. 1 (jan./jun. 2008).
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É imprescindível que se estabeleça uma interpretação da Constituição 
visualizando as consequências socioambientais de cada ação ou omissão 
em relação a conservação de recursos naturais e a manutenção da qualidade 
ambiental. Não há qualquer motivo, econômico ou social, que possa retirar do 
Estado ou da sociedade, o dever da proteção ambiental. Qualquer ação em 
relação ao desenvolvimento econômico ou social deve garantir o que Benjamin 
considera como imperativos jurídico-ambientais mínimos. Segundo o autor,

“a Constituição de 1988 pela técnica de imperativos jurídico-
ambientais mínimos, resguarda, enfática e até pleonasticamente, 
três núcleos jurídicos duros associados à proteção do “meio 
ambiente ecologicamente equilibrado”: a) os processos ecológicos 
essenciais, b) a diversidade e integridade genética, e c) a extinção 
de espécies (art. 225, § 1º, I, II e VII). Os dois primeiros, na forma de 
um facere, um “atuar” (= imperativo mínimo positivo); o terceiro, 
como um “evitar”, um non facere (= imperativo mínimo negativo).1693

Assim, ao se estabelecer uma política, plano ou projeto, quando há 
conflito entre questões econômicas sociais e ambientais, deve-se ter sempre em 
mente esses imperativos jurídicos mínimos, pois só assim se estará garantindo 
às presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Não resta dúvida então, que a interpretação do texto constitucional 
deve se basear no conceito de sustentabilidade forte, caso contrário não atingirá 
seus propósitos.

3. ESPAÇOS PROTEGIDOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Entre os instrumentos que o legislador constitucional impôs ao poder 
público afim de efetivar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
destaca-se a criação de espaços protegidos.  Conforme o Art.225 §1ºIII, incumbe 
ao poder público: 

“definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos 
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de 
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção.” 

A opção do legislador pelo termo “espaços protegidos”, demonstra que 
há nesse contexto mais de uma espécie de espaços protegidos, assim a norma 
busca abranger espaços que vão além do conceito de áreas protegidas definido 

1693  BENJAMIN Antônio Herman. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. In: Princípio 
da proibição de retrocesso ambiental. SENADO FEDERAL, COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, 
DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (org.). Brasília, 2012. Disponível 
em: www.senado.gov.br. Acesso em 04 maio. 2014.
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na Convenção da Diversidade Biológica (CBD). Conforme estabelece o artigo 
2º da CDB, área protegida significa uma “área definida geograficamente que é 
destinada, ou regulamentada, para atingir objetivos específicos de conservação”. 
No Brasil se confunde o termo espaços protegidos, com áreas protegidas. Aqui, 
devido à natureza de proteção desses espaços e suas respectivas finalidades, faz 
sentido tratar como“áreas protegidas” espaçoscomo as Áreas de Preservação 
Permanente (APP),Reserva Legal, Reserva da Biosfera, e até mesmo os biomas 
e zonas protegidos no Art. 225 §4ª da Constituição, como aFloresta Amazônica 
brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 
Costeira. Porém, nesse caso entendemos que se tratam de áreas protegidas 
no sentido amplo (lato sensu) enquanto o conceito expresso na CDB trata-se 
de área protegida em um sentido estrito (stricto sensu). Desse modo também 
consideramos como áreas protegidas stricto sensu, os espaços territoriais 
conhecidos no Brasil como Unidades de Conservação da Natureza.

As Unidades de Conservação da Natureza (UCs), tem seu conceito 
definido no Brasil pela Lei Federal nº 9.985/2000, que veio regulamentar o art. 
225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e instituir o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Conforme o artigo 2º, inciso I, 
da Lei do SNUC, entende-se por Unidade de Conservação:

“espaços territorial e seus recursos ambientais, incluindo 
as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.

Percebe-se, a partir desse conceito, que Unidades de Conservação se 
equivalem às Áreas Protegidas no contexto da CDB. E é nessa espécie do gênero 
espaço protegido, ou área protegida stricto sensu, que focamos o presente 
estudo.

4. A RECATEGORIZAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Preliminarmente é importante ressaltar que a Lei do SNUC estabelece 
dois grupos de UCs, o de Proteção Integral, cujo o objetivo básico é preservar a 
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com 
exceção dos casos previstos naquela lei (art. 7º §1º); e o de Uso Sustentável que 
tem como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza com o uso 
sustentável de parcela dos seus recursos naturais (art. 7º §2º). 

Esses grupos são divididos em 12 categorias. As categorias pertencentes 
ao grupo de UCs de Proteção Integral são: Reserva Biológica, Estações Ecológica, 
Parque Nacional, Monumento Natural e Refugio da Vida Silvestre. Já o grupo 
de Uso Sustentável, é formado pelas seguintes categorias: Área de Proteção 
Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva 
Extrativista Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
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e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Essa última é de fato uma UC de 
proteção integral, uma vez que em seu interior só são permitidas atividades de 
uso indireto.1694

Quando tratamos de regategorização, portanto, nos referimos a mudança 
de categoria de uma UC já criada pelo poder público. A recategorização pode se 
dar para uma categoria do mesmo grupo, ou de grupos distintos. Também pode 
haver regategorização com aumento de área da UC ou com supressão de área. 
Portanto, entende-se a recategorização como uma alteração de categoriaintra 
ou entre grupos, seja para categorias mais restritivas ou mais permissivas, com 
aumento ou redução total ou parcial de sua área.

Apesar do presente estudo não ter como objetivo uma análise geral 
dos processos de recategorização de UCs no País, deve se observar que a 
recategorização de UCs só tem servido à interesses meramente econômicos, as 
vezes mascarados de interesses sociais. A variável ambiental e o devido processo 
legislativo não tem respeitado o objetivo das normas que regem esse processo.

Conforme expresso no já mencionado art. 225§1º III da Constituição 
Federal, a alteração e a supressão de espaços protegidos somente são 
permitidas através de lei, “vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.”  Uma vez que a Lei 
do SNUC regulamenta os incisos I, II, III e VII do art. 225 §1º da Constituição 
Federal, entendemos a partir da lição de Benjamin exposta acima, que as 
UCs são intrumentos desatinados a assegurar imperativos jurídico-ambientais 
mínimos ou seja, os deveres de “preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais”, “preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
País”, “proteger a fauna e a flora”, e impedir “práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica” ou “provoquem a extinção de espécies”, regras presentes no 
art. 225, § 1º, I, II e VII da Constituição.  Portanto, devemos observar: Primeiro, 
que a alteração e a supressão se trata de uma exceção, sendo que a regra geral 
é a criação de UCs; e segundo, que qualquer alteração que flexibilize os objetivos 
de conservação da UC quando esses estão ligados ao tais imperativos mínimos 
deve ser considerada um verdadeiro retrocesso ambiental.

4.1 Procedimento para a Recategorização

Conforme art. 22 da Lei do SNUC, a criação de uma unidade de 
conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública. Na 
criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica, duas categorias do grupo 
de proteção integral, não é obrigatória a consulta. Essa exceção é autorizada 
pelo parágrafo 3º do artigo 22. O parágrafo 4º do mesmo artigo estabelece que 

1694 Para saber mais sobre RPPNs, sugerimos o texto de WIEDMANN, Sonia Maria Pereira. 
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN – na Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema 
nacional de Unidades de Conservação–SNUC. In Direito ambiental das áreas protegidas. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2001.
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na consulta, “o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas e 
inteligíveis à população local e a outras partes interessadas”.

Vejamos que sem essas formalidades elencadas pela Lei do SNUC, o 
processo de criação de UCs é passível de ser declarado ilegal. Se entendemos 
que a criação desses espaços protegidos é a regra, quando tratamos da alteração 
e da supressão, devemos ter um processo análogo ao da criação, porém com 
um rigor muito maior, justamente por estarmos tratando de espaços que visam 
proteger o “núcleo jurídico duro” da Norma Constitucional em matéria ambiental. 
Importante observar que uma unidade de conservação passa a existir no mundo 
jurídico a partir de um ato do poder público, portanto pode ser criada por qualquer 
dos poderes da República em nível federal, estadual ou municipal, conforme a 
competência de cada ente. Já a recategorização, como vimos acima, só pode 
ser feita por meio de lei. Isso ocorre justamente por se tratar de uma exceção. 
Nesse caso o processo legislativo deve cumprir com rigor a análise dos estudos 
técnicos e promover a consulta pública de modo exemplar. 

5. A RESERVA BIOLÓGICA MARINHA DO ARVOREDO E O PROJETO DE LEI 
Nº 4.198 DE 2012.

O arquipélago do Arvoredo, formado pelas ilhas do Arvoredo, Galé e Deserta 
e pelo Calhau de São Pedro, localizado no litoral centro-norte do Estado de Santa 
Catarina, faz parte desde 1990, da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. O 
processo de criação da Reserva teve início no final da década de 80, fruto de 
um movimento ambientalista que tinha por finalidade proteger a área de ações 
predatórias e desordenadas como algumas atividades de pesca e turismo.

Os esforços dos ambientalistas foram reconhecidos pelo IBAMA, que 
realizou estudos complementares para a criação da Unidade de Conservação. 
Ocorre que, contrariando à expectativa da sociedade, que esperava a criação 
de um Parque Nacional Marinho, o IBAMA, através de seus técnicos, sugeriu 
a criação de uma Reserva Biológica Marinha. A reserva foi criada através do 
n º Decreto 99.142, de março de 1990, com o objetivo de proteger amostra 
representativa dos ecossistemas da região costeira ao norte da Ilha de Santa 
Catarina, suas ilhas e ilhotas, águas e plataforma continental, com todos os 
recursos naturais associados.

Durante seus mais de 20 anos de existência, a Reserva tem sido 
contestada por setores da sociedade, especialmente os ligados à pesca e ao 
turismo.Conforme a Lei do SNUC (art. 10), as Reservas Biológicastem 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 
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manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, 
a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.”

Nessa categoria de UC só é permitida a visitação pública com objetivo 
educacional e a pesquisa científica. Por pertencer ao grupo de unidades de 
proteção integral, portanto de uso indireto dos recursos, a pesca no interior da 
Reserva é proibida. Tal proibição é contestada pelos pescadores da região que 
querem exercer sua atividade econômica no local. Quanto ao turismo, ao ser 
criada, os técnicos que delimitaram a Reserva deixaram de fora a área onde está 
situado o farol da Marinha, mais especificamente na porção sul da ilha do Arvoredo 
e a região marítima localizada ao leste da Ilha do Arvoredo, essa exclusão teve 
como finalidade a manutenção atividades da marinha no local e a manutenção 
da atividade turística nas localidades conhecidas como Baia do Farol, Saco do 
Batismo e Saco do Capim. Mesmo tendo sido deixada uma área fora da Reserva 
destinada à atividades de turismo, permaneceu a demanda de alguns municípios 
de entorno e em especial das escolas e operadoras de mergulho que pretendem 
também usar outros pontos da Ilha do Arvoredo e de outras ilhas para exercer 
sua atividade, que fica prejudicada quando o vento sopra do quadrante sul e 
impossibilita o mergulho na região da Ilha do Arvoredo que está fora da Reserva.

A pressão da sociedade fez com que alguns parlamentares catarinenses 
elaborassem projetos de lei para que a Reserva fosse regategorizada para Parque 
Nacional. A categoria Parque Nacional também está no grupo de Proteção Integral 
e conforme dispõe a Lei do SNUC(art.11),

“tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando 
a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em 
contato com a natureza e de turismo ecológico.”

 A recategorização para Parque Nacional possibilitaria as atividades 
de turismo dentro da Unidade, isso satisfaria parte da sociedade que defende 
essas atividades, por outro lado, o conflito com os pescadores permaneceria.
Sem entrar no mérito de sobre as atividades de turismo em UCs marinhas, nosso 
propósito aqui é avaliar se o Projeto de Lei nº 4.198 de 2012 tem possibilidade 
jurídica de prosperar. Esse Projeto foi o último proposto na Câmara dos Deputados 
com o objetivo de recategorizar a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo em 
Parque Nacional Marinho do Arvoredo.

Conforme expusemos acima, o processo de recategorização deve 
observar os critérios legais para a criação de novas UCs. Portanto, para que 
o Projeto de Lei em tela tenha possibilidade legal se tornar norma valida no 
universo jurídico brasileiro é necessário que seja embasado em estudos técnicos 
e que passe por consulta pública, onde o poder público forneça informações 
adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas.Desde 
2012, quando se deu início ao processo legislativo, houveram duas audiências 
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públicas. Uma em 9 de julho de 2012, na Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina, em Florianópolis, e outra exatamente um ano depois, em 9 de 
julho de 2013, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 
Câmara dos Deputados, em Brasília. Em ambas audiências ficou evidente a falta 
de informação da sociedade. É importante se ressaltar que a audiência pública 
não necessariamente é a forma mais efetiva e informar, a consulta pública deve, 
especialmente em casos de recategorização, ou desafetação de áreas de UCs, 
ser realizada de forma mais efetiva direcionada a grupos de interesse diretos, 
antes de se fazer uma reunião ampla onde as informações não conseguem atingir 
o conhecimento dos presentes. Portanto, até o momento, resta prejudicado o 
requisito da consulta pública para a recategorização que se discute. 

Mesmo se tratando de uma regategorização para uma categoria 
do grupo de proteção integral, especialmente por se tratar de uma categoria 
mais permissiva que a original, deve-se ter estudos técnicos muito bem feitos, 
baseados em dados científicos que avaliam os aspectos ambientais bem como 
dados sociais e econômicos. No caso do Projeto de Lei aqui estudado, não se 
tem notícia de estudo técnico favorável a recategorização que esteja presente 
no processo. Por outro lado, pesquisadores de Universidade Federal de Santa 
Catarina enviaram à Câmara dos Deputados parecer contrário à recategorização. 
Assim, há a necessidade de se obter outros estudos que justifiquem que a 
alteração da categoria traráum ganho ambiental, pois como vimos previamente, 
em se tratando de alteração de um instrumento (unidade de conservação) que 
busca efetivar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado deve-se 
ter o cuidado para evitar o retrocesso ambiental.

 Outra caminho, que nesse caso seria o caminho da decisão política 
afim de efetivar a recategorização, em nosso entendimento, até que estudos 
provem o contrário, estaria indo de encontro à Constituição Federal. O conceito 
clássico de desenvolvimento sustentável permitiria uma análise onde os 
aspectos econômicos e sociais nesse caso concreto pudessem se sobressair 
aos aspectos ambientais, mas como defendemos anteriormente nesse estudo, 
a interpretação da Norma Constitucional deve ser feita com base na metáfora de 
um fundamento e dois pilares, proposta por Gerd Winter.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 Em um momento em que se percebe um impulso muito forte de 
setores da sociedade e do governo para se flexibilizar a legislação ambiental, 
deve-se aprofundar o estudo dos processos de recategorização de Unidades de 
Conservação da Natureza.

6.2 O conceito clássico de desenvolvimento sustentável baseado em três 
pilares não tem sido suficiente para se manter o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e a sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, 
portanto deve-se interpretar a Constituição Federal observando que o meio 
ambiente é um fundamento, onde se apoiam os pilares econômico e social.
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6.3 As UCs são instrumentos essenciais para a efetivação do direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, portanto sua criação deve ser 
entendida como regra e sua alteração, seja por processo de recategorização ou 
por desafetação de área se trata de exceção.

6.4 O processo de recategorização de uma UC é análogo ao processo de 
criação e portanto deve exigir estudos técnicos e consulta pública. 

6.5 O processo legislativo relativo ao Projeto de Lei 4.198 de 2012 deve 
ampliar a informação da sociedade bem como aprofundar os estudos técnicos, 
uma vez que meros dados a respeito de vantagens econômicas e sociais para 
grupos de interesses não justificam a recategorização.
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30. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL: QUESTÕES 
CONTROVERTIDAS NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL

MICHELLE MENDLEWICZ
Estudante da Pós Graduação - Lato Sensu (nível especialização) em Direito 
Ambiental Brasileiro da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – 

PUC-Rio

ORIENTADORA: DANIELLE DE ANDRADE MOREIRA

1. INTRODUÇÃO

A vida moderna tem gerado uma série de consequências e danos 
ambientais, como a emissão de poluentes no ar, a contaminação do solo, o 
vazamento de produtos nocivos no mar, entre outros. Todos esses acontecimentos 
são consequências da apropriação de espaços e utilização de recursos ambientais 
pelos seres humanos. Diante deste cenário, tornou-se papel do Direito regular as 
atividades do homem que afetam o meio ambiente. É justamente neste contexto 
que se configuram as medidas compensatórias e, mais especificamente, o 
instituto da compensação ambiental, visando um reequilibro das relações, de 
modo que o poluidor seja obrigado a internalizar em seu processo produtivo os 
impactos ambientais que podem ser gerados por sua atividade, de forma que 
ele não lucre com tais danos, enquanto a sociedade arca integralmente com o 
prejuízo ambiental criado. 

Neste sentido, o presente trabalho trata da compensação ambiental 
prevista na Lei 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC). É sabido que as unidades de conservação, por serem 
espaços territoriais especialmente protegidos, são essenciais para a promoção e 
conservação da biodiversidade, bem como para o uso sustentável dos recursos 
naturais, sendo apontadas inclusive como uma das mais efetivas formas de 
proteção ambiental. 

Por meio deste instituto, os empreendedores de atividades que tenham 
o potencial de causar significativo dano ao meio ambiente são obrigados 
a disponibilizar recursos financeiros para serem aplicados justamente na 
manutenção e criação de unidades de conservação, o que demonstra claramente 
seu alto grau de importância.   

Em que pese sua relevância na promoção do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, a compensação ambiental, desde a sua criação, vem 
gerando diversas polêmicas, que acabaram por representar verdadeiro entrave à 
sua aplicação.
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Neste cenário, o presente estudo tem como objetivo verificar quais são 
os principais questionamentos ocorrendo atualmente no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal, em busca do fortalecimento do SNUC e em respeito ao meio 
ambiente e à coletividade. A análise será feita abordando as seguintes ações: (i) 
ADI 3378-6; (ii) Rcl. 8465; e (iii) Rcl. 17364.

2. FUNDAMENTOS DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

É tamanha a importância conferida à problemática ambiental na sociedade 
contemporânea que a Constituição Federal (CRFB/1988), além de recepcionar 
a Lei 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 
também estabeleceu entre seus princípios a necessidade de compatibilizar o 
desenvolvimento social com a preservação do meio ambiente, instituindo o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em seu art. 225; direito 
este fundamental e de todos, incumbindo ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.1695

A CRFB/1988 determinou, em seu art. 170, VI, que a defesa do meio 
ambiente é um dos princípios gerais da atividade econômica, tendo como 
objetivo assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça 
social. Trata-se, pois, do princípio da defesa do meio ambiente, que dispõe que 
a ordem econômica brasileira deve buscar um equilíbrio entre a manutenção do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado e a necessidade do desenvolvimento 
econômico. A partir disto surge a compensação ambiental representando a busca 
pelo equilíbrio,1696antecipando a reparação do dano que poderá ocorrer em breve, 
melhorando as condições ambientais antes mesmo que elas se deteriorem.1697

Importa também dar destaque ao princípio do poluidor-pagador,1698segundo 

1695 FERREIRA, Gabriel; SILVA, Solange. Análise dos Fundamentos da Compensação 
Ambiental: A Responsabilidade Civil Ex Ante no Direito Brasileiro: Revista de Informação 
Legislativa. Brasília, n. 175, p. 125 – 136, jul./set. 2007, p. 126.
1696 FERREIRA, Gabriel; SILVA, Solange. Op. Cit., p 130.
1697 BECHARA, Erika. Licenciamento e Compensação Ambiental na Lei do Sistema Nacional 
das Unidades de Conservação (SNUC). São Paulo: Editora Atlas, 2009. p. 214.
1698 Verifica-se na doutrina separação do princípio do poluidor-pagador e usuário-pagador. 
O primeiro estaria relacionado à manutenção da qualidade do meio ambiente, enquanto o 
segundo estaria relacionado à utilização racional dos recursos ambientais de forma a manter 
sua quantidade em níveis razoáveis. Alguns doutrinadores, como Marcelo Abelha Rodrigues, 
identificam o princípio do usuário-pagador como mais abrangente e esclarecem que pode ser 
feita esta diferenciação para fins didáticos. Para os fins do presente trabalho, adotou-se a tese 
mais abrangente, em conformidade com o entendimento de Danielle de Andrade Moreira, de 
que o princípio do poluidor-pagador está “relacionado ao uso de recursos ambientais (o que nada 
mais é do que uma atividade potencialmente poluidora) e à efetiva ou potencial deterioração 
da qualidade do meio ambiente. Para fundamentar este tratamento, parte-se das também 
abrangentes definições de meio ambiente, degradação da qualidade ambiental e poluição, 
constantes da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/1981, art. 3º, I, II, III)”. 
(MOREIRA, Danielle de Andrade. Princípio do Poluidor Pagador: Origens, Evolução e Alcance. 
In: SAMPAIO, Rômulo; LEAL, Guilherme; REIS, Antonio (Org.). Tópicos de Direito Ambiental: 30 
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o qual o empreendedor deve a proceder à internalização dos custos ambientais 
de sua atividade (externalidades negativas), evitando a privatização de lucros e 
socialização das perdas.1699Importante considerar que isto não deve inviabilizar o 
exercício da atividade e paralisar a dinâmica de mercado através de uma elevação 
de preços excessiva.1700

Segundo Antonio Herman Benjamin,1701 o referido princípio apoia-se na 
teoria da compensação, pois quem se beneficia com a poluição, também deverá 
pagar na medida dos benefícios recebidos. Note-se que não é necessário que 
exista um dano ambiental, visto que o dever é de responder pelas medidas 
de prevenção. Assim, ao iniciar uma atividade potencialmente causadora de 
significativo impacto, o empreendedor estará promovendo o compartilhamento 
dos custos das medidas preventivas de sua atividade.  

O terceiro fundamento é o licenciamento ambiental, procedimento no 
qual se efetiva esta obrigação, que é condição indispensável para a outorga das 
licenças ambientais. A compensação ambiental apenas será exigida quando, 
devido à magnitude do potencial degradador, o licenciamento estiver sujeito ao 
EIA/RIMA e os possíveis danos forem inevitáveis, inafastáveis, mas toleráveis 
social e ecologicamente.1702

Restam, portanto, expostos os fundamentos e os princípios centrais da 
compensação ambiental. Esta foi regulada pelo art. 36 da Lei do SNUC,1703 em 18 
de julho de 2000, segundo o qual o empreendedor deverá apoiar a implantação 

anos da Política Nacional do Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011. p. 41).
1699 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. 
p. 143.
1700 DERANI, Cristiane. Op. Cit., p. 144.
1701 BEJAMIN, Antonio Herman. O Princípio do Poluidor-Pagador e a Reparação do Dano 
Ambiental. p. 6. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/handle/2011/8692. Acesso em 
05.09.2013.
1702 BECHARA, Erika. Op. Cit., p. 230.
1703 Art. 36. da Lei 6.938/2000: Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos 
de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor 
é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de 
Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. § 1o O 
montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade 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. (Em razão do julgamento da ADI 3.378-6/2008 (STF, 
ADI 3.378-6/DF, Rel. Ministro Carlos Britto, Brasília, 09 abril, 2008), conforme será tratado 
adiante). § 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação 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.

http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/handle/2011/8692
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e manutenção de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral 
nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos causadores de 
significativo impacto ambiental, com fundamento no EIA/RIMA.O parágrafo 
1º do referido dispositivo estabeleceu, contudo, um piso ao determinar que 
o montante de recursos não poderia ser inferior a 0,5% dos custos totais do 
empreendimento. Piso este que acabou gerando uma série de divergências que 
se prolongam até hoje, como se verá a seguir. 

3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3378-6

Com vistas a questionar a constitucionalidade da compensação 
ambiental, foiajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3378,1704 em 
16 de dezembro de 2004, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), tendo 
por objeto o art. 36 da Lei do SNUC e seus parágrafos. Em síntese, a CNI aduziu 
que tais dispositivos: (i) violam o princípio da legalidade; (ii) violam o princípio da 
harmonia e independência dos poderes; (iii) violam o princípio da razoabilidade 
e da proporcionalidade; e (iv) a indenização prévia, sem prévia mensuração e 
comprovação da ocorrência de dano, pode configurar enriquecimento sem causa 
pelo Estado.1705

Em relação ao primeiro ponto, foi arguido que o parágrafo 1o do art. 36, ao 
delegar ao órgão ambiental licenciador o poder de fixar o montante de recursos 
a ser aportado pelo empreendedor, tendo apenas estabelecido o valor mínimo 
equivalente a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação 
do empreendimento ofende o princípio da legalidade (art. 5o, II da CRFB/1988). 
Isto pois somente a lei, em sentido formal, pode criar deveres e obrigações, 
limitando o direito individual da parte. Assim, apenas o Poder Legislativo poderia 
criar regras impondo obrigações positivas ou negativas.

Ademais, alegou afronta ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, 
caput da CRFB/1988), no sentido de que a administração pública só pode fazer 
ou deixar de fazer o que a lei, e não uma resolução de um órgão administrativo, 
determina. 

Sobre a suposta violação ao princípio da independência e harmonia dos 
poderes, descreveu a autora que o dispositivo citado representa uma delegação 
ilegítima do Poder Legislativo ao Poder Executivo do poder de legislar. Tal 
delegação apenas seria possível se a lei estabelecesse parâmetros, limites e 
standards que limitassem e pautassem a ação do administrador. Como isto não 
ocorreu, segundo a autora, o art. 36 conteria delegação disfarçada e, portanto, 
inconstitucional.

No que tange o terceiro ponto da ADI ora em análise, a autora defendeu 
que os danos ambientais significativos, que a lei pretende sejam indenizados, 
não ocorrem no processo licenciamento quando é exigido o EIA/RIMA, não se 

1704 STF, ADI 3.378-6/DF, Rel. Ministro Carlos Britto, Brasília, 09 abril, 2008. 
1705 Petição inicial nos autos da ADI 3.378. Op Cit.,p. 2.
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justificando a cobrança da compensação ambiental. Segundo a mesma não há 
relação de adequação entre o fim visado e o empregado pelo legislador.  De 
forma a defender tal tese, o argumento principal utilizado foi o de que se o EIA/
RIMA não previr, no âmbito do processo de licenciamento, a eliminação e/ou 
mitigação dos impactos negativos significativos, a licença ambiental não será 
deferida. Assim, em não havendo significativo impacto ambiental, que constitui 
o suporte jurídico que respalda a cobrança da compensação ambiental, por que 
o dever de pagá-la? Veja-se, abaixo, o posicionamento da autora acerca desta 
questão:

“Quer dizer: por que teriam os empreendedores de pagar 
a compensação ambiental, na potencialidade de dano significativo de 
seu empreendimento, se não causarão significativo impacto ambiental 
na operação de suas atividades, já que terão que ser eliminados 
ou mitigados ao máximo, nos termos do respectivo processo de 
licenciamento?Na verdade, a imposição da compensação ambiental se 
revela absolutamente destituída de causa!1706

Além disso, argumentou-se no sentindo de que ao estabelecer como base 
para o cálculo do valor a ser pago os custos totais previstos para a implantação 
do empreendimento, os dispositivos mencionados acabaram por penalizar 
justamente aqueles que mais investiram em equipamentos para proteção 
ambiental. Adicionalmente, tal valor não representaria medida do dano ambiental 
que se pretende indenizar ou reparar, nem os recursos ambientais utilizados 
ou impactados pelo empreendimento. Ao não se definir expressamente o que 
estaria incluído na expressão “custos totais previstos para a implantação do 
empreendimento”, estar-se-ia ferindo também o princípio da segurança jurídica. 

Por fim, aduziu a autora que a pré-fixação de um valor a ser pago pelo 
empreendedor sem a certeza da ocorrência do dano acarretaria o enriquecimento 
sem causa do Estado. O valor a ser pago é fixado pelo dispositivo antes de 
comprovar a ocorrência do dano, podendo, inclusive, este valor ser muito superior 
ao dano efetivamente causado. Assim, defendeu a autora, que é imprescindível 
a prévia ocorrência e prévia valoração dos danos para justificar a indenização 
requerida, sob pena do Estado locupletar-se às custas alheias. 

Em 09 de abril de 2008 a referida a ADI foi julgada parcialmente 
procedente, por maioria de votos, restando a ementa redigida da seguinte forma:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART. 36 E SEUS §§ 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO 
DE 2000. CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA 
PELA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO 
IMPACTO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1º 
DO ART. 36. 1. O compartilhamento-compensação ambiental de que 
trata o art. 36 da Lei nº 9.985/2000 não ofende o princípio da legalidade, 
dado haver sido a própria lei que previu o modo de financiamento dos 
gastos com as unidades de conservação da natureza. De igual forma, 
não há violação ao princípio da separação dos Poderes, por não se tratar 

1706  Ibid. p. 20.
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de delegação do Poder Legislativo para o Executivo impor deveres 
aos administrados. 2. Compete ao órgão licenciador fixar o quantum 
da compensação, de acordo com a compostura do impacto ambiental 
a ser dimensionado no relatório - EIA/RIMA. 3. O art. 36 da Lei nº 
9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador, este a significar um 
mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos 
custos ambientais derivados da atividade econômica. 4. Inexistente 
desrespeito ao postulado da razoabilidade. Compensação ambiental 
que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação 
do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não 
havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional.
Medida amplamente compensada pelos benefícios que sempre 
resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em sua 
higidez. 5. Inconstitucionalidade da expressão “não pode ser inferior 
a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do 
empreendimento”, no § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da 
compensação-compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao 
impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o contraditório 
e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os 
custos do empreendimento. 6. Ação parcialmente procedente.”.1707

Como se vê, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a 
compensação ambiental é, na realidade, “um mecanismo de assunção partilhada 
da responsabilidade social”. Apesar de parecer uma simples constatação, esta foi 
a decisão alcançada  para um dos maiores debates travados em relação a este 
instrumento, qual seja: sua natureza jurídica. 

3.1. Natureza Jurídica

Muito se discutiu na doutrina acerca da natureza jurídica da compensação 
ambiental até o advento da decisão mencionada. Contudo, de forma a obter 
um real entendimento do instrumento em análise no presente trabalho, faz-se 
necessário esmiuçar cada um dos posicionamentos previamente adotados para 
posteriormente retornarmos à conclusão obtida pelo STF. 

Para uma primeira corrente, a compensação ambiental teria natureza 
jurídica-tributária. Seus defensores argumentam que a mesma se enquadra 
na definição legal de tributo constante no art. 3o do Código Tributário Nacional 
(CTN).1708

Contudo, ao analisar tal hipótese de forma mais aprofundada, é possível 
chegar a diversos contra argumentos para esta teoria. Primeiramente, para que 
seja considerado tributo, os elementos essenciais que o constituem (sujeito 
passivo, base de cálculo e alíquota) devem estar previstos em lei para permitir 

1707 Ementa do acórdão da ADI 3.378-6, Op. Cit.
1708 Art. 3o do CTN:“Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.
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sua cobrança por atividade administrativa plenamente vinculada.1709 Ocorre que, 
neste caso, os citados elementos não existem, impossibilitando sua cobrança 
como tributo. 

Ademais, segundo Erika Bechara,1710 o tributo consiste em prestação 
pecuniária, enquanto a compensação ambiental em obrigação de dar ou de fazer, 
não ensejando a transferência de valores para órgãos públicos como no caso do 
tributo.1711

A compensação ambiental não poderia ser classificada como imposto. 
Isto porque um dos principais traços caracterizadores do imposto é sua livre 
aplicação, definidas segundo as prioridades ditadas pelo Poder Público, não 
precisando guardar relação com seu fato gerador. A compensação ambiental, 
devido à vinculação de sua receita às unidades de conservação, jamais poderiam 
ser aplicadas livremente. Ademais, o valor pago na compensação não é 
arrecadado pelo Poder Público como o imposto, mas são aplicados diretamente 
pelo empreendedor, no máximo podendo ingressar no Fundo de Compensação 
Ambiental criado pelo Ministério do Meio Ambiente e a Caixa Econômica Federal, 
mas ainda sim devendo ser aplicado diretamente nas unidades de conservação.1712

Como empréstimo compulsório também não teria melhor sorte. 
Este pode ser instituído pela União para atender as despesas extraordinárias, 
decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência ou, ainda, 
no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 
nacional.1713 Por óbvio este não é o caso da compensação ambiental, que deverá 
ser paga para que o empreendedor compense os impactos que provocará com 
sua atividade e não para auxiliar a União nas situações mencionadas. Além do 
mais, uma vez paga pelo empreendedor, este não será restituído.1714

Outra opção rechaçada é o caso das contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas.1715 Apesar de afetada a uma finalidade específica, a compensação 
ambiental não deve ser considerada como uma destas modalidades porque 

1709 GODOI, Marciano Seabra de. A compensação ambiental prevista na Lei 9.985/2000. In: 
XVI Encontro Nacional do CONPEDI. Anais. Florianópolis: Fundação Boitex, 2008. p. 4448-4467. 
Apud. MACIEL, Marcela Albuquerque. MACIEL, Marcela Albuquerque. Compensação Ambiental. 
Instrumento para a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. São Paulo: 
Letras Jurídicas, 2012.p. 156.
1710 BECHARA, Erika. Op. Cit., p. 170.
1711 Erika Bechara faz uma ressalva no sentido de que, a depender do Estado, pode haver a 
possibilidade de repassar os recursos da compensação ambiental ao órgão ambiental, de forma 
queeste proceda a sua aplicação nas Unidades de Conservação. O fato de haver esta faculdade 
dada ao empreendedor por si só já desclassifica a natureza jurídica de tributo, pois se de fato 
fosse tributo, tal possibilidade seria inexistente.(BECHARA, Erika. Op. Cit., p. 171).
1712 BECHARA, Erika. Op. Cit., p. 173. 
1713 Art. 148, CRFB/1988. 
1714 BECHARA, Erika. Op. Cit., p. 175.
1715 Art. 149, CRFB/1988.
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não foi instituída com vistas ao financiamento da saúde, educação e seguridade 
social ou à intervenção no domínio econômico, muito menos ao atendimento de 
categoria profissional ou econômica.1716 Como se não fosse suficiente, o art. 149 
da CRFB/1988 dispõe no sentido de que a instituição destas contribuições é de 
competência exclusiva da União, enquanto a compensação ambiental pode ser 
exigida também pelos Estados e Municípios enquanto órgãos licenciadores.1717

A taxa seria outra possibilidade, contudo, diferentemente dos casos 
acima, trata-se de espécie de tributo vinculado, ou seja, para que o Estado possa 
exigi-la do contribuinte, deverá fazer algo em troca. Além disso, seu fato gerador 
é o exercício regular do Poder de Polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de 
serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou ao menos posto 
a sua disposição.1718 Veja-se, que a taxa pode ser de polícia ou de serviço, sendo 
certo que nenhuma delas se aproxima do regime da compensação ambiental. 

Não poderia ser taxa de polícia, pois o licenciamento ambiental é uma 
atividade de polícia do Estado, tendo seu custo repassado ao empreendedor 
mediante cobrança de uma taxa de polícia específica. Os recursos destinados 
à compensação ambiental não são pagos pelo fato de os empreendedores 
utilizarem a máquina estatal, mas por gerarem impacto ambiental significativo e 
inafastável.1719Se não pode ser considerada taxa de polícia, muito menos poderia 
ser considerada taxa de serviço, posto que esta apenas pode ser instituída para 
remunerar serviço público singular e divisível. Ou seja, onde não houver serviço 
público, não haverá a cobrança de taxa correspondente. Como não ocorre no 
licenciamento ambiental, no ato de exigência da compensação ambiental, nem 
na implantação de unidades de conservação um serviço público prestado pelo 
Estado, não há que se falar na natureza jurídica de taxa de serviço.1720

Além da taxa, tem-se a contribuição de melhoria que é instituída para 
fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo 
como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor 
que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.1721 Ora, não há semelhança 
alguma presente, já que o empreendedor não é obrigado a desembolsar este 
valor devido à valorização imobiliária decorrente de obra pública, mas em função 
dos impactos ambientais gerados por seu empreendimento.1722

Por fim, apesar de não ser espécie tributária, tendo natureza contratual, 
há o preço público (ou tarifa). Este consiste na remuneração de um ente estatal 
pela exploração ou uso de um bem público, pelo particular, ou recebimento de 
um serviço público não essencial. Assim, o preço público se dá na efetivação 

1716 BECHARA, Erika. Op. Cit.,p. 177. 
1717 MACIEL, Marcela Albuquerque. Op. Cit., p. 158.
1718 Art. 145, II da CRFB/1988 c/c art. 77 do CTN.
1719 BECHARA, Erika. Op. Cit., p. 187.
1720 Ibid. p. 189. 
1721 Art. 81 do CTN. 
1722 BECHARA, Erika. Op. Cit., p. 190.



774 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

do princípio do usuário-pagador, já que este preconiza que aquele que utilizar 
recursos ambientais com fins econômicos deve pagar uma contribuição.1723 
Segundo Erika Bechara,1724 é justamente isto que defendem os adeptos desta 
corrente, o dever do usuário de contribuir pela utilização dos recursos ambientais. 
Contudo,não se deve reduzir a compensação ambiental a uma contraprestação 
paga por quem utiliza recursos ambientais, quando sua natureza é bem mais 
abrangente, incluindo ainda empreendimentos que não utilizam ou exploram 
recursos ambientais. Em suas próprias palavras:

“Como o princípio do usuário-pagador tem por escopo garantir 
a quantidade e a perenidade dos recursos ambientais utilizados, acaba 
por incidir até mesmo quando inexiste qualquer impacto ambiental. 
Ora, mas se o pressuposto da compensação ambiental é justamente 
o impacto ambiental negativo não mitigável (e não o uso dos bens 
ambientais), não vemos como identificar este instituto jurídico com o 
princípio em apreço.Dessa forma, esposamos nossa conclusão de que 
a compensação ambiental não se reveste da natureza jurídica de preço 
público, tampouco encontra abrigo no princípio do usuário-pagador, 
porque sua finalidade não é pagar ao Estado uma contraprestação 
pelo uso ou exploração de um bem público ou difuso; é compensar 
os prejuízos a serem causados ao meio ambiente, por determinados 
empreendimentos, que o estado-da-arte não consegue afastar.1725

Ademais, a compensação ambiental pode ser eventualmente cumulada 
com determinado preço público, a exemplo do caso de um empreendedor que 
despeja efluentes em rio de domínio da União, devendo pagar à Agência Nacional 
de Águas valor a título de retribuição pelo seu uso, além da compensação 
ambiental do art. 36 da Lei do SNUC.1726

Resta claro, portanto, a dificuldade de enquadrar a natureza jurídica 
da compensação ambiental como tributária. Para uma segunda corrente, 
onde se encontra grande parte da doutrina,o enquadramento mais adequado 
seria no campo da responsabilidade civil por danos ambientais futuros, pois 
a compensação ambiental nada mais é do que a reparação de danos futuros, 
ou seja, uma reparação ex ante, devida em virtude de danos não mitigáveis/
não evitáveis, identificados antes de sua ocorrência concreta no processo de 
licenciamento ambiental.1727 Como defensores desta posição encontram-se 
doutrinadores como Erika Bechara1728, Marcelo Abelha Rodrigues1729 e Solange 
Teles da Silva1730.

1723 Ibid. 
1724 Ibid. p. 192.
1725 Ibid. p. 193-194. 
1726 MACIEL, Marcela Albuquerque. Op. Cit., p. 159.
1727 BECHARA, Erika. Op. Cit., p. 195. 
1728 Ibid. p. 194. 
1729 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Aspectos Jurídicos da Compensação Ambiental. 
Disponível em: http://www.marceloabelha.com.br/site/publicacoes.php. Acesso em 21.08.2013.
1730 FERREIRA, Gabriel; SILVA, Solange. Op. Cit.

http://www.marceloabelha.com.br/site/publicacoes.php
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Diz-se “danos ambientais futuros”, pois, na compensação ambiental 
o recurso financeiro é exigido do empreendedor quando ele estiver prestes a 
causar um dano ambiental irreversível e inevitável, verificado, portanto, antes 
da efetiva ocorrência do mesmo. Isto é diferente da compensação de danos 
“clássica”, exigida do empreendedor quando o meio ambiente já sofreu um 
impacto irreversível, posteriormente então à verificação do dano.1731

O problema surge quando da análise da responsabilidade civil. Isto 
porque, como se sabe, a responsabilidade civil é um instituto que tem como 
objetivo impor ao causador de um dano o dever de repará-lo. Para isto, um de 
seus pressupostos é a ocorrência efetiva e concreta de um dano certo e atual. 
Consequentemente, não há que se falar em reparação se não houver dano.

Por isso, há quem defenda uma responsabilidade civil preventiva, que 
atue antes da ocorrência do dano, ao simplesmente colocar o meio ambiente 
em risco, devido à importância do bem protegido, como se vê através do 
posicionamento de Gabriel Luis Bonora Vidrih Ferreira e Solange Teles da Silva1732:

“A inserção de deveres ambientais, de mitigação e de 
compensação, realizada anteriormente ao exercício da atividade, 
acrescenta os caracteres do princípio da prevenção e precaução 
à realização de empreendimentos, permite que a conservação do 
meio ambiente faça parte do processo produtivo e cria para o agente 
econômico a preocupação em produzir o menor grau de prejuízo ao meio 
ambiente. Destaca-se, assim, que a importância da integridade do bem 
protegido e a dificuldade em se estabelecer medidas apropriadas para 
sua reparação incentivaram o surgimento de uma versão preventiva de 
responsabilidade civil, com fundamento no princípio conservacionista, 
no princípio do poluidor-usuário, poluidor-pagador e no princípio de 
precaução”. 

Há ainda quem defenda que, apesar de não se filiar ao posicionamento 
de que o risco é reparável, a ocorrência de danos futuros certos é. É este o 
entendimento de Erika Bechara1733, como pode ser verificado abaixo:

“De nossa parte, embora ainda nos mantenhamos firmes 
no entendimento de que a responsabilidade civil tem como elemento 
primordial o dano, de sorte a não acreditarmos na responsabilidade 
civil em função dos riscos – para estes continuamos aplicando o 
princípio da prevenção e da precaução, inclusive por meio de liminares 
em ações civil públicas ambientais ou por meio de ações inibitórias e 
ações de remoção de ilícito -, somos da opinião de que o sistema da 
responsabilidade civil comporta a reparação de danos futuros, ainda 
não causados, porém de ocorrência certa, devidamente antevista. 
Danos futuros não são meros riscos, que podem ou não concretizar-se. 
São danos certos, porém ainda não concretizados”.

Esta corrente, por sua vez, também pode ser rebatida. Segundo Marcela 

1731 BECHARA, Erika. Op. Cit.,p. 195. 
1732 FERREIRA, Gabriel; SILVA, Solange. Op. Cit., p. 134.
1733 BECHARA, Erika. Op. Cit.,p. 201. 
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Maciel,1734 ao transferir a ocorrência do dano para o futuro, a certeza de sua 
configuração decorreria do EIA, promovendo-se estimativas ou presunções 
fáticas de sua ocorrência, cuja aferição é difícil e incerta.1735 Não se trata, pois, 
de um “dano jurídico”, mas de impactos toleráveis social e ecologicamente, 
regularmente admitidos no processo de licenciamento ambiental, que não foram 
passíveis de serem prevenidos, mitigados ou afastados e que, portanto, precisam 
ser compensados.  

Outro problema relativo a esta teoria é quanto à valoração econômica 
do eventual dano a ser reparado, mesmo que de forma antecipada. Trata-se, 
desta vez, de um problema prático. Explica Marcela Maciel que, apesar não ser 
simples valorar a biodiversidade, há métodos desenvolvidos economicamente 
para realizar este cálculo. Contudo, 

“A avaliação dos impactos e possíveis danos a serem 
causados por um empreendimento ou atividade, por seu turno, é 
algo diverso da valoração econômica desses danos. A verificação do 
potencial impacto ambiental de um empreendimento ou atividade, 
em comparação com outros, é uma situação que sempre foi 
passível de ser aferida, levando-se em conta os respectivos EIAs. O 
entendimento de que a compensação ambiental deve corresponder à 
exata valoração econômica de possível danos a serem causados pela 
atividade ou empreendimento atribui ao licenciamento ambiental, e 
ao EIA, uma complexidade ainda maior do que a já existente. Com 
essa compreensão, corre-se o risco de perpetuar discussões técnicas 
e jurídicas quanto aos valores calculados e despendidos a título de 
compensação ambiental – quando das licenças prévia e de instalação 
– e sua correspondência com a valoração econômica do dano a ser 
futuramente caracterizado”.1736

Outrossim, este entendimento de que a compensação ambiental 
corresponde à reparação de danos futuros, pode acabar gerando discussões 
quanto à responsabilização futura destes danos, sob o argumento de duplicidade 
de fundamentos, o que levaria ao risco do dano ambiental restar sem reparação. 
Lembra a autora que, caso seja constatado posteriormente dano ambiental não 
previsto ou não compensado, responderá o empreendedor de forma objetiva 
por sua recuperação, tenha ou não pago a compensação ambiental da Lei do 
SNUC.1737

3.1.2. Decisão da ADI 3378-6

Sem aprofundar a discussão apresentada acerca da natureza jurídica da 

1734 MACIEL, Marcela Albuquerque. Op. Cit., p. 163-165.
1735 Para outros argumentos veja-se Marcela Maciel (Ibid, p. 163-164) e Maurício Mota (MOTA, 
Maurício. Função Social da Propriedade: a compensação ambiental decorrente do princípio do 
usuário pagador na nova interpretação do Supremo Tribunal Federal. In: Função social do direito 
ambiental. Maurício Mota (coord.). Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 31-33).
1736 MACIEL, Marcela Albuquerque. Op. Cit., p. 166-167.
1737 Ibid. p. 167.
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compensação ambiental, o Ministro Relator Carlos Ayres Britto1738 decidiu que o 
art. 36 da Lei do SNUC é uma “forma de compartilhamento de despesas com as 
medidas oficiais de específica prevenção ante empreendimentos de significativo 
impacto ambiental”. Foi o que denominou de “compartilhamento-compensação”. 

O referido ministro entendeu ainda que tal dispositivo densifica o princípio 
do usuário-pagador, significando um mecanismo de assunção da responsabilidade 
social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. Trata-se, pois, 
da promoção de uma justiça distributiva, uma forma de compartilhar o ônus 
gerado pela atividade econômica com quem contribuiu e usufruiu do mesmo. O 
fundamento utilizado para este entendimento foi baseado nos ensinamentos de 
Paulo Affonso Leme Machado,1739 segundo o qual:

“O princípio 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”.

Vê-se, portanto, como não foi adotada nenhuma das correntes expostas 
previamente, mas sim um novo posicionamento, deixando para trás as naturezas 
jurídicas de tributo e responsabilidade civil. Observe-se que a natureza jurídica de 
tributo1740 não foi sequer cogitada pelo STF.

Vale notar que Édis Milaré,1741 baseando-se em análise realizada por 
Priscila Santos Artigas, mudou de posição em relação à natureza jurídica da 
compensação ambiental após o julgamento da ADI em análise, como pode-se 
ver a seguir:

“Diante desse posicionamento [do Ministro Carlos Ayres Britto 
no julgamento da ADIn n. 3378] e avaliando melhor o tema, acabamos 
por compreender, conforme detida análise realizada por Priscila Santos 
Artigas, que a compensação ambiental se trata de espécie do gênero 
medidas compensatórias, as quais podem ter naturezas jurídicas 
diversas. (...) E, especificamente em relação à compensação ambiental 
da Lei do SNUC, lhe assiste razão ao defender que se trata, da mesma 
forma que compreendeu o STF no julgamento da ADIn 3378, de exação 
sem uma natureza jurídica específica, mas que está cunhada em um 
objetivo, ou em uma funcionalidade, qual seja, o compartilhamento 
de despesas (...). Nesse sentido acabamos por modificar posição 
anterior sobre a natureza tributária da compensação ambiental, na 

1738 Voto do Ministro Relator Carlos Ayres Britto na decisão da ADI 3378-6. Op. Cit.
1739 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro.21ª ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2013. p. 95.
1740 Observe-se que a natureza jurídica de tributo não foi sequer cogitada pelo STF. Contudo, 
O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), que atuou como amicus curiae, defendeu o caráter 
tributário da compensação ambiental, sendo esta uma CIDE (contribuição de intervenção no 
domínio econômico). Neste sentido, veja-se manifestação de fls. 201 a 237.
1741 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.p. 
1244-1245.
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linha preconizada pela autora: “Por conseguinte, embora logicamente 
construídas, vê-se que ficam superadas as teorias que pretenderam 
enquadrar a compensação ambiental – e, por consequência, todas 
as medidas compensatórias – em uma categoria jurídica estanque, 
vinculada a um determinado ramo do direito. Isso ocorre, como 
se verá logo a seguir, pois, ao tratar de regras protetoras do meio 
ambiente, é preciso, de um lado, focar na sua funcionalidade e não 
sua natureza jurídica, e, por outro lado, não se pode mais conceber a 
sua fixação neste ou naquele ramo do direito. Na verdade, as normas 
ambientais, buscando alcançar os seus objetivos, ou meramente a sua 
funcionalidade, atravessam, como uma linha diagonal, praticamente 
todos os ramos do direito e, daí, a sua característica de transversalidade”. 

Outro ponto relevante da decisão que merece ser destacado foi o fato 
de que os ministros consideraram que o “compartilhamento-compensação 
ambiental” do art. 36 da Lei do SNUC não representa ofensa ao princípio da 
legalidade, pois foi a própria lei que previu o modo de financiamento dos gastos 
com as unidades de conservação, nem ao princípio da separação de poderes, 
por não se tratar de delegação do Poder Legislativo para o Executivo impor 
deveres aos administrados. Ademais, entenderam não haver desrespeito ao 
princípio da razoabilidade, uma vez que este instrumento se revela adequado à 
defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, 
não havendo outro meio eficaz para atingir tal finalidade. Ou seja, rejeitaram 
os principais argumentos da inicial desta ADI, entendendo ser a compensação 
ambiental constitucional.

Contudo, decidiram pela inconstitucionalidade da expressão “não pode 
ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação 
do empreendimento” constante do parágrafo 1o do dispositivo em questão, 
concluindo que o valor a ser pago “deve ser fixado proporcionalmente ao impacto 
ambiental, após estudo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa. 
Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os custos do empreendimento”. 

Assim, por maioria de votos, a ação foi julgada parcialmente procedente, 
vencido o Ministro Marco Aurélio, que pretendia declarar a inconstitucionalidade 
de todos os dispositivos impugnados, entendendo haver ofensa ao art. 225, 
parágrafos 2o e 3o da CRFB/1988, e o Ministro Joaquim Barbosa, que julgou 
improcedente a ação, propondo interpretação conforme, sem redução de texto 
para fixar a compensação em 0,5%. 

Não se pode olvidar, contudo, que, apesar da ementa do acórdão não 
ter determinado a exclusão do texto referente ao “percentual”, restaram dúvidas 
a respeito da sua permanência no dispositivo impugnado, já que o corpo do 
acórdão fez referência à sua retirada do texto do diploma legal no voto do Ministro 
Menezes Direito que foi acolhido pelo Tribunal Pleno.1742

1742 Ibid. p. 1240. 
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Diante desta omissão e de outras contradições do acórdão, foram 
opostos Embargos de Declaração pelo Presidente da República1743 e pela CNI1744. 
O Presidente da República requereu em seus embargos que (i) fosse declarado 
que apenas a fixação de percentual mínimo foi considerada inconstitucional e que 
seria possível considerar os custos totais para a implantação do empreendimento 
no cálculo da compensação ambiental; (ii) que fossem modulados os efeitos da 
decisão para declarar os efeitos da inconstitucionalidade a partir de seis meses 
ou mais para licenciamentos que viessem a ser iniciados ou, alternativamente, 
para declarar os efeitos da inconstitucionalidade apenas a partir do trânsito em 
julgado da decisão, ou seja, efeitos ex nunc para licenciamento que viessem a 
ser iniciados. 

Por sua vez, a CNI requereu que (i) fosse confirmando que a nova redação 
do parágrafo 1o do art. 36 não é auto-aplicável e (ii) que, alternativamente, os 
efeitos da decisão fossem modulados para determinar que a declaração de 
inconstitucionalidade somente tivesse eficácia a partir de 12 meses contados do 
transito em julgado ou da publicação de uma nova regulamentação do parágrafo 
1o do art. 36 da Lei do SNUC, consubstanciada em nova metodologia, caso viesse 
a ocorrer antes do prazo requerido.

Note-se que os questionamentos trazidos nos mencionados embargos 
são de suma importância para que se possa entender e aplicar a compensação 
ambiental de forma correta e justa. Para que isto possa ser feito, é imprescindível 
que o STF esclareça, basicamente, se o termo “percentual” realmente foi excluído 
do dispositivo legal e se a decisão se aplica ex nunc, vigorando desde a vigência 
da norma ou da publicação da decisão.

Édis Milaré, baseando-se em artigo publicado no Jornal Valor Econômico 
pelo Dr. Luiz Fernando Villares, Consultor Jurídico do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), fez importante ressalva no sentido de que se o STF considerasse que 
a decisão atinge situações já consolidadas, iria trazer uma grande insegurança 
jurídica:

“Abrir-se-ia o questionamento e a revisão administrativa 
e judicial de todas as compensações ambientais já pactuadas 
e desembolsadas. O passivo administrativo ambiental exigiria 
imediatamente recursos materiais e servidores tão escassos. Para 
que isso não aconteça, a Advocacia Geral da União (AGU) demonstrou, 
por meio de um recurso aos ministros do Supremo, que os efeitos 
da decisão, se considerados retroativos, podem atingir a reavaliação 
de R$ 470 milhões só em recursos federais. Estados e municípios 
serão atingidos em grau mais elevado, já que a regra é o licenciamento 
ambiental ser por eles realizado”.1745

Na prática, a decisão do STF, apesar de reconhecer a constitucionalidade 

1743  Embargos de Declaração opostos pelo Presidente da República nos autos da ADI 3378. 
Op. Cit., p. 412-459.
1744  Embargos de Declaração opostos pela CNI nos autos da ADI 3378. Op. Cit., p. 468-471.
1745  MILARÉ, Édis. Op. Cit., p. 1240. 
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da compensação ambiental, acabou ensejando maior insegurança jurídica em 
relação à sua aplicação.1746Apesar da notada relevância da matéria, até a presente 
data (abril de 2014) os embargos não foram julgados, restando pendentes tais 
questionamentos e trazendo graves prejuízos à funcionalidade deste instrumento 
e à proteção ambiental. Em 26 de junho de 2013, houve a substituição do relator 
para o Ministro Luis Roberto Barroso. 

 

3.2. Reclamação 8465

Em 14 de maio de 2009, quase um ano depois do julgamento da ADI, 
foi publicado o Decreto Federal 6.848/2009, impondo uma nova metodologia 
de cálculo da compensação ambiental, segundo a qual se aplicaria o percentual 
máximo de 0,5% do valor do empreendimento para atingir o valor a ser pago. 
Confira-se abaixo, as alterações trazidas pelo novo decreto, que modificou os 
arts. 31 e 32, e acrescentou os arts. 31-A e B ao Decreto 4.340/2002:

“Art. 31.  Para os fins de fixação da compensação ambiental 
de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto 
ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, ocasião em que considerará, 
exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio 
ambiente. § 1o  O impacto causado será levado em conta apenas uma 
vez no cálculo. § 2o  O cálculo deverá conter os indicadores do impacto 
gerado pelo empreendimento e das características do ambiente a 
ser impactado. § 3o  Não serão incluídos no cálculo da compensação 
ambiental os investimentos referentes aos planos, projetos e 
programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para 
mitigação de impactos, bem como os encargos e custos incidentes 
sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às 
garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e 
reais. § 4o  A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, 
naqueles empreendimentos em que for emitida a licença de instalação 
por trecho. 

Art. 31-A.  O Valor da Compensação Ambiental - CA será 
calculado pelo produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência 
- VR, de acordo com a fórmula a seguir: CA = VR x GI, onde: CA = Valor 
da Compensação Ambiental; VR = somatório dos investimentos 
necessários para implantação do empreendimento, não incluídos os 
investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no 
procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos 
causados pelo empreendimento, bem como os encargos e custos 
incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os 
relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros 
pessoais e reais; e GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo 
atingir valores de 0 a 0,5%. § 1o  O GI referido neste artigo será obtido 
conforme o disposto no Anexo deste Decreto. § 2o  O EIA/RIMA 
deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI. § 3o  As 

1746  MACIEL, Marcela Albuquerque. Op. Cit., p. 192. 
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informações necessárias ao calculo do VR deverão ser apresentadas 
pelo empreendedor ao órgão licenciador antes da emissão da licença 
de instalação. § 4o  Nos casos em que a compensação ambiental 
incidir sobre cada trecho do empreendimento, o VR será calculado com 
base nos investimentos que causam impactos ambientais, relativos ao 
trecho. 

Art. 31-B.  Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação 
ambiental de acordo com as informações a que se refere o art. 31-
A. § 1o  Da decisão do cálculo da compensação ambiental caberá 
recurso no prazo de dez dias, conforme regulamentação a ser definida 
pelo órgão licenciador. § 2o  O recurso será dirigido à autoridade que 
proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, 
o encaminhará à autoridade superior. § 3o  O órgão licenciador deverá 
julgar o recurso no prazo de até trinta dias, salvo prorrogação por igual 
período expressamente motivada. § 4o  Fixado em caráter final o valor 
da compensação, o IBAMA definirá sua destinação, ouvido o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -Instituto Chico 
Mendes e observado o § 2o do art. 36 da Lei no 9.985, de 2000.

Art. 32.  Será instituída câmara de compensação ambiental 
no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: 
I - estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação da compensação 
ambiental; 

II - avaliar e auditar, periodicamente, a metodologia e os 
procedimentos de cálculo da compensação ambiental, de acordo com 
estudos ambientais realizados e percentuais definidos; III - propor 
diretrizes necessárias para agilizar a regularização fundiária das 
unidades de conservação; e IV - estabelecer diretrizes para elaboração 
e implantação dos planos de manejo das unidades de conservação”.

Inicialmente, vale destacar que os arts. 33 e 34foram mantidos com sua 
redação original. Contudo, uma primeira diferença trazida pelo novo Decreto foi 
que o caput do art. 31 e o art. 31-B passaram a se referir somente ao IBAMA 
e não ao órgão licenciador como fazia anteriormente. Esta alteração iniciou 
uma discussão quanto à aplicação restrita do Decreto no âmbito federal, o que 
dificultaria ainda mais a padronização normativa e procedimental dos órgãos 
licenciadores do SISNAMA.1747

Outra diferença que pode ser apontada é no que tange às câmaras de 
compensação ambiental que, conforme nova redação do art. 32, passou a ter 
finalidades e objetivos mais amplos no âmbito do Ministério do Meio Ambiente.

Devido a tais alterações, questionamentos surgiram em relação à 
eventual derrogação parcial da Resolução CONAMA 371/2006 pelo Decreto 
6.848/2009, no que se refere ao IBAMA, podendo ainda ser aplicada aos estados 
e municípios. Assim, poderia se arguir que essas alterações promovidas pelo 
Decreto trouxeram prejuízo ao funcionamento do sistema, pois significa uma 
perda da unicidade na aplicação da regulamentação da Lei do SNUC.1748

1747 Ibid. p. 196.
1748 Ibid.
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A novidade mais marcante, contudo, foi a limitação do valor da 
compensação ambiental em no máximo 0,5% do custo do empreendimento, 
conforme metodologia trazida pelo art. 31-A e seu anexo, com as devidas exceções 
do parágrafo 3o do art. 31, o que culminou no ajuizamento de Reclamação em 
face do Decreto 6.848/2009, pelo Instituto Socioambiental (ISA) e a Amigos da 
Terra – Amazônia Brasileira em 17 de junho de 2009. 

O argumento central da Reclamação foi o de que o referido Decreto 
contrariou o entendimento manifestado pelo STF no julgamento da ADI3378-
6. Alegou-se que, embora o Decreto não tenha o texto idêntico ao da regra 
anteriormente declarada inconstitucional, traz em seu conteúdo a mesma 
regra afastada pela ADI, já que fixa o montante da compensação ambiental a 
partir do valor do empreendimento. A diferença, contudo, é a de que o Decreto 
transformou o que antes era um piso em teto, mas continua tendo como base 
de referencia o valor do empreendimento. É o argumento que se extrai do texto 
da inicial parcialmente transcrito a seguir:

“Ora, não é preciso um raciocínio muito complexo para 
se depreender que o ato normativo decretado pelo Presidente da 
República afronta diretamente a decisão dessa Corte, na medida em 
que, ao estabelecer um teto para o valor da compensação, e ainda 
mais baseado nos custos do empreendimento, desconsiderou toda 
a argumentação levada a cabo quando do julgamento da ADI 3378 
que afirmava que o montante de recursos há de ser compatível e 
proporcional ao grau de impacto ambiental e não ao valor da obra. Ou 
seja, a inconstitucionalidade do dispositivo do decreto ora impugnado é 
idêntica àquela já declarada, com a diferença de que, antes, o valor da 
compensação não poderia ser inferior a 0,5% do valor dos investimentos 
da obra, e agora não podem ser superior a essa porcentagem, mesmo 
que os impactos do empreendimento demandem uma compensação 
em patamar superior a esse”.1749

Ademais, os autores da Reclamação destacaram que, ainda que a ADI 
3378-6 não tenha transitado em julgado, a mesma já estaria operando plenos 
efeitos no mundo jurídico, na medida em que, conforme art. 27 da Lei Federal 
9.868/1999, o Tribunal deveria declarar expressamente se a decisão ficará 
suspensa até o trânsito em julgado, o que não ocorreu no caso em tela. Por este 
motivo, a decisão da mencionada ADI já seria eficaz, devendo ter sua autoridade 
resguardada. Segundo os mesmos, a decisão continuaria sendo eficaz, mesmo 
que pendente o julgamento dos embargos de declaração, já que este recurso 
não é dotado de efeito suspensivo capaz de impedir a imediata produção de 
efeitos da decisão embargada.

Assim, requereram (i) liminarmente, que fosse suspensa a eficácia do 
artigo 2o e anexos do Decreto 6.848/2009, ante o risco de aplicação imediata 
de norma já declarada inconstitucional aos inúmeros empreendimentos em fase 

1749  Petição Inicial nos autos da Reclamação (STF, Rcl 8465/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, 
Brasília), p. 13.
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de implementação no país e (ii) no mérito, que fossem cassados os referidos 
dispositivos por desafiar a autoridade do acórdão proferido na ADI 3378. 

Em 03 de novembro de 2009, o Ministro Marco Aurélio proferiu decisão 
indeferindo a liminar ao entender que “a interposição de embargos declaratórios 
gera a presunção de não haver o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional”. 
Ademais, o referido ministro considerou o fato de que o Supremo afastou “o piso 
referente ao ressarcimento por possível dano ambiental quando, na verdade, o 
decreto envolvido na espécie versa limite”.1750

Determinada a oitiva do Procurador-Geral da República, os autos foram 
encaminhados em 18 de fevereiro de 2010 e, apenas em 24 de julho de 2013, 
mais de dois anos depois, foi juntado o parecer do mesmo pela improcedência 
da Reclamação, ao considerar que:

“15. Não assentou a Corte, a princípio, a vedação pura e 
simples à inclusão do valor do empreendimento no cálculo do valor da 
compensação. O decreto agora trazido a exame da Corte traz fórmula 
que, embora inclua o custo do empreendimento no cálculo para se 
chegar ao valor da compensação, leva em consideração elemento (GI 
= grau de impacto) relacionado diretamente ao dano ocasionado ao 
meio ambiente. Observe-se que o denominado ‘GI’ será calculado 
com base nas informações contidas no EIA/RIMA, como disposto 
no parágrafo 2o do art. 31-A acrescido pelo decreto impugnado, o 
que parece consentâneo com o julgado da Corte.  16. Em verdade, 
o exame comparativo entre o ato questionado e o acórdão indicado 
acaba por levar à conclusão de que não há a necessária identidade 
material entre eles, ao menos não com força suficiente a autorizar 
o uso de via estreita como a da reclamação. O reclamante busca 
afastar a constitucionalidade do decreto impugnado com a utilização 
de paradigma que não se amolda com perfeição – sequer os seus 
fundamentos – à sua pretensão”.1751

Importante notar que, em 17 de setembro de 2013, Rodrigo Janot, 
tomou posse como chefe do Ministério Público Federal, substituindo o antigo 
PGR, Roberto Gurgel. O novo PGR requereu a devolução do processo para 
apresentação de novo parecer em virtude de alteração de entendimento, pedido 
este deferido pelo Ministro Marco Aurélio e publicado no dia 02 de maio do 
presente ano.

Vale observar, que, em tese, não haveria problema na fixação de um 
limite à internalização de custos a ser exigida, ainda que seja discutível se seria 
adequado o estabelecimento de um valor superior ao fixado. A questão primordial, 
ao revés, estaria na possibilidade de se chegar a um valor zero, já que apenas 
estaria previsto um teto e não um piso.1752 Assim, em determinados casos, 
poderia não se promover a internalização alguma dos impactos não mitigáveis à 

1750 Decisão nos autos da Reclamação 8465. Op. Cit., p. 216.
1751 Parecer da Procuradoria Geral da República nos autos da Reclamação 8465. Op. Cit., p. 
229-230.
1752 MACIEL, Marcela Albuquerque. Op. Cit., p. 198-199. 
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biodiversidade. De qualquer modo, uma vez fixado limite caso sejam verificados 
impactos não mitigáveis e não compensados, deverá o órgão ambiental indicar 
outras medidas compensatórias específicas, devendo eventual dano não previsto 
e/ou compensado ser objeto de responsabilização civil.1753 O importante é não 
permitir que esta nova regra signifique um retrocesso da compensação ambiental 
prevista na Lei do SNUC e, consequentemente, um prejuízo ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

3.3. Reclamação 17364

De forma similar, em 28 de fevereiro do presente ano, o atual PGR, Rodrigo 
Janot, ajuizou a Reclamação1754 em face do art. 2o do Decreto 6.848/2009, que 
acresceu o art. 31-A ao Decreto 4.340/2002, alegando que este teria contrariado 
a força vinculante do acórdão proferido no julgamento da ADI. A ação foi ajuizada 
para garantir a autoridade da decisão do STF e preservar a ordem constitucional, 
evitando-se irreversíveis danos ambientais. Veja-se, abaixo, trecho de sua 
argumentação:

“Ademais, cabe salientar que a restrição do grau de impacto 
de empreendimentos de significativo impacto ambiental aos valores 
de 0 (zero) a 0,5% (meio por cento), nos moldes em que imposta 
pelo Decreto 6.848/09, contraria todo o tratamento cauteloso que a 
Constituição Federal confere ao meio ambiente, sobretudo ao princípio 
da prevenção e do usuário-pagador, pois simplesmente desconsidera a 
hipótese de o impacto ambiental ter dimensão tal que sua compensação 
exija investimento superior ao limite de 0,5% aprioristicamente fixado. 
Em outros termos, o mesmo motivo que levou a Corte a declarar 
inconstitucional a regra normativa que fixara percentual mínimo de 
compensação, implica em concluir que a fixação de parâmetro máximo 
também será inconstitucional, eis que as duas hipóteses se desvinculam 
do impacto ambiental cuja compensação se pretende alcançar. Não se 
pode, sem parâmetros objetivos, fixar limites, sejam eles máximos ou 
mínimos, que não considerem, concretamente, o dano ambiental que 
determinada atividade pode acarretar, competindo ao licenciamento 
ambiental aferir, em cada situação, qual o valor a ser compensado”.1755

Note-se como o posicionamento do atual PGR difere de seu antecessor, 
que proferiu parecer pela improcedência da Reclamação abordada acima. Isso 
demonstra claramente a relevância e a controvérsia da matéria, bem como a 
dificuldade de se chegar a um entendimento definitivo sobre a compensação 
ambiental.

No dia 13 de março, o Ministro Rel. Luis Roberto Barroso proferiu 
decisão negando seguimento à referida Reclamação por entender que não havia 
estrita identidade entre o ato impugnado e o parâmetro de controle. Apenas 

1753 Ibid. p. 199.
1754 STF, Rcl 17364/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, Brasília.
1755 Pet Inicial nos autos da Reclamação 17364 (STF, Rcl 17364/DF, Rel. Ministro Roberto 
Barroso, Brasília), p. 7.
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seria possível cogitar desrespeito à autoridade do acórdão em questão, caso 
o ato impugnado tivesse fixado percentual mínimo. Entendeu ainda não ser 
aplicável a teoria da transcendência dos motivos determinantes, pois a fixação 
de percentuais máximos não decorre do dispositivo da ADI 3378.1756

Além disso, segundo seu entendimento, o decreto em questão teria 
fixado fórmula baseada no impacto ambiental e o acórdão-paradigma não teria 
instituído fórmulas para o cálculo, nem teria invalidado a utilização do valor 
do empreendimento como parâmetro, apenas teria afirmado ser necessário 
considerar o impacto ambiental e descartado a aplicação de percentuais 
mínimos.1757

Não obstante, em 11 de abril de 2014, o PGR interpôs Agravo Regimental 
requerendo a reconsideração da decisão agravada que negou seguimento à 
Reclamação, ou, alternativamente, a submissão do mencionado recurso ao órgão 
colegiado para que sejam suspensos os efeitos do art. 2o do Decreto 6.848/2009. 
Neste sentido:

“O argumento tecido pela decisão recorrida, de que o 
Decreto objurgado fixou uma fórmula baseada no impacto ambiental 
não prospera quando se verifica que, na verdade, a fórmula parte da 
premissa de que o impacto ambiental não pode ser superior a meio 
por cento. Ou seja, não se está considerando o efetivo impacto 
ambiental, a fim de possibilitar que a compensação seja proporcional 
aos efeitos deletérios do empreendimento de significativo impacto 
negativo. Na verdade, impôs-se um limite máximo, de meio por cento, 
que desnaturou a verdadeira essência do instituto da compensação 
ambiental, porquanto desconstruiu a proporcionalidade entre o dano e 
a sua efetiva compensação, base da decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal. Em outros termos, seja qual for o dano apurado em 
estudos ambientais, tem o empreendedor sempre a prévia certeza 
de que o custo da compensação não excederá a meio por cento do 
valor total do empreendimento, o que configura nítida distorção de 
tudo quanto na ADI 3378 se discutiu, criando por sinal, situação de 
tratamento desigual, por viabilizar que empreendimentos com danos 
de dimensões distintas venham a receber o mesmo tratamento, desde 
que ambos atinjam o grau máximo a que alude a fórmula”.1758

Posteriormente, os autos foram conclusos ao Relator, e assim 
permanecem até o momento. Será necessário, portanto, aguardar a decisão 
da presente ação, bem como o tão esperado julgamento final da ADI 3378-6, 
para que possamos finalmente ter um entendimento definitivo e consolidado 
quanto procedimento para cálculo e implementação da compensação ambiental. 
Apenas assim,o objetivo que este instituto promove e o fim que almeja poderão 
ser alcançados, ou seja, compensar o meio ambiente pela implantação de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, promovendo-se o 
compartilhamento de despesas e do ônus gerado pela atividade, ao beneficiar 

1756 Decisão monocrática nos autos da Reclamação 17364. Op Cit., p. 5-7.
1757 Ibid, p. 7.
1758 Agravo Regimental nos autos da Reclamação 17364. Op. Cit., p. 4.
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unidades de conservação com a aplicação destes recursos. 

4. CONCLUSÃO

4.1. O STF, no julgamento da ADI 3378, não aprofundou a divergência 
quanto à natureza jurídica da compensação ambiental (natureza jurídica-
tributária ou responsabilidade civil por danos futuros), deixando para trás esta 
discussão e mudando seu foco para a funcionalidade do instituto, qual seja: de 
compartilhamento de despesas.

4.2. A decisão de que a compensação ambiental deve ser fixada 
proporcionalmente ao impacto e não tendo como limite 0,5% dos custos do 
empreendimento, gerou maior insegurança jurídica. É necessário aguardar 
julgamento dos Embargos de Declaração para saber se termo “percentual” foi 
excluído do dispositivo e se a decisão se aplica ex nunc.

4.3. O Decreto 6.848/2009, que limitou o valor em no máximo meio por 
cento dos custos do empreendimento, culminou no ajuizamento da Rcl. 8465. 
Questão principal não deve ser a existência deste teto, mas a inexistência de um 
piso, sendo possível chegar a um valor zero, não se promovendo internalização 
alguma dos impactos ambientais. 

4.4. Posteriormente, foi proposta a Rcl. 17364, que teve seguimento 
negadoao concluirque (i) não há estrita identidade entre ambos; (ii) o decreto 
teria fixado fórmula baseada no impacto; e (iii) o acórdão da ADI apenas teria 
determinado ser necessário considerar o impacto e descartado a porcentagem 
mínima. Aguarda-se julgamento do Agravo Regimental.

4.5. Diante deste contexto, é preciso aguardar julgamento final da ADI, 
que já se prolonga há quase dez anos, para que haja entendimento definitivo 
acerca do cálculo da compensação ambiental e seu objetivo possa enfim ser 
alcançado, fortalecendo de uma vez por todas o SNUC em prol de um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado.
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31. CONTROLE E PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO VISUAL 
CONSIDERANDO A EVOLUÇÃO NORMATIVA APÓS A 
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL.

MURILO JUSTINO BARCELOS
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI

LAÍZA BUSATO DE BRITTO
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI

1. INTRODUÇÃO

Diante dos ciclos vivenciados nas últimas décadas, temos sido 
influenciados diretamente pelo setor econômico em nosso dia-a-dia. O presente 
trabalho objetivando demonstrar a evolução legislativa ambiental no âmago da 
proteção da paisagem urbanainicia com a apresentaçãodos maiores eventos 
ambientais no cenário global, o que indiretamente expõe as alterações de 
prioridades nas políticas públicas e quais os maiores interesses estatais de cada 
período.

No segundo item são abordadas as políticas públicas demonstrando os 
seus desdobramentos e trazendo para discussão com maior ênfase as políticas 
públicas ambientais, tais como suas necessidades e importância para o meio 
social.

Demonstrado a relevância do setor econômico, independentemente se 
considerado apenas o setor público por suas políticas ou em conjunto com o 
setor privado em suas estratégias de crescimento, em análise ao meio urbano 
observamos que o mercado influencia diretamente na qualidade de vida da 
população.

Neste sentido canalizando o estudo para a poluição visual urbana é 
apresentado no terceiro item a relevância da gestãode políticas públicas de 
prevenção e controle da paisagem urbana, expondo alguns instrumentos 
normativos em vigência.

O Método utilizado na fase de investigação foi o Indutivo e, nas diversas 
fases da pesquisa foram acionadas as técnicas do referente, da categoria, dos 
conceitos operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento.

2. EVOLUÇÃO AMBIENTAL NO PERÍODO PÓS REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E 
INSTRUMENTOS NORMATIVOS.

Após ter passado séculos em desafios por descobertas de terras, guerras 
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para conquistar territórios, construindo e descontruindo governos, a história 
mostra que o homem adquiriu uma capacidade degradadora assustadora nos 
séculos XVIII e IX, o que desencadeou uma organização normativa acerca do 
meio ambiente. 

Abordaremos o período em que a exploração econômica teve o início da 
sua curva de crescimento em maior escala, qual seja, a revolução industrial.

O homem ao longo da história realiza descobertas que de tão grandiosas 
encerram e iniciam ciclos evolutivos. Na revolução industrial não foi diferente, a 
máquina a vapor trouxe capacidade produtiva em maior escala para as industrias 
fazendo com que o modelo utilizado até aquele período sofresse uma enorme 
alteração.

Sobre o tema colacionamos BURSZTYN1759:
“Na chamada segunda revolução industrial, a partir de 1850-

1880, a relação com a natureza mudou ainda mais, com a introdução de 
novas fontes energéticas. Os recursos energéticos utilizados deixam 
progressivamente de ser o renováveis, sendo substituídos pelos 
fósseis, sob a forma de carvão e, posteriormente, petróleo.”

Com o ganho de produção das indústrias as cidades tornaram-se cada vez 
mais urbanizadas. A concentração de pessoas e a produção que se alcançavam 
trouxeram reflexos na qualidade vida quase que imediatamente.

Sendo produzido em maior escala e com mais pessoas concentradas em 
um espaço menor, iniciou a aparição de resíduos nas ruas das cidades se tornando 
uma das primeiras preocupações de gestão ambiental urbana do período. Neste 
sentido citamos Barbieri1760:

“As ações para combater a poluição só foram efetivamente 
iniciadas a partir da Revolução Industrial, embora desde a antiguidade 
diversas experiências haviam sido tentadas para remover o lixo urbano 
que infestava nas ruas das cidades prejudicando a saúde de seus 
habitantes.”

Tratava-se de uma questão social que tinha liame direto com a saúde 
pública. O lixo até então não era observado com uma problemática que pudesse 
causar reflexos nas vidas das pessoas, pois, a sua produção era de outra forma e 
em escala menor. As famílias residentes nos campos com a agricultura por seu 
meio de sustento geravam maior parte de seu lixo em material orgânico que era 
gerido por cada família dentro de suas propriedades. Com a urbanização medidas 
foram necessárias para minimizar esta externalidade.

Outros reflexos da industrialização também demonstrando uma evolução 
da consciência ambiental foram às manifestações com intuito de preservar a 

1759 BURSZTYN, Maria Augusta. Fundamentos de Política e Gestão Ambiental. Rio de Janeiro: 
Garamond. 2012, Pág. 71.
1760 BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial. Conceitos, modelos e 
instrumentos. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. Pág. 20.
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vida selvagem. No final do século IX temos a criação de dois grandes parques, 
o Parque Nacional de Yellowstone em 1872 e o Parque Nacional de Yosemite em 
1890.

O modelo de desenvolvimento e produção industrial, teve um 
desdobramento de busca por poder de mercado e território, que observando 
pela ótica ambiental teve um outro período marcante na década de 1950 após a 
segunda guerra mundial.Citamoso comentáriode BURSZTYN1761:

“Os anos de 1950 foram marcados por uma grande expansão 
da atividade econômica mundial. O modelo de crescimento adotado 
após a segunda guerra mundial logo se revelou (pela sua amplitude 
e pela crescente complexidade dos seus meios),como um agente de 
quebra do equilíbrio ecológico, o que acarretou, em termos econômicos, 
um desequilíbrio da alocação de recursos e, em termos sociais, da 
distribuição do bem-estar.”

É sabido que qualquer alteração no ciclo natural pode causar reações 
diversas no ecossistema. Nos séculos XVIII, IX e XX as atividades humanas se 
tornaram muito mais potencialmente degradadoras do que nos demais séculos 
da existência humana. Após a década de 1950, com o ambientalismo ganhando 
forças o conceito sobre os recursos naturais é revisto, sendo recebido como 
recursos finitos e devendo ser tomados medidas para que se pudesse preservar 
a própria espécie humana.

Inicia-se uma movimentação com abrangência regional e posteriormente 
com efeitos globais com intuito de discutir e pensar em medidas ambientais que 
pudessem assegurar um meio ambiente salutar para a humanidade. Nos tópicos 
a seguir, abordam-se os principais eventos que versaram sobre meio ambiente 
nas últimas décadas.

2.1 Conferência Das Nações Unidas Sobre O Meio Ambiente Humano

Neste sentido para pontuando algunsdos marcos ambientais, passamos 
a década de 1970, em que foi realizada em 1972 a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, se perfazendo em espaço 
de discussão mundial sobre questões ambientais, trazendo consequências 
positivas e de muita importância para a evolução mundial no que se refere as 
responsabilidades ambientais.

Nesta conferencia houve a participação efetiva de diversas organizações 
não-governamentais em um fórum, o que até então não havia existido no cenário 
mundial.

Apenas discutiam sobre economia as potencias estatais e nesta 
conferência as ONG´s realizam um fórum que foi reconhecido pela própria ONU.

Uma das grandes criações de Estocolmo foi o Programa das Nações 

1761 BURSZTYN, Maria Augusta. Fundamentos de Política e Gestão Ambiental. Rio de Janeiro: 
Garamond. 2012, Pág. 75.
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Unidas para o Meio Ambiente, um organismo internacional que gradativamente 
veio ganhando espaço entre os estados tendo por um dos seus maiores objetivos a 
gestão de conflitos ambientais envolvendo áreas transfronteiriças/transnacionais, 
com tentativas de aprimoramento inclusive na Rio +20, que veremos adiante.

Ainda no ano de 1972 foi publicado um relatório denominado de “Os 
Limites do Crescimento” publicado pelo Clube de Roma abordando temas sobre 
problemas cruciais para o futuro desenvolvimento da humanidade tais como 
energia, poluição, saneamento, saúde, ambiente, tecnologia e crescimento 
populacional. O Clube de Roma por sua vez foi fundado em 1968 com o objetivo 
justamente de promover debates de interesse global envolvendo dentre outros 
temas meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 

2.2 Relatório De Brundtland

Passando pelos diversos acordos e convenções nos anos subsequentes, 
enfatizamos o relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento conhecido como Relatório de Brundtland, que fora organizado 
diretamente pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

A comissão criada elaborou em 1987 um documento que ficou conhecido 
mundialmente chamado de Nosso Futuro Comum apresentando um novo modelo 
de desenvolvimento, conforme citamos BARBIERI1762:

“[...] um bom ponto de partida para compreensão do que 
vem a ser esse novo modo de pensar e desenvolvimento vinculado 
ao meio ambiente. É a seguinte: “ desenvolvimento sustentável é 
aquele que atende as necessidades das gerações presentes sem 
comprometer as possibilidades das gerações futuras de atenderem 
suas necessidades.”.        
 

Com efeito, citamos NOVAES1763 explanando acerca do reconhecimento 
da incapacidade de renovação dos recursos naturais e da importância da gestão 
para as gerações futuras:

“Reconhecer que o planeta é finito, não tem recursos 
infindáveis; por isso, a Humanidade precisa adotar formatos de viver – 
padrões de produção e consumo – sustentáveis, que não consumam 
mais recursos do que a biosfera terrestre é  capaz de repor; não 
comprometam o meio ambiente, os muitos biomas do planeta, os 
seres vivos que neles vivem, as cadeias alimentares e reprodutivas; 
não degradem os seres humanos; além disso, os padrões de viver não 
poderiam sacrificar recursos e comprometer os direitos das futuras 
gerações.”

O relatório do CMMAD trouxe expressamente a apresentação de uma 

1762 BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial. Conceitos, modelos e 
instrumentos. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. Pág. 30.
1763 NOVAES, Washington. Agenda 21: um novo modelo de civilização. In: MELLO, Celso de 
Albuquerque (Coord.). Anuário: direito e globalização, 1: a soberania. Rio de Janeiro: Renovar, 
1999. Pág. 324.
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mudança de paradigma, passando as políticas mundiais se curvando ou ao menos 
devendo se curvar a modelos visionários, que preservem direitos das futuras 
gerações para que possamosresguardar a própria espécie humana.

2.3 ECO-92

Continuando a construção do roteiro histórico, temos em 1992 a 
organização na cidade de Rio de Janeiro da conferencia mundial que veio a ser 
conhecida como Rio-92 ou Eco-92.

Antes da realização da conferência foram realizadas reuniões preliminares 
com fito de nortear a direção do evento que se realizaria vinte anos após 
Estocolmo.

Como seus resultados em um primeiro momento se preocuparam 
em reafirmar e reordenar o que se havia discutido em Estocolmo, mas não se 
delimitou a apenas acordos passados, pelo contrário os princípios declarados 
na Rio-92 vieram a fortalecer o cenário global ambiental se tornando grandes 
medalhões da legislação ambiental. Em caráter exemplificativocitamos os 
princípios do poluidor-pagador e princípio da precaução.

Outro ponto de grande relevância da Rio-92 foi a Convenção da Diversidade 
Biológica1764, que entrou em vigor no ano seguinte se tornando em uma espécie 
de iniciativa para diversas outras convenção que abordaram desdobramentos do 
tema, inclusive nas políticas de transferência de tecnologia para aprimorar os 
estudos das biodiversidades realizando parcerias entre países possuidores de 
recursos naturais e tecnológicos.

Ainda no ano de 1992 no Rio de Janeiro foi elaborada a Agenda 21, um 
documento dividido em quatro partes (Seção I - Dimensões Sociais e Econômicas, 
Seção II - Conservação e Gestão dos Recursos Para o Desenvolvimento, 
Seção III - Fortalecimento do Papel dos Grupos Principais, Seção IV - Meios 
de Implementação) com uma capacidade contributiva fragilizada pela questão 
econômica que não teve uma apreciação com os moldes necessários para que 
se efetivasse a aplicação do documento.

Devido ao grande período preparatório que antecedeu Rio-92 a expectativa 
foi frustrada principalmente no tocante a agenda 21, que pode ser considerado 
com uma carta de recomendações sem aplicabilidade devido suas lacunas.

1764 A Convenção abarca [...] o que se refere direta ou indiretamente à biodiversidade – 
e ela funciona, assim, como uma espécie de arcabouço legal e político para diversas outras 
convenções e acordos ambientais mais específicos, como o Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança; o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a 
Agricultura; as Diretrizes de Bonn; as Diretrizes para o Turismo Sustentável e a Biodiversidade; 
os Princípios de Addis Abeba para a Utilização Sustentável da Biodiversidade; as Diretrizes para a 
Prevenção, Controle e Erradicação das Espécies Exóticas Invasoras; e os Princípios e Diretrizes 
da Abordagem Ecossistêmica para a Gestão da Biodiversidade. Disponível em: http://www.mma.
gov.br/biodiversidade/convencao-da-diversidade-biologica. Acesso em 19/11/2013, grifo nosso.
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2.4 Conferência de Johanesburgo

Dez anos após a Rio-92, tivemos um novo encontro em Johanesburgo, 
onde após existirem reuniões preliminares em 2001 e no início de 2002, a 
recomendação aos temas objetos desta conferência foram: água, energia, saúde, 
agricultura e biodiversidade.

A Conferência de Johanesburgo foi marcada pelo reconhecimento da 
necessidade do Estado se valer de benefícios que a iniciativa privada poderia 
trazer. Essa ação em conjunto poderia ser benéfica para a sociedade, pois, se 
estaria aproveitando a experiência da gestão empresarial na gestão ambiental.

Houveram manifestações divergentes sobre este modelo de ação. A 
argumentação negativa foi no sentido de que esta forma de gestão poderia ser 
um falseamento de uma política de crescimento do setor privado e sob uma 
negociação de transferência de responsabilidade do setor público para o novo 
parceiro. No sentido positivo, considerou que o Estado estaria ganhando forças 
em diversas áreas de atuação, além de receber contribuições de um setor com 
experiências de gestão estratégica.

2.5 RIO +20

O evento realizado em junho de 2012 em meio as turbulências econômicas 
na união europeia e no período de recuperação americana de sua crise, associado 
ao enorme crescimento produtivo da China, a Convenção estava rodeada de 
fatores que dificultariam alcançar objetivos ambientais promissores.

As confirmações de compromissos firmados em convenções anteriores 
se apresentavam com entraves políticos e econômicos, o que deu a conferência 
um clima tanto quanto pesado no que se refere às negociações entre os estados 
desenvolvidos (em tese aqueles que haviam poluído em maior escala) e o 
que estavam em desenvolvimento (Estados com capacidade degradadora em 
evolução).

O balanço geral da Conferência não trouxe grandes motivações. Os 
relatórios foram elaborados no estilo “conversa de compadres”, não impondo 
metas ou obrigações aos estados, muito menos imposições de multas para não 
cumprimento de acordos anteriores que se procuravam reafirmar.

Tramitando conexa com a Conferencia da Rio+20, realizou-se a Cúpula dos 
Povos, com intuito de ser um espaço de discussão do terceiro setor abordando a 
crise ambiental, suas causas e possibilidades de soluções e medidas.

Em parâmetros gerais a Rio+20 discutindo sobre a economia verde e 
o desenvolvimento sustentável, talvez justamente pelo cenário econômico 
mundial e entraves políticos existentes, resultou em um relatório com caráter de 
cumprimento meramente voluntário.

Com estes breves comentários acerca dos principais movimentos do 
cenário mundial vinculados ao meio ambiente, passamos a expor sobre políticas 



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

793

públicas, tema este que se encontra na ordem do dia.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS

Considerando as maiores conferências e acontecimentos na esfera 
ambiental abordados no item anterior, denotamos o quão é importante a ação 
estatal (ainda que se valendo de métodos alternativos) em função da gestão de 
políticas públicas.

Dito isso, neste item abordando o assunto colacionamos a conceituação de 
políticas públicas elaborada por BUCCI1765:“[...] programas de ação governamental 
visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para 
a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados”. 

No sentido da conceituação apresentada as políticas públicas seriam 
formas de gestão de um ou mais estados, com intuito de gerar reflexos na área 
de abrangência de seu território.

Neste interim, as políticas públicas possuem desdobramentos dentre os 
quais neste trabalho enfatizamos a política pública ambiental. Para BARBIERI1766: 
“Entende-se por politica pública ambiental o conjunto de objetivos, diretrizes e 
instrumentos de ação que o poder público dispõe para produzir efeitos desejáveis 
no meio ambiente.”

Para MEDAUAR1767: “A implementação de uma política urbana hoje não 
pode ignorar a questão ambiental, sobretudo nas cidades de grande porte, onde 
adquirem maior dimensão os problemas relativos ao meio ambiente, como, por 
exemplo: poluição do ar, da água, sonora, visual, lixo, ausência de áreas verde”.

As políticas públicas seriam meios pelos quais o Estado tem a 
possibilidade de colocar em prática diversas formas de gestões ambientais, ou 
seja, viabilizariam no mundo dos fatos o que se discute muito no mundo teórico. 
Pode ser através destas políticas que as metas estabelecidas em conferências 
de âmbito mundial serão instrumentalizadas na sociedade gerando os efeitos 
almejados no meio ambiente.

Nesta senda, sobre meio ambiente SILVA1768ressalva que se englobam 
três aspectos: “meio ambiente natural (constituído pelo meio físico natural, 
como fauna, flora, biosfera e seus componentes), meio ambiente cultural (que 
compreende o patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, 

1765 BUCCI, Maria de Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: 
Saraiva, 2002. Pág. 241.
1766 BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial. Conceitos, modelos e 
instrumentos. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. Pág. 65.
1767 MEDAUAR, Odete. Estatuto da Cidade. Lei 10.257, de 10.07.2001.  comentários. 
MEDAUAR, Odete & ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de (Coord.), São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. Pág. 16.
1768 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2002.
Pág. 21.



794 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

aos quais são impregnados valores especiais) e meio ambiente artificial ou 
urbano”.

Neste trabalho o meio ambiente a ser observado como foco de aplicação 
de políticas públicas é o artificial/urbano para tanto é o apreciado no próximo 
item.

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS EM MEIO URBANO

Tomando  conhecimento do  crescimento da concentração de pessoas 
em meio urbano1769 com intuito de atender o que é lhes é vendido como 
necessidades básicas para sua sobrevivência, logo, nos deparamos com a 
necessidade do estado se manifestar no sentido da governança interdisciplinar 
para buscar uma coerência entre setores oferecendo uma infraestrutura mínima 
para a população urbana.

Para RIBEIRO1770 “a questão urbana é integrada à questão social, e as 
representações antiurbanas são substituídas pelo diagnóstico orientado por 
ideais republicanos de justiça social e democracia. A tarefa do pensamento e da 
ação dos urbanistas passa a ser o fazer coincidir a cidade e a cidadania”.

Ainda que nãoconsiderarmos a migração para os centros urbanos como 
uma problemática a ser gerida, a população global aumentou e deve continuar a 
aumentando exponencialmente nos próximos anos. Segundo MORIN1771 “havia 
um bilhão de humanos em 1800, há seis bilhões hoje. Estão previstos dez bilhões 
para 2050”.

Como atitude inicial é crucial que o gestor compreenda quem se esta 
recebendo e passando a residir neste meio, para que se possa traçar um projeto 
condizente com o perfil populacional.

Neste sentido, citamos LAYRARGUES1772: 

“a necessidade do amplo conhecimento das culturas e dos 
ecossistemas, sobretudo, de como as pessoas se relacionam com o 
ambiente e como elas enfrentam seus dilemas cotidianos; bem como 
o envolvimento dos cidadãos no planejamento das estratégias, pois 
eles são os maiores conhecedores da realidade local.”

1769  A qualificação do meio ambiente como “urbano” não significa que haja compartimentalização 
do meio ambiente. O adjetivo “urbano” apenas vem delimitar a problemática ambiental em 
um espaço geográfico determinado, as cidades. SILVA, Solange Teles da. Políticas públicas e 
estratégias de sustentabilidade urbana. In Hiléia – Revista de Direito Ambiental da Amazônia n. 1, 
agosto-dezembro 2003, p.115-131.
1770 RIBEIRO, Luiz César de Queiroz. Cidade, nação e mercado: gênese e evolução da questão 
urbana no Brasil. In: PINHEIRO, Paulo Sérgio; SACHS, Ignacy; WILHEIM, Jorge (Orgs.). Brasil: um 
século de transformações. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. Pág. 135.
1771 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 1995. Pág. 72.
1772 LAYRARGUES Philippe Promier. Do ecodesenvolvimento ao desenvolvimento 
sustentável: evolução de conceito? PROPOSTA. V.25. n.77, 1997. Pág. 06.
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E com esta orientação nos fica evidente que a participação da população 
no desenvolver do seu centro é muito importante. Para SACHS1773: “As estratégias 
do ecodesenvolvimento urbano não podem ser impostas de cima para baixo: 
elas devem ser desenhadas e implementadas com a participação popular e 
complementadas por eficientes políticas de capacitação.”

Assim, para que seja estabelecido um progresso harmônico entre o 
aumento de populacional e o fornecimento de recursos necessários para atender 
as necessidades dos habitantes é imprescindível que a gestão seja planejada 
e projetada com umaperspectivade longo prazo.Corroborando, CARVALHO1774 
anota:

“Compete aos governos promover no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano. É dever do Poder Público 
ordenar a ocupação, o uso e o parcelamento do solo urbano e rural do 
seu território, no superior interesse de preservação do meio ambiente, 
das florestas, da fauna, da flora.”

É preciso que o crescimento ou a evolução sejam gradativos e planejados.
SAULE JR(2002, p. 81) salienta que a política de desenvolvimento equânime terá 
funções preventivas e se for de maneira corretiva estará infringindo diretamente 
nossa Constituição:

“[...]atender as necessidades essenciais da população 
marginalizada e excluída das cidades, estará em pleno conflito com as 
normas constitucionais norteadoras da política urbana, com o sistema 
internacional de proteção dos direitos humanos, em especial com o 
princípio internacional do desenvolvimento sustentável.”

De toda forma, a capacidade resolução de paradoxos estão presentes na 
história do homem em marcantes inovações e viradas de mesa, quiçá a temática 
ambiental como um desafio global venha a ter um desenrolar positivo a todos. 
Neste sentido citamos FERRER1775: La singularidade de hombre, en esteaspecto, 
se constriñe a sus portentosas capacidades, físicas e intelectuales, ya su exclusiva 
facultad de generarnuevas necessidades que van mucho másde las derivadas de 
su subsistência.

O pessimismo nos será útil se gerar receio do futuro e agirmos no intuito 
de asseguramos a continuidade de nossa própria espécie. Podemos encontrar 
dentro de um enorme problema, uma excelente solução. Eis o desafio.

1773 SACHS, Inacy. Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio 
ambiente. São Paulo: Studio Nobel: Fundação do Desenvolvimento Administrativo, 1993. Pág. 33.
1774 CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Anotações sobre os Loteamentos Irregulares. 
Jus Navigandi, Terezina, ano 4, n 37, dez 1999. Disponível em < http://jus.com.br/artigos/583/
anotacoes-sobre-os-loteamentos-irregulares>. Acesso em: 26/11/ 2013. Não paginado.
1775 FERRER, Gabriel Real. La construccióndelDerecho Ambiental. Revista Aranzadi de 
Derecho Ambiental (Pamplona, Espanã), n. 1, 2002. Pág. 89.
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4. CONTROLE DA POLUIÇÃO VISUAL URBANA

O meio urbano pode ser carreado de diversos periféricos, dentre estes 
podemos nos deparar com os poluentes visuais. A alteração de um ambiente 
que não se constitui como um ambiente natural, pode ser considerada ou não 
uma poluição visual, para tanto criamos parâmetros que podem diagnosticar tal 
feito como em coerência com este meio artificial, ou algo periférico que poderia 
estar prejudicando o ambiente.

A paisagem criada no meio urbano para PIFFER1776 é considerada a 
“extensão de território que se abrange num olhar ao nosso redor, constituída por 
um conjunto de elementos criados pela natureza e pelo homem”.

Esta paisagem adequada para a convivência em sociedade é um direito 
dos habitantes e usuários do centros urbanos, pois não se trata apenas de uma 
questão visual, mas também de saúde pública.

Para SILVA1777 “a boa aparência das cidades surte efeitos psicológicos 
importantes sobre a população, equilibrando, pela visão agradável e sugestiva 
de conjuntos e elementos harmoniosos, a carga neurótica que a vida citadina 
despeja sobre as pessoas que nela hão de viver, conviver e sobreviver”.

Em consonância, corroborando com o entendimento FIORILLO1778coloca: 
“evidenciamos que a poluição visual não está restrita à estética urbana, sendo 
esta apenas uma das facetas de sua incidência. Em grau maior, ela prejudica a 
própria saúde, e, por decorrência, a obtenção de uma vida saudável”.

Ora, o bem-estar social é direito comum, e porque não considerar a 
aparência condizente com as necessidades e atribuições sociais como um direito 
e dever de harmonia entre os a usufruem.

Com efeito, citamos MEIRELLES1779:
“A estética urbana tem constituído perene preocupação 

dos povoscivilizados e se acha integrada nos objetivos do moderno 
urbanismo, quenão visa apenas às obras utilitárias, mas cuida também 
dos aspectosartísticos, panorâmicos, paisagísticos, monumentais e 
históricos, deinteresse cultural, recreativo e turístico da comunidade. 
Na realidade,nada compromete mais a boa aparência de uma cidade 
que o mau gosto ea impropriedade de certos anúncios em dimensões 
avantajadas e coresgritantes, que tiram a vista de belos sítios urbanos 
e entram em conflitoestético com o ambiente que os rodeia.”

1776 PIFFER, Osvaldo. O que é paisagem. Disponível em:
http://geocities.yahoo.com.br/sousaraujo/paisagem_definic_s2_a5.html. Acesso em: 22 out. 
2005.Não paginado.
1777 SILVA, Solange Teles da. Políticas públicas e estratégias de sustentabilidade urbana. In 
Hiléia – Revista de Direito Ambiental da Amazônia n. 1, agosto-dezembro 2003. Pág. 73.
1778 FIORILLO, Celso A. Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. Ed. Saraiva, 8ª Ed. 
2007. Pág. 178.
1779 MEIRELLES, Hely Lopes de. Direito de Construir. 9. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005. Pág. 
139.
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Poluição Visual parafraseando VARGAS e MENDES1780 “é o limite a 
partir do qual, o meio não consegue mais digerir os elementos causadores das 
transformações em curso, e acaba por perder as características naturais que 
lhe deram origem. No caso, o meio é a visão, os elementos causadores são as 
imagens, e as características iniciais, seriam acapacidade do meio de transmitir 
mensagens.”

Desta forma, a inserção desenfreada de placas, informes, outdoors, ou 
derivados nas ruas, fachadas de prédios e casas pode tornar o meio em um 
ambiente desconfortável para a convivência humana, ou seja, o que deveria 
ser pensado com o propósito de aproximação, se levado sem controles acaba 
desencadeando uma consequência inversa da almejada.

Neste sentido colacionamos GUIMARÃES JÚNIOR1781:“É evidente que 
o excesso de cartazes e outros elementos de comunicação visual interfere nos 
padrões estéticos de uma cidade. A falta de um controle eficaz permite que a 
profusão de letras e imagens acabe por dominar a cena urbana, escondendo 
árvores e fachadas e parcialmente opróprio céu, constituindo um fator de stress.”

Este meio ambiente salutar não deixa de ser uma extensão do direito 
constitucional da vida e seus desdobramentos mais comuns como a saúde e da 
sua própria qualidade de vida.

Como legislações que abordam o tema da poluição visual, podemos iniciar 
comentando a Lei Federal nº 6.938/81 – Política Nacional do Meio Ambiente1782, 
que conceitua poluição no seu artigo 3º:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante 
de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e 
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; (grifo nosso).”

1780 VARGAS, HelianaComin, MENDES, Camila Faccioni. Poluição visual e paisagem urbana: 
quem lucra com o caos? Publicado no Portal do Estado de São Paulo. Não Paginado.
1781 GUIMARÃES JÚNIOR, João Lopes. Publicidade externa e tutela legal do paisagismo 
urbano. Revista de direito ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, n. 19. Pág. 115.
1782 Disponibiliza-se outros dispositivos legais versando sobre o direito da paisagem natural 
como a Lei n.° 6.513, de 20 de dezembro de 1977, e a Lei n.° 9.985, de 18 de julho de 2000 
(Sistema Nacional de Unidade de Preservação da Natureza - SNUC).
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Com a análise simples das alíneas a e d, podemos vislumbrar que a 
poluição visual foi prevista no normativo nacional desde a década de 80, restando 
o conceito de poluição com possibilidade de divergência na interpretação do 
dispositivo, pois padrões estéticos se modificam no decorrer do tempo.

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 tivemos a disposição 
de alguns artigos versando sobre direito ambiental, dos quais consideramos com 
mais importantes para o tema em voga o art. 225 eo art. 182.

O primeiro trata-se de um capítulo exclusivo sobre meio ambiente, e 
o segundo versa sobre a politica de desenvolvimento urbano concedendo aos 
municípios a legitimidade e obrigação de regular as diretrizes para garantir o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar de seus 
habitantes.

Abordando estes artigos, escreve ROCHA1783:
“ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais e 

garantir o bem-estar de seus habitantes, significa realizar as funções 
de habitação e proporcionar condições adequadas de trabalho, de 
recreação e de circulação humana. O pleno desenvolvimento dessas 
funções deve ser compreendido como o direito à cidade”. (grifo nosso)

Com quanto, as ações no intuito de regulamentar e proteger a paisagem 
urbana continuou sendo discutida, e no ano de 1997, quando da confecção da Lei 
nº 9.503 (Código de Trânsito Brasileiro), previu em seu artigo 1º, §5º cumulado 
com o artigo 81, a proibição de instalação de luzes, publicidade, inscrições, 
vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da 
sinalização e comprometer a segurança do trânsito.

Mesmo com seu caráter subjetivo, a respectiva legislação iniciou uma 
caminhada na busca de uma gestão regulação da publicidade e poluição visual 
urbana.

No obstante, trazendo caráter punitivo aos crimes ambientais, também 
restou previsto na Lei nº 9.065/98 uma seção específica para os Crimes contra 
o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural, dentre os quais apontamos os 
artigos 63, 64 e 65 como os seus principais.

Fato importante no cenário mundial esalutar mencionarmos, foi a 
Convenção Europeia da Paisagem realizada no ano de 2000 em Florença na Itália 
e que esta ganhando força e gerando reflexos nas legislações dos os estados 
localizados fora do bloco.

Em se tratando do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, conforme o 
art. 2º, inciso XII, veio a estabelecer a as diretrizes da política pública, proteção, 
preservaçãoe recuperação do patrimônio paisagístico concedendo aplicabilidade 
e regulamentação o que foi predisposto nos artigos constitucionais. Como uma 
das suas principais inovações trouxe o plano diretor. 

1783 ROCHA, César de Sá da. Considerações jurídicas sobre a função ambiental da cidade. 
Revista de direito ambiental, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, n. 14, 1999. Pág. 109.
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A temática da poluição visual urbana esta em aperfeiçoamento e cada vez 
atraí mais atenção para sua regulamentação e gestão dentro dos meios urbanos.

Em alguns municípios os debates mais adiantadas discutem 
implementações e correções de legislações para assegurar os direitos dos 
munícipes e de todos que frequentam seus centros.

Como exemplo de tais ações podemos citar os municípios de: São Paulo 
Lei nº 14.223/06, Aracaju Lei nº 1.721/91, Porto Alegre Lei nº 8.279/99.

A gestão pública municipal é de suma importância, haja vista o 
conhecimento de causa que aqueles que elaboram tal legislação possuem. Essa 
proximidade aumentam as possibilidades de efetividade no controle da poluição 
visual urbana no afã de proteção da qualidade de vida.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 Como abordado no início deste trabalho, a revolução industrial e o fim 
da segunda guerra mundial proporcionaram inovações e alterações econômicas 
a nível global, o que, por conseguinte desencadearam reflexos no consumo das 
populações e reorganizações das legislações, refletindoprincipalmente nas de 
cunho ambiental.

5.2 A economia gerida pelo setor privado e por políticas estatais 
demonstra o quão é importante ações estatais para propiciar a população um 
crescimento gradativo e harmônico entre o acesso aos recursos das diversas 
classes, principalmente aos básicos para a sobrevivência com dignidade.

5.3 No que se refere a poluição visual em específico, não podemos 
considerá-la apenas como um vetor estético do meio ambiente. Poluição visual 
permeia por diversos setorescomo turístico, econômico, estrutural, educação 
social e a saúde como um todo.Consequentemente devemos dar a devida 
atenção com medidas preventivos e/ou restaurativas a este nobre setor. 

5.4   A exploração dos  grandes centros urbanos e as poluições advindas da 
iniciativa privada devem ser geridas pelo estado em parceria com próprio o setor 
privado, observando as particularidades que centro possui, imputandotambém 
ao município e seus munícipes se manifestarem atuando conjuntamente na 
busca pela defesa de uma paisagem urbana sadia.

5.5 O bem-estar populacional, a harmonia entre  o crescimento 
econômico, globalização e qualidade vida versam também sobre saúde pública, 
e políticas devem ser implementadas com projetos de controle e prevenção para 
utilizar-se das novas tecnologias a favor da comunidade.
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32. FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE: 
DESLOCAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DE FUNÇÕES 
DAS ESFERAS PÚBLICA E PRIVADA

MURILO JUSTINO BARCELOS
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI

LAÍZA BUSATO DE BRITTO
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI – UNIVALI

1. INTRODUÇÃO

Considerando o direito patrimonial como um seguimento detentor de 
grandes reforços normativos, este trabalho possui o intuito de apresentar, com 
enfoque no direito ambiental e direito das coisas, como o princípio da função 
socioambiental da propriedade pode transpassar entre as searas pública e privada 
simultaneamente.

Sendo a propriedade um direito que interessa direta ou indiretamente 
a uma grande fatia da sociedade, se é que não pode ser considerado como 
interesse de todos,estedireito de tal importância recebe seus cuidados em parte 
com deveres e imposições advindas de cunho privado e, em complementação 
ou como cunho de gestão social, regula-se com intervenção estatal.

Como é de conhecimento comum, o direito ambiental vem em uma 
ascensão expressiva causando reflexos em inúmeros outros seguimentos 
jurídicos.

No caso do direito de propriedade, o que anteriormente estudávamos 
como somente função social da propriedade, previsto na Constituição de 1988 
e com menções, ainda que em menor escala, em constituições anteriores, hoje 
em seu desdobramentoconjuntamente com o direito ambiental e a tão discutida 
sustentabilidade, deparamo-nos com o princípio da função socioambiental da 
propriedade.

Neste trabalho se objetiva apresentar este princípio iniciando por 
seus fundamentos jurídicos, aos quais suscintamente citamos o Estatuto 
da Cidade com o plano diretor, Código Civil e a própria Constituição Federal, 
transpassando por princípios basilares e posteriormente abordarmos com intuito 
de fomentar o extinto acadêmico investigativo apresenta-se um possível tumulto 
ou complementação de funções e deveres entre as esferas pública e privada, 
seguido das considerações pessoais e finais.

Valendo-se do método indutivo, para a confecção deste artigo foram 
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utilizadas as técnicas do referente e de pesquisa bibliográfica.

2. INSTRUMENTOS NORMATIVOS

2.1 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Iniciando uma explanação acerca do princípio da função socioambiental 
da propriedade partindo dos instrumentos normativos atuais, temos por ponto 
da partida a Carta Magna1784, onde em 1988 mais do que nunca, houve uma 
abordagem dos vértices ambientais transpassando com maior ênfase ditames 
entre direito público e direito privado, principalmente no que se refere ao direito 
de propriedade.

Em apertada síntese podemos citar como principais dispositivos 
constitucionais que versam sobre o direito ambiental refletindo no direito de 
propriedade quando interpretados conjuntamente: art. 5º, incisos XXII, XXIII, art. 
170, incisos II e III, art. 182, art. 183, art. 186, art. 225.

O artigo 5º inicia a abordagem constitucional elencando a positivação do 
direito de propriedade no seu inciso XXII e no inciso subsequente versa acerca 
da necessidade de nos atermos à função social da propriedade.

Assim de pronto nos deparamos com um dos questionamentos iniciais 
deste estudo: a conceituação da função social da propriedade, o que acarretaseu 
consequente desdobramento para a função socioambiental da propriedade.

Sobre o assunto citamos José Afonso da Silva1785:

“a função social se manifesta na própria configuração estrutural do 
direito de propriedade, pondo-se concretamente como elemento 
qualificante na predeterminação dos modos de aquisição, gozo e 
utilização dos bens”.

Pelos estudos de Orlando Gomes1786a função social da propriedadeé 
assim apresentada:

“deve-se entender uma complexa situação jurídica subjetiva, 
ativa e passiva, que transforma o direito subjetivo de propriedade. 
Reconhecendo o ordenamento jurídico que o exercício dos direitos 
inerentes à propriedade não podia ser protegido exclusivamente para 
a finalidade de satisfação dos interesses do proprietário, a função 
da propriedade torna-se social, trazendo com isto as seguintes 
conseqüências: a) legitima-se a vedação ao proprietário do exercício 

1784 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada 
em 5 de outubro de 1988. Contém as emendas constitucionais posteriores. Brasília, DF: Senado, 
1988. 
1785 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 14ª ed., São Paulo: 
Malheiros. 1997, p. 275.
1786 GOMES, Orlando. Direitos reais. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p.107.
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de determinadas faculdades; b) o proprietário passa a ser obrigado a 
exercer determinados direitos elementares do domínio; e c) cria-se 
um complexo de condições para que o proprietário possa exercer seus 
poderes.”

Logo temos faculdades, direitos e deveres advindo destes dispositivos.

Passando adiante, observando os artigos seguintes da Constituição 
Federal citamos o que sinteticamente conseguiu explorar Guilherme J. Purvin 
Figueiredo1787:

“se o art. 170 da Constituição da República estabelece o princípio 
Constitucional da função social dos bens de produção, o art. 186 busca 
coibir a improdutividade (e, também, a produção obtida por meios ilícitos) 
na propriedade rural e o art. 182 visa reprimir a especulação imobiliária 
na propriedade urbana, sem descuidar da proteção ambiental”. 

Conforme o citado, temos instrumentos normativos que instigam a 
fomentação de utilização e produção advindas da propriedade. São maneiras do 
próprio Estado se assegurar que haverá uma evolução econômica, via de regra 
gradativa, partindo da exploração adequada da propriedade. O que obriga ao 
proprietário, para fazer a manutenção do próprio direito estabelecer alguns atos 
junto à sua propriedade.

Sobre direitos e deveres vejamos o escreveu Orlando Gomes1788:

“Portanto, o direito de propriedade está condicionado a dos fatores 
independentes: um fator aquisitivo, em que a pessoa adquire a 
propriedade de forma legítima e legal, e um fator de caráter contínuo, 
em que o proprietário usa a propriedade de forma condizente com os 
fins sociais e ambientais.”

Assim, mesmo que em um estudo superficial dos dispositivos 
constitucionais observamos que nos é assegurado direitos na esfera privada, 
quando estamos de parte como proprietários e também assegurado um direito 
comum quando estamos ao lado da sociedade como massa. 

2.2 CÓDIGO CIVIL (LEI 10.406 DE 2002)

Após elencarmos os principais tópicos constitucionais que versam sobre 
a propriedade e o princípio da função socioambiental da propriedade, trazemos a 
baila o Código Civil1789 e seus dispositivos que compõem a matéria ora estudada.

Como ponto de partida, a propriedade é elencada como um direito real e 

1787 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental. Rio de 
Janeiro: Esplanada, 2004. P. 509.
1788 GOMES, Orlando. Direitos reais. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
1789 BRASIL. Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/
L10406htm. Acesso em: 20 de julho de 2013.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406htm
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como tal tem suas garantias e efeitos. Neste interim o proprietário, sob a leitura 
e interpretação do artigo 1.228 do Código Civil possui o direito de usar, gozar, 
dispor a coisa e ainda reaver em determinados casos.

Neste dispositivo encontramos latente as funções da propriedade como 
finalidades não apenas de atender os interesses do proprietário, mas sim de 
um contexto social ao qual estamos inseridos. Isso porque como notamos a 
partir da sua leitura que a propriedade esta diretamente vinculada às relações 
econômicas, sociais e ambientais.

Neste desenvolvimento o Estado é legitimado a intervir na esfera privada 
quando se mostrar necessário em detrimento da má destinação e fruição da 
propriedade, o que pode se entender como um abuso de direito do proprietário 
quando assim se portar. Silvio Rodrigues1790 escreve acerca do assunto: 

“há abuso de direito quando ele não é exercido de acordo com 
a finalidade social para a qual foi conferido, pois [...] os direitos são 
conferidos ao homem para serem usados de uma forma que se 
acomode ao interesse coletivo, obedecendo à sua finalidade, segundo 
o espírito da instituição”. 

Assim sendo, o proprietário possui inclusive o direito de manter seu 
imóvel com uma conservação e cuidados adequados, sob pena de ser considerado 
como bem vago e ser arrecadado pelo Estado conforme que dispõe o artigo 1.276 
do Código Civil. Ademais considerar-se-á a propriedade com responsabilidades 
tributárias e por este canal poderá se operar como mecanismos de coerção 
para destinação de melhor interesse social, como se reflete na questão da 
progressividade de IPTU.

Sobre a perpetuidade da propriedade responsabilidades tributárias 
citamos Eduardo Kraemer1791:

“A cláusula inserida no art. 1276 demonstra que não é possível 
sustentar que a titularidade possa ser mantida sem contraprestação 
tributária, que tem caráter social. Rompe-se, com tal dispositivo legal, 
a noção de propriedade como sendo um direito perpétuo. Inaugura-se 
um tempo em que eventual utilização inadequada será compensada 
pela regularidade fiscal, com isso também atingindo a função social da 
propriedade, já que os tributos arrecadados poderão ser utilizados em 
finalidades sociais.”

A legitimidade estatal é clara e possui inúmeras armas para impulsionar 
o proprietário a tomar medidas que torne seu bem com funções sociais.

1790 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Parte geral, v.1. São Paulo: Saraiva, 1998, p.314.
1791 KRAEMER, Eduardo. Algumas anotações sobre os direitos reais no novo Código Civil. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p.206.
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2.3 Estatuto Da Cidade

O estatuto da cidade1792 (Lei 10.257/01) vem colaborar com diversos 
instrumentos para que seja efetuado um controle e dar eficácia para normas 
vigentes anteriores a esta, como no caso dos artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal de 1988.

Como maiores expoentes podemos citar o plano diretor, o estudo prévio 
de impacto ambiental e o estudo de impacto de vizinhança constantes no artigo 4º.

Esta lei passa a condicionar o atendimento da função socioambiental da 
propriedade desde que explorada em consonância com o plano diretor.

Sobre o Plano Diretor, vejamos o que dispõe Hely Lopes Meirelles1793:

“constitui um complexo de normas legais e diretrizes técnicas para 
o desenvolvimento global e constante do Município, sob os aspectos 
físico, social, econômico e administrativo, desejado pela comunidade 
local. Deve ser a expressão das aspirações dos munícipes quanto ao 
progresso do território municipal no seu conjunto cidade-campo. É o 
instrumento técnico-legal definidor dos objetivos de cada Municipalidade 
e, por isso mesmo, com supremacia sobre os outros, para orientar 
toda atividade da Administração e dos administrados nas realizações 
públicas e particulares que interessem ou afetem a coletividade.”

Desta maneira, considerando que o plano diretor será elaborado 
conforme diversos estudos na localidade, devendo em seu processo de criação 
serem realizadas audiências públicas, a função socioambiental da sociedade 
estará vinculada a um instrumento normativo muito específico e detalhado 
daquela localidade, em detrimento do seu grande potencial de minúcias em sua 
elaboração.

O artigo 7º desta legislação regulariza a possibilidade de implantação da 
progressividade do IPTU, mais um dos instrumentos em que não sendo aplicada 
uma finalidade em consonância com a função socioambiental da propriedade, o 
munícipio ou DF poderá aplicar um alíquota progressiva ao imposto, de maneira 
que conduz o proprietário e explorar devidamente sua propriedade.

2.4 LEGISLAÇÃO ESPARSA

Ainda apenas como constatação citamos outros instrumentos normativos 
que dispõem acerca da função socioambiental da propriedade: 

“Lei 4504/64 – Estatuto da Terra1794, Art. 2º. “É assegurada a todos a 

1792 BRASIL.Estatuto da Cidade.Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
leis_2001/l10257.htm. Acesso em: 05 de Maio de 2014.
1793 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir.9. ed., São Paulo: Malheiros, 2005. p. 114-
115.
1794 BRASIL. Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964. Publicado no Diário Oficial da União em 
31 denovembro de 1964.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua 
função social, na forma prevista nesta lei.
§ 1º. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função 
social quando, simultaneamente”: bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores; níveis satisfatórios de produtividade; conservação aos 
recursos naturais; cumpre as leis que tratam das relações de trabalho. 
(grifo nosso).”

“Lei 6938/81 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente1795. Art. 3º, 
III, a. A lei considera, entre outras, a poluição como atividade causadora 
de degradação ambiental apta a, direta ou indiretamente, prejudicar a 
saúde, a segurança e obem-estar da população. (grifo nosso).”

“Lei 8171/91 – Lei da Política Agrária1796. Art. 2º, I. A atividade agrícola 
está sujeita às regras e princípios de interesse público, inclusive quanto 
à função social e econômica da propriedade. Arts. 3º, IV e 4º, IV. É 
objetivo da política agrícola proteger o meio ambiente, garantir seu 
uso racional e estimular a conservação e a recuperação dos recursos 
naturais (grifo nosso).”

“Lei 8629/93 – Lei da Reforma Agrária1797. art. 9º, II e § 3º - a função 
social da propriedade rural implica o uso adequado dos recursos 
naturais e preservação do meio ambiente (grifo nosso).”

Em suma, frisamos que o rol apresentado neste capítulo é apenas 
exemplificativo, não tendo a ambição ter conseguido esgotar toda a legislação que 
voga sobre o direito ambiental, direito de propriedade e função socioambiental.

3. PRINCÍPIOS BASILARES

Após termos apresentado uma vasta legislação e consequentemente 
diversas maneiras como se é possível impor ao proprietário (privado) através do 
Estado (público) formas de tornar sua propriedade útil não para o particular e sim 
para a sociedade (atender a sua função socioambiental) passamos a estudar os 
dois princípios basilares que regem estas relações.

3.1 Princípio Da Supremacia Do Interesse Público Sob O Privado

Mesmo não estando expressamente positivado na Constituição Federal 
o principio em voga, tem grande aplicação nas decisões e finalidades que giram 
no entorno do direito de propriedade.

1795  BRASIL. Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981. Publicado no Diário Oficial da União em 02 
de setembro de 1981.
1796  BRASIL. Lei 8.171/91 de 17 de janeiro de 1991. Publicado no Diário Oficial da União em 
18 de janeiro de 1991.
1797 BRASIL. Lei 8.629/93 de 25 de fevereiro de 1993. Publicado no Diário Oficial da União em 
26 de fevereiro de 1993.
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De acordo com Carvalho Filho1798 a supremacia do interesse público 
sobre o privado se configura como verdadeiropostulado fundamental, dado que 
confere ao indivíduo condições de segurança e desobrevivência.

O Estado com vetor das relações entre os inseridos na sociedade 
possui este direito de intervir quando necessário for, para que seja privilegiado o 
interesse coletivo em face do interesse individual.

Neste mesmo entendimento é o que ocorre na aplicação deste princípio 
quando estamos elencando o direito de propriedade em suas finalidades e 
funções. Ora, se a propriedade se vincula diretamente a uma série de fatores 
econômicos e sociais que fazem esta inclusive adquirir ou perder valor, deverá 
existir uma contrapartida daquele que é o legítimo detentor deste direito em prol 
do social.

Observamos o que escreve Celso Antônio Bandeira de Mello1799:
“O Estado, concebido que é para a realização de interesses, só poderá 
defender seus próprios interesses privados quando, sobre não se 
chocarem com os interesses públicos propriamente ditos, coincidam 
com a realização deles”.

Este princípio vem a ser como um meio de fiscalizar abusos e equalizar 
o uso da propriedade pleiteando alçar um quantitativo benéfico para a sociedade. 
Segundo Aristóteles1800“na ordem da natureza, o Estado se coloca antes da família 
e antes de cada indivíduo, pois que o todo deve, forçosamente, ser colocado 
antes da parte”.

Desta forma, mesmo se tratando de direitos particulares legítimos, 
havendo um interesse público este se sobressairá sobre o particular, como nos 
casos de desapropriação para obras públicas e, ainda mais quando falamos de 
reflexos ambientais, seara essa que mais do que nunca se respeita como um 
direito comum, como tratado no artigo 225 e demais da Constituição Federal, 
observados neste artigo.

Em reflexo ao todo que se apresentou neste artigo, o princípio da 
supremacia do interesse público vem a ser mais uma forma de coexistir a 
propriedade privada assegurando-se os direitos e interesses daqueles que 
integram o circulo social.

3.2. Princípio da função socioambiental da propriedade

Neste tópico tratamos da destinação em que o proprietário deverá aplicar 

1798 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 17. ed., Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007.p. 737.
1799 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19ª edição. Editora 
Malheiros. São Paulo, 2005, pág. 66.
1800 ARISTÓTELES. Política. Trad. Nestor Silveira Chaves. 15. ed. Rio de Janeiro: Ediouro 
Publicações, 1988, pág. 187.
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ao seu bem, mesmo sendo um legítimo direito privado. Ou seja, o proprietário 
não poderá mais aplicar finalidades com benefícios exclusivos para si, sem que 
seja observado outro aspectos que resultam em prol da coletividade.

Para tanto, a função socioambiental seja estabelecida em consonância 
com a propriedade observada e com os ditames que esta deverá seguir. No 
caso da propriedade urbana, a função social e destinação do uso do imóvel 
necessariamente passará pelo crivo do Estatuto da Cidade, quando assim houver 
na  municipalidade.

Segundo Eros Grau1801:
“A admissão do princípio da função social (e ambiental) da propriedade 
tem como consequência básica fazer com que a propriedade seja 
efetivamente exercida para beneficiar a coletividade e o meio ambiente 
(aspecto positivo), não bastando apenas que não seja exercida em 
prejuízo de terceiros ou da qualidade ambiental (aspecto negativo). Por 
outras palavras, a função social e ambiental não constitui um simples 
limite ao exercício do direito de propriedade, como aquela restrição 
tradicional, por meio da qual se permite ao proprietário, no exercício 
do seu direito, fazer tudo o que não prejudique a coletividade e o meio 
ambiente. Diversamente, a função social e ambiental vai mais longe e 
autoriza até que se imponha ao proprietário comportamentos positivos, 
no exercício do seu direito, para que a sua propriedade concretamente 
se adeque à preservação do meio ambiente.”

Desta forma, a função socioambiental será como um ônus ao proprietário 
da res que deverá observar suas obrigações, conforme escreve Álvaro Luiz Valery 
Mirra1802: 

“a função socioambiental não constituem simples limite ao exercício 
do direito de propriedade, pelo qual o proprietário pode fazer tudo 
aquilo que não prejudique a coletividade e o meio ambiente. A função 
socioambiental vai mais além e autoriza que se imponha ao proprietário 
comportamentos positivos, no exercício do seu direito, para que a sua 
propriedade concretamente se adeque à sua função.”

A evolução social se encontra na ordem do dia juntamente com a defesa 
do meio ambiente, o que se sobrepõe em determinados aspectos ao direito 
de propriedade. Falamos então do desenvolvimento sustentável, o qual não 
abordaremos neste estudo devido a sua extensa dimensão.

O progresso se entrelaça com o uso devido da propriedade em favor de 
uma coletividade, medida em que legitima o Estado a realizar intervenção quando 
necessário for para tornar uma propriedade privada (com interesses particulares) 
útil para aqueles que se encontram ao seu entorno.

1801 GRAU, Eros. Princípios fundamentais de Direito Ambiental. Revista de Direito Ambiental, 
SãoPaulo: Ed. Revista dos Tribunais, n. 02, 1997.
1802 MIRRA, Álvaro Valery. Princípios fundamentais do Direito Ambiental. In: Revista de 
Direito Ambiental. São Paulo: RT, abr-jun 1996, vol.2.
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Nos dizeres de Carvalho Filho1803citamos:

“A propriedade deve atender à função social, assegura o direito do 
proprietário, tornando inatacável sua propriedade se consoante com 
aquela função, e, de outro, impõe ao Estado o dever jurídico de respeitá-
las nessas condições. Sob outro enfoque, o dispositivo garante ao 
Estado a intervenção na propriedade se descompassada com a função 
social, ao mesmo tempo em que faz incidir sobre o proprietário o dever 
jurídico de mantê-la ajustada à exigência constitucional.”

Assim, mesmo sendo um direito privado há que se observar a destinação 
e função coletivaambiental que a propriedade deverá atender como voga o 
princípioda função socioambiental da propriedade.

4. FUNÇÃO PÚBLICA E PRIVADA DA PROPRIEDADE

A propriedade se desdobra em diversas finalidades das quais citamos 
a econômica e a social como de maior importância. Dentre suas funções o 
proprietário tem o direito de realizar a exploração de seu bem de maneira que lhe 
convier, ressalvados os direitos da coletividade, como dispõe a máxima “o meu 
direito termina quando o direito alheio inicia”.

O proprietário dentre outras ações, além de poder residir, alienar, 
especular valores imobiliários, usar, gozar, dispor e reaver a coisa esta vinculado 
a um circulo social que não é possível simplesmente ignorar a sua presença, o 
que faz seus atos (comissivos ou omissivos) refletirem na vida de terceiros. Por 
este motivo em que justamente o poder público é legitimado para se manifestar 
intervindo na seara privada quando necessário.

Sobre a ordem econômica e sua função social vejamos o leciona José 
Afonso da Silva1804:

“Os conservadores da constituinte, contudo, insistiram para que 
a propriedade privada figurasse como um dos princípios da ordem 
econômica, sem perceber que, com isso, estavam relativizando o 
conceito de propriedade, porque submetendo-o aos ditames da justiça 
social, de sorte que se pode dizer que ela só é legítima enquanto 
cumpra a função dirigida à justiça social.”

Assim nos torna clarividente que o proprietário não possui mais o absoluto 
poder sob seu bem, estando sujeito a imposições e obrigações dentro da própria 
esfera privada.

Sobre o tema citamos Fernanda de S. Cavedon1805:

1803 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Lumen Juris. 13ª 
ed. Rio de Janeiro: 2.005, p. 594.
1804 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 22. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 788.
1805 CAVEDON, Fernanda de Salles. Função social e ambiental da propriedade. Florianópolis: 
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“A Propriedade Privada, absoluta e ilimitada, torna-se incompatível 
com a nova configuração dos direitos, que passam a tutelar Interesses 
Públicos, dentre os quais a preservação ambiental. Assim, o Direito 
de Propriedade adquire nova configuração, e passa a estar vinculado 
ao cumprimento de uma Função Social e Ambiental. É limitado no 
interesse da coletividade e a fim de adequar-se às novas demandas de 
ordem ambiental.”

O direito ambiental encontra-se em constante crescimento e colocado 
no foco das discussões hoje é tratado sem sobra de dúvidas com um instituto 
de interesse público de grande relevância, prevalecendo sob os interesses 
particulares.

Sobre interesse público anotamos o que expôs Maria Goretti Dal Bosco1806

“a expressão interesse público tem diversos enfoques, conforme 
a época e as circunstâncias, como ocorre com outros vocábulos 
utilizados no Direito Administrativo, lembrando que existe na doutrina 
um consenso de que interesse público seja aquele que diz respeito à 
maioria, ou grande maioria dos membros da coletividade, embora nem 
sempre possa ser aquele que todas as pessoas da sociedade teriam 
como seu, de modo particular.”

Ora, como poderíamos não nos atermosao que se reflete em favor da 
coletividade em detrimento do que se privilegie apenas o privado? O direito 
ambiental, por si só é um tema que rege relações que não se resumem à um 
determinado grupo de pessoas, um município, um estado ou um país. 

Trata-se de abrangência global, o que justificaria a supremacia do poder 
público sob o privado, resultando por meio de seus instrumentos como o próprio 
princípio da função socioambiental da propriedade em intervenções estatais 
quando se mostrar indispensável.

5. CONSIDERAÇÕES ARTICULADAS

5.1 O direito privado, com todos seus contornos, mesmo que seja 
mitigado parcialmente em face de uma coletividade, ainda não deixa de se 
perfazer como uma das principais facetas do direito.

5.2 A força estatal não pode acomodar-se diante do abuso de direito 
privado,considerando os riscos que podem resultar em prejuízos para a sociedade 
como um todo em face de um direito individual.

5.3 No âmbito do sistema jurídico, por conseguinte, observa-se uma 
irrefutável ligação umbilical entre o tratamento dado à propriedade, enquanto 
instituto de direito, e aquele que orienta a solução dos chamados conflitos 
ambientais.

Visualbooks, 2003. p. 61.
1806 DAL BOSCO, Maria Goretti. Responsabilidade do agente público por ato de improbidade. 
Rio deJaneiro: Lumen Juris, 2004, p. 13.
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5.4 Se estivermos conscientes que as delimitações e direitos impostos 
serão refletidos em favor de todos, a compreensão e aceitação de que a função 
socioambiental se perfaz como uma complementação em harmonia entre os 
ordenamentos de cunho público e privado será mais simples a aceitação comum 
com desdobramentos positivos para todo o social.

5.5 Dificilmente poderemos delimitar os vértices público e privado como 
autônomos entre si, pois com uma aplicação simultânea careada de pesos e 
contrapesos, objetivos comuns da sociedade, podem resultar em uma evolução 
contínua e proveitosa a uma maior gama da sociedade.
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1 INTRODUÇÃO

O Poder Judiciário tem sido a principal via eleita pela sociedade brasileira 
no que se refere à proteção do meio ambiente. O excesso de demandas judiciais 
ambientais evidencia, de um lado, a constante renovação de entendimentos 
tocantes à salvaguarda da natureza e, de outro, a falibilidade dos órgãos de 
fiscalização, controle e gestão situados na esfera administrativa.

As jurisprudências tangentes à matéria ambiental são numerosas e 
diversificadas em relação à hermenêutica empregada pelos magistrados. Nesse 
contexto, o presente trabalho objetiva analisar criticamente a forma como as 
cortes de justiça têm aplicado a regra da proporcionalidade nessas lides.

A proporcionalidade, conceito advindo precipuamente do direito 
alemão, tem suas bases atreladas ao Tribunal Constitucional germânico e uma 
estrutura pré-definida composta de sub-elementos (adequação, necessidade e 
proporcionalidade em sentido estrito). As construções sincréticas e simplistas 
propagadas pela doutrina brasileira emprestaram à proporcionalidade um caráter 
meramente retórico e vazio.

A partir do marco teórico de Robert Alexy, edificam-se, nessas linhas, 
as verdadeiras raízes da regra em questão, concatenando-se os principais traços 
da complexa teoria jurídica. Sequencialmente, discutem-se algumas decisões 
emanadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que tiveram como 
fundamento a regra da proporcionalidade nas causas abrangendo o conflito do 
direito fundamental ao ambiente.

Estabelecido o cenário, reflete-se se o uso do instituto coaduna-se com 
as diretrizes desenhadas pela teoria alexyana. A metodologia da pesquisa baseia-
se na revisão bibliográfica de Alexy e Virgílio Afonso da Silva e nas decisões 
jurisprudenciais do Tribunal Regional Federal (4ª Região).
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2 BREVE INCURSÃO ACERCA DE NORMA JURÍDICA DE DIREITO 
FUNDAMENTAL

Robert Alexy1807, em sua marcante obra acerca da teoria dos direitos 
fundamentais, preleciona que, sempre que alguém tem um direito fundamental, 
há uma norma garantidora deste direito1808, donde se extrai que toda a pretensão 
à existência de um direito fundamental pressupõe a validade de uma norma de 
direito fundamental. 

De maneira genérica, pode-se resumir que norma é o significado retirado 
de um enunciado normativo1809, ainda que as normas possam, muitas vezes, 
serem enunciados de maneiras distintas do vernáculo (como as luzes de um 
semáforo).1810

As normas de direito fundamental, segundo o modelo alexyano, são 
divididas em duas espécies: regras e princípios. Segundo pontuações colacionadas 
desse autor1811:

“Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos 
dizem o que deve ser. Ambos podem ser formulados 
por meio das expressões deônticas básicas do dever, da 
permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto as 
regras, razões para juízos concretos de dever-ser, ainda 
que de espécie muito diferente. A distinção entre regras e 
princípios é, portanto, uma distinção entre duas espécies 
de normas.”

A tese sustentada pelo jurista1812 exsurge de um critério qualitativo no 
que concerne à distância entre princípio e regra. Conforme suas linhas, princípios 
são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível 
dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, e, por esta razão, são 
denominados “mandamentos de otimização1813”.  Importante a ressalva de que 
os princípios poderão ser satisfeitos em graus variados, dependendo tanto das 
possibilidades fáticas quanto das possibilidades jurídicas.

1807 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008.
1808 ibid. p. 50.
1809 ibid. p. 54. O autor utiliza como exemplo de enunciado normativo: “Nenhum alemão 
pode ser extraditado” (art. 16, §2º, 1, da Constituição alemã), do qual extraímos a norma segundo 
o qual é proibida a extradição de um alemão; o que prova que a norma é a tradução de um 
enunciado normativo.
1810 op. cit. p. 52.
1811 Ibid. p. 87
1812 Ibid. p. 90.
1813 Mandamento de otimização, segundo o próprio Alexy, é utilizado num sentido amplo, 
que inclui também as permissões e as proibições. 
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Ronald Dworkin1814 conceitua princípio, genericamente, como um 
“padrão” que deva ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma 
situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma 
exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão de moralidade. 
Mais adiante, o filósofo norte-americano explica que os princípios possuem uma 
dimensão que as regras não têm – a dimensão do peso ou importância1815. 

Esta dimensão, inerente ao princípio, pode ser considerada uma distinção 
pertinente em relação às regras, já que, segundo ele, as regras não possuem 
tal atributo. As regras são funcionalmente importantes ou desimportantes, não 
havendo, como o princípio, uma suplantação de uma pela outra em razão de sua 
maior importância quando de um conflito1816.

Na mesma linha, Alexy elucida que as regras são normas que são sempre 
satisfeitas ou não satisfeitas. Se elas valem, é preciso fazer exatamente o que 
ditam, nem mais e nem menos1817. A distinção propriamente dita entre princípios 
e regras mostra-se mais evidente nos casos de tensão entre princípios e de 
conflitos entre regras. 

Um possível embate entre regras poderia ser resolvido ou por meio de 
uma cláusula de exceção capaz de eliminar o conflito ou por meio da declaração 
de invalidade de uma das regras1818. Percebe-se, assim, que não é possível que 
dois juízos concretos de dever-ser (normas jurídicas) contraditórios sejam válidos, 
devendo ser remediados pela declaração de invalidade de um deles.

Todavia, quando da colisão entre princípios, será o critério da precedência, 
ou seja, nesta hipótese, um dos princípios terá de ceder, mas isso não implica que 
aquele princípio cedente terá que ser declarado inválido ou nele será introduzida 
uma cláusula de exceção1819. O princípio prevalecente tem certa precedência em 
relação ao outro sob determinadas condições.  

 O teórico distingue ainda outras faculdades atribuídas aos princípios e às 
regras que serão sucintamente traçados.

 Primeiramente, o caráter prima facie dos princípios, configurado no fato 
de que estes não contêm um mandamento definitivo, mas apenas prima facie1820. 
O professor alemão utiliza-se do modelo de Dworkin para explicar que regras, se 
válidas, devem ser aplicadas no critério do tudo-ou-nada, enquanto os princípios 
contêm razões que indicam uma direção, mas não têm como consequência 

1814  DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 36.
1815  Ibid. p. 42.
1816  Ibid. p. 43.
1817  ALEXY, Robert. op. cit. p.91
1818  ibid. p. 92
1819  ibid. p. 93
1820  Explica Alexy que é comum imaginarmos que os princípios têm sempre um mesmo 
caráter prima facie, e as regras um mesmo caráter definitivo. Porém, no correr de seu estudo, 
esta noção acaba sofrendo diversas ressalvas e detalhamentos.
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necessária uma determinada decisão1821.  

No entanto, prescreve Alexy que o mandamento definitivo das regras 
não é absoluto, em razão de que, num possível conflito entre regras, caso haja o 
estabelecimento de uma cláusula de exceção, a regra perde, para a decisão do 
caso, o seu caráter definitivo1822. Ressalta, contudo, que este caráter prima facie 
adquirido pela regra (quando de uma cláusula de exceção num conflito) é muito 
diferente daquele dos princípios. 

Desta forma, princípios podem ser considerados mandamentos prima 
facie, e regras, se não houver afixação de alguma exceção, mandamentos 
definitivos1823.

Outro aspecto também enfatizado à distinção entre princípios e regras 
concerne à generalidade dos princípios, o que, conforme elucidações de Alexy1824, 
o critério da generalidade deve ser tomado como relativo, tendo em vista a 
existência de normas de alto grau de generalidade que não são necessariamente 
princípios. 

3 A REGRA DA PROPORCIONALIDADE1825 E A COLISÃO DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS

De acordo com Alexy1826, a própria natureza dos princípios implica na 
existência da regra da proporcionalidade (também denominada, entre nós, como 
princípio da proporcionalidade), em suas três facetas: necessidade, adequação 
e proporcionalidade em sentido estrito. A proporcionalidade em sentido estrito 
decorre da exigência de sopesamento nas colisões. A necessidade da exigência 
de que o objeto de um princípio seja realizado apenas da maneira menos onerosa/
gravosa ao indivíduo.  A adequação decorre da ideia de que se a adoção de um 
princípio não significa a rejeição do outro. Esta ideia é adotada também por 
Bergmann Ávila1827, o qual sustenta que a existência de princípios positivados 

1821 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos... p. 24 e 26. 
1822 Esta conclusão tomada pela pesquisa de Alexy distancia-se do modelo sustentado por 
Dworkin, que apregoa um modelo mais simples de diferenciação, o que o jurista alemão analisava 
como um “modelo simples”, afirmando a necessidade de um modelo diferenciado. Cf. ALEXY, op. 
cit. p. 104. 
1823 ALEXY, Robert. op. cit. p. 106. 
1824 op. cit. p. 108.
1825 Exatamente por ser tratar de mandamento definitivo e não “prima facie”, Alexy enquadra 
a proporcionalidade como regra e não princípio. Ademais, citamos: “Mas Alexy enquadra-o, 
sim, em outra categoria, pois classifica-o explicitamente como regra. Após fazer as ressalvas 
citadas por Bergmann Ávila, Alexy afirma que os sub-elementos da proporcionalidade 
“devem ser classificados como regras”, e cita como entendimento semelhante a posição de 
Haverkate, segundo a qual a forma de aplicação da  proporcionalidade e de suas sub-regras é 
a subsunção. Como já visto acima, segundo a teoria defendida por Alexy, somente regras são 
aplicadas por meio de subsunção”. C.f. SILVA, Virgílio Afonso. Proporcional e o razoável. p. 26
1826 op. cit. p. 117-120.
1827 ÁVILA, Humberto Bergmann. O que é “devido processo legal”? Revista de Processo, v. 
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exige que os mesmo sejam promovidos adequadamente

Somando-se às considerações acerca da regra da proporcionalidade, 
Bergmann Ávila1828 pontua o “dever da proporcionalidade” como um postulado 
normativo aplicativo decorrente da estrutura principal das normas e da 
atributividade do Direito e dependente do conflito de bens jurídicos materiais 
e do poder estruturador da relação meio-fim, cuja função é estabelecer uma 
medida entre bens jurídicos concretamente correlacionados. 

A regra da proporcionalidade, num sucinto contexto evolutivo do Estado, 
advém da concepção de Estado de Direito derivado da Carta Política de Weimar 
(1919), em muito calcada ao princípio da legalidade1829.  Em um segundo plano, 
atado ao princípio da constitucionalidade que centralizou a tutela e respeito aos 
direitos fundamentais na ordem jurídica, pós-segunda guerra, nasce propriamente 
a regra da proporcionalidade, que vem a metamorfosear o controle do Estado como 
um todo, não se distanciando de um genuíno controle de constitucionalidade1830. 

A essência e destinação da regra da proporcionalidade vinculam-se à 
preservação dos direitos fundamentais e, ademais, o fato desta regra não estar 
prevista expressamente na Constituição Federal, não impede que a reconheça 
em vigor também no §2º, artigo 5º do texto constitucional1831.

É razoável a constatação de que mesmo a doutrina e muito da jurisprudência 
brasileiras não deram o devido respaldo à regra da proporcionalidade tal como o 
direito estrangeiro, e, principalmente, o alemão fizeram-no. Paulo Bonavides1832 
exclamou a urgência de fazer a regra da proporcionalidade alvo de reflexões 
mais atualizadas e atualizadoras em termos de defesa dos direitos fundamentais 
perante o poder do Estado. Para o constitucionalista1833, o laço do princípio da 
proporcionalidade em relação ao Direito Constitucional ocorre através dos direitos 
fundamentais. 

Virgílio Afonso da Silva1834, o maior tradutor e pesquisador da teoria 
alexyana no Brasil, aduz categoricamente que a regra da proporcionalidade é uma 
regra de interpretação e aplicação do direito, tendo como objetivo fazer com que 

163, p. 50-59, 2008.
1828 A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. 
Revista de direito administrativo. Rio de Janeiro, n. 215, p. 151-179, jan/mar 1999.
1829 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.  
p. 398. 
1830 Nesse sentido, Paulo Bonavides raciocina que debaixo de certos aspectos, a regra da 
proporcionalidade produz uma controvertida ascendência do juiz (promovente da justiça material) 
sobre o legislador, sem, todavia, abalar ou prejudicar o princípio da separação dos poderes. Cf. 
BONAVIDES, P. Curso .... p. 399.
1831 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. São 
Paulo: RCS, 2005. p. 78-79.
1832 Op. cit. p. 394. 
1833 BONAVIDES, op. cit. p. 395. 
1834 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, v. 798, p. 23-
50, 2002.
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nenhuma restrição a direitos fundamentais tome dimensões desproporcionais.

Supracitado autor lidera a discussão de que os tribunais pátrios, além de 
raras vezes citar, aplicam de forma indevida a regra da proporcionalidade nos seus 
julgados. Explica que, apesar de alguns juristas exporem teoricamente a regra da 
proporcionalidade (exames da adequação, necessidade e proporcionalidade em 
sentido estrito), não há, na prática, a aplicação da regra da proporcionalidade1835.

Mas qual seria a genuína relação da regra da proporcionalidade com a 
conflitualidade entre direitos fundamentais? Justifica Virgílio Afonso da Silva1836 
que a exigibilidade da regra da proporcionalidade para a solução de colisões entre 
direitos fundamentais não é derivada de um dispositivo normativo específico, 
mas da própria e peculiar estrutura dos direitos fundamentais.

Conveniente, pois, a reprodução integral de sua fundamentação1837:

Se se admite que a grande maioria dos direitos fundamentais 
são princípios, no sentido defendido por Robert Alexy, analisado 
brevemente no tópico 2, admite-se que eles são mandamentos 
de otimização, isto é, normas que obrigam que algo seja realizado 
na maior medida possível, de acordo com as possibilidades 
fáticas e jurídicas. E a análise da proporcionalidade é justamente a 
maneira de se aplicar esse dever de otimização ao caso concreto. 
É por isso que se diz que a regra da proporcionalidade e o dever 
de otimização guardam uma relação de mútua implicação. Qual 
é a relação entre a otimização diante das possibilidades fáticas 
e a regra da proporcionalidade? As possibilidades fáticas dizem 
respeito às medidas concretas que podem ser utilizadas para o 
fomento e a proteção de direitos fundamentais. 

O estudo dos direitos fundamentais, bem como dos resultados a serem 
esperados nas hipóteses de suas colisões, apresentam direções e desfechos 
mais razoáveis e equilibrados quando se utilizam da regra e sub-regras da 
proporcionalidade. A partir deste ideal, passa-se, pois, a analisar com maior afinco 
cada um dos elementos (sub-regras) contidos na regra da proporcionalidade, 
embasado nas teorizações de Alexy e Afonso da Silva. 

A subdivisão da regra da proporcionalidade em três sub-regras, quais 
sejam, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, é 
respaldada, de maneira geral, pela doutrina brasileira1838, muito embora o Supremo 
Tribunal Federal e os demais tribunais pátrios não oportunizem sua aplicação na 
atualidade. 

Primordial a concepção de que as sub-regras da proporcionalidade 
seguem necessariamente uma ordem quando de sua aplicação, sendo assim, a 

1835  Ibid. p. 35
1836  ibid. p. 36
1837  ibid. p. 38. 
1838  Ibid. p. 42. 
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adequação é seguida pela necessidade, e esta precede a proporcionalidade em 
sentido estrito, compondo uma relação subsidiária entre si. Virgílio Afonso da 
Silva1839 destaca que a subsidiariedade entre elas fica patente quando se sabe 
que a aplicação da regra da proporcionalidade nem sempre implica a justaposição 
e análise de todas as sub-regras ora estudadas. Isso quer dizer que, muitas 
vezes, o exame da proporcionalidade em sentido estrito só será imprescindível 
caso o problema já não tiver sido solucionado com as análises da adequação e 
necessidade.

O teste da adequação é um teste pelo qual o ato estatal restritivo de 
direitos fundamentais deve se mostrar capaz de fazer com que seu objetivo 
legítimo pretendido seja alcançado ou pelo menos fomentado1840. O exame 
da necessidade (segunda sub-regra a ser aplicada) consiste em uma avaliação 
comparativa, isto é, se haveria um outro meio que limite, em menor medida, 
o direito fundamental atingido. A diferença entre o exame da necessidade e 
o da adequação é clara: o da necessidade é um exame imprescindivelmente 
comparativo, enquanto que o da adequação é um exame absoluto1841.

Compete levantar que de todas as medidas que igualmente servem à 
obtenção de um fim, oportuno eleger a que seja menos nociva aos interesses 
do cidadão, sendo, por isso, o sub-princípio da necessidade também encarado 
como “o princípio da escolha do meio mais suave1842”. 

Para ilustrar melhor a aplicação das sub-regras adequação e necessidade, 
dispõe-se de um caso trazido pelo doutrinador tantas vezes citado1843, em que 
uma lei estadual paranaense (lei nº. 10.248/93) exigia que os botijões de gás 
fossem pesados na presença do consumidor, com fins de proteger o mesmo. 
No exame da adequação deve-se indagar se a medida empregada promoveu 
a defesa do consumidor. Em parecer do Inmetro apresentado, a resposta foi 
negativa, argumentando-se que o tipo de balança necessária para a pesagem 
seria sensível, acarretando a desregulagem; e porque a pesagem impediria que 
o consumidor adquirisse o botijão em local distante do veículo. 

Contudo, ressalta Virgílio Afonso da Silva1844, que nenhum dos 
argumentos seria suficiente para detectar a inadequação da pesagem para a 
tutela do consumidor. Isso porque, se a balança desregula-se facilmente, basta 
que haja controle pelo Poder Público; e o fato de o consumidor ter que andar até 
o veículo para acompanhar a pesagem pode ser considerado incômodo, mas não 
altera a efetividade da mesma. Em sendo assim, a medida poder ser considerada 
adequada para promover a defesa do consumidor, porque fomenta e promove a 

1839 Op. cit. p. 43. 
1840 Op. cit. p. 45.
1841 Ibid. p. 17. 
1842 Klaunz/Duering, Komm z. GG Herzog, Lfg. 18 September 1990, p. 289 apud BONAVIDES, 
Paulo. Curso ... p. 397. 
1843 Ibid. p. 16-18. 
1844 Ibid. p. 16. 
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realização dos fins almejados.

No que se refere à análise da necessidade, cumpre verificar, a princípio, 
qual direito fundamental estaria sendo restringido para, posteriormente, examinar 
se existiriam medidas alternativas que, similarmente, protegeriam o consumidor 
e diminuiria em menor grau o direito em tela. Explica Virgílio da Silva que a autora 
da ação argumentou restrição ao direito fundamental à liberdade de iniciativa, 
já que a produção de balanças acarretaria um investimento em tecnologia 
que poderia conduzir a uma decadência das empresas distribuidoras de gás, 
sugerindo, na mesma oportunidade, que a proteção do consumidor fosse feita 
através do controle de peso dos botijões por amostragem, realizado pelo Poder 
Público, tal como ocorre hoje.

Entretanto, o supracitado professor advertiu que o alegado seria 
insuficiente para se decidir pela desnecessidade da medida, posto que a exigência 
de pesagem tem a finalidade de proteger o consumidor individualmente, com o 
intuito de que não pague pelo que não recebeu, e não o objetivo de evitar que 
haja o enriquecimento indevido por parte das empresas, mostrando-se que esta 
medida é necessária, nos termos da regra da proporcionalidade.

Por último, o exame da proporcionalidade em sentido estrito aborda a noção 
primordial de que, embora uma medida limitadora de um direito fundamental seja 
adequada e necessária para promover outro direito fundamental, isso não implica 
que ela deva ser considerada proporcional; explicando, assim, a necessidade de 
examinar a terceira sub-regra da proporcionalidade. 

A proporcionalidade em sentido estrito configura um sopesamento 
entre a intensidade da restrição do direito fundamental incidido e a relevância 
da realização do direito fundamental que com ele colide e justifica a adoção da 
medida restritiva1845. Luís Roberto Barroso1846, sinteticamente, discorre que a 
ideia de proporcionalidade em sentido estrito vincula-se na ponderação entre o 
ônus imposto e o benefício trazido para constatar-se se a medida é legítima.

4 DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE: CASOS  TÍPICOS DE 
COLISÃO

O respaldo ao meio ambiente como um direito fundamental veio a lume 
quando a degradação ambiental e os riscos ecológicos que operam no âmbito 
das relações sociais contemporâneas comprometeram significativamente o 
bem-estar individual e coletivo1847, forçando a sociedade a angariar esmeros no 
sentido de tutelar juridicamente os recursos naturais.

O final do século XX foi o período caracterizado pela ocorrência de encontros 

1845 Ibid. p. 20.
1846 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 260. 
1847 SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Estado Sociambiental e Direitos Fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 12. 
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mundiais em torno da temática, fato que contribuiu para que várias Constituições 
fossem influenciadas pelo ordenamento internacional e dispusessem acerca da 
proteção do meio ambiente1848, já que até então não havia o reconhecimento do 
seu caráter vital à dignidade do desenvolvimento humano.

A longa caminhada atravessada para que se transmutasse a organização 
do texto constitucional de cunho bipolar (= indivíduo versus Estado) e negativo 
(= imposição ao Estado de deveres de non facere) para uma “ecologização” 
normativa foi derivada do fato de que as pessoas, ao invés de preocuparem-se 
apenas com as ameaças à liberdade física e política, passaram a ter receios de 
outra natureza e grandeza, típicos daquilo que se vem denominando sociedade 
de riscos1849.

Por esta razão, o meio ambiente ingressa ao universo constitucional 
ainda no período de formação do Direito Ambiental1850 no Brasil e nos países 
como um todo, estabelecendo um dever genérico ao Poder Público e à sociedade 
de não degradar, chocando-se, em contrapartida, com outros direitos até então 
consagrados nas normas infra e constitucionais. O direito de explorar, exemplo 
de direito inerente à propriedade1851 e que tinha sido por séculos consolidado nas 
práticas do cidadão brasileiro, sofreu limitações e condicionamentos, cedendo 
lugar à função social da propriedade (artigo 5º, inciso XXIII, CF).

Ainda que grande parte das regras protetoras dos recursos naturais tenha 
sido editada antes do movimento de constitucionalização do meio ambiente 
(1988) e, em razão do esforço do legislador infraconstitucional na promulgação 
de leis e regulamentos que respaldassem os processos ecológicos e o combate 
à poluição1852, sem dúvida alguma que a “elevação” de sua tutela às linhas 
magnas trouxe um abstrato impacto político e moral à sociedade1853, em muito 
influenciada pela tendência mundial.

Palpável, portanto, a constatação de que a tutela ambiental, nos mais 
recentes modelos constitucionais, não engrandeceu ao nível de um direito 
qualquer, mas, sobretudo, de um direito fundamental1854, em similar gradação 
com outros direitos também previstos no quadro da Constituição, o que prova 
seu caráter diferenciado e relevante ao ordenamento jurídico brasileiro.

1848 Ibid. p. 12. 
1849 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do Ambiente e ecologização da 
Constituição Brasileira. In CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. 
(Orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 78.
1850 op. cit. p.84
1851 ibid. p. 88.
1852 Ibid. p. 88. Citemos o Código Florestal (Lei nº. 4.771/1965), a Lei da Política Nacional do 
Meio Ambiente ( Lei nº.6.938/1981) e a Lei de Proteção à Fauna ( Lei nº. 5.197/1997).
1853 PRIER, Michel. Droit de I´ environnement. 5.ed. Paris: Dalloz, 2004, p.65 apud BENJAMIN, 
Antônio Herman. Constitucionalização do Ambiente e ecologização da Constituição Brasileira. In 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. (Orgs.). Direito Constitucional 
Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 89. 
1854 Ibid. p. 93
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Nesse particular, as ações judiciais ecológicas, ajuizadas nas últimas 
décadas, depararam-se constantemente com conflitos entre direitos 
fundamentais. Exatamente por isso que a regra da proporcionalidade mostra-se 
pertinente de utilização tal como prognosticado pela literatura germânica. 

Contudo, como será demonstrado no tópico subsequente, não raras 
vezes as cortes de justiça empregam equivocamente a proporcionalidade como, 
em geral, utilizam-no em prejuízo do meio ambiente.

 

5 ANÁLISE CRÍTICA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Neste ponto, analisam-se três decisões do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região,  as quais têm em comum a aplicação da regra da proporcionalidade 
em conflitos ambientais. A primeira a ser analisada é uma decisão que julgou 
improcedente apelação em ação civil pública ajuizada por entidade ambientalista. 
Colaciona-se a ementa:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
DEMOLIÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
DANO E DESEQUILÍBRIO ECOLÓGICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. 
REDUÇÃO AOS TERMOS DO PEDIDO. 1. É regra a supremacia do meio 
ambiente, mesmo nas situações em que haja efetiva configuração do 
fato consumado. Contudo, esta diretriz pode ser relativizada, como 
no caso concreto, quando verificado que a paralisação e demolição 
da obra não surtirá benefício algum ao meio ambiente e, ainda, que o 
dano ambiental é bastante reduzido (supressão de restinga em imóvel 
com medidas perimetrais de 30,00m de frente a leste e 60,00m nas 
laterais). 2. Várias circunstâncias inibem seja determinada a demolição 
da edificação como medida reparatória do meio ambiente, mesmo 
considerando haver sido ela construída em área de preservação 
permanente (300 metros a partir da linha preamar média), a saber: a) 
está ela situada em loteamento de há muito urbanizado e ocupado; 
b) o histórico de ocupação da área revela que a implantação do 
loteamento ocorreu no ano de 1991, atendendo, presumivelmente, as 
regras urbanísticas e ambientais vigentes à época, dentre as quais, 
importante que se registre, não se inscrevia a Resolução n. 303 do 
CONAMA, que empresta sustentação jurídica à tese da associação 
autora, e que foi editada somente em 13/05/2002; c) o pleito desatende 
o princípio da proporcionalidade, porquanto grandes seriam os prejuízos 
financeiros para a construtora, sem qualquer garantia da possibilidade 
de recuperação efetiva da área, mediante a reconstituição da cobertura 
vegetal primitiva - restingas, e, ainda que assim não fosse, não há um 
dimensionamento do impacto ambiental em face da ausência da flora 
originária naquela porção de terra em que edificado o empreendimento; 
d) não há evidências de ameaça ao equilíbrio ecológico, fim último das 
regras de direito ambiental, pois é pouca e imprecisa a repercussão 
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ambiental da supressão de cobertura vegetal realizada pela recorrida; 
e, ainda, há notícia nos autos de que, em frente ao empreendimento, 
remanesce importante e significativa área de preservação devidamente 
delimitada e identificada com placas alertando para a sua condição 
jurídico-ambiental, o que minimiza qualquer temor de descompensação 
ambiental na região. 3. O empreendimento foi licenciado pelos órgãos 
competentes, tendo, inclusive, a FATMA expedido Licença Ambiental 
Prévia. A procura da aquiescência dos órgãos públicos, até mesmo 
daquele de controle ambiental estadual, evidencia a boa-fé da empresa 
construtora e desengana a possibilidade da sua responsabilização. [...]. 
(TRF-4 - AC: 4185 SC 2003.72.00.004185-0, Relator: LUIZ CARLOS 
DE CASTRO LUGON, Data de Julgamento: 22/08/2006, TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJ 04/10/2006 PÁGINA: 713). “

Com o intuito de ilustrar o processo decisório, leia-se abaixo um trecho 
da fundamentação: 

“Tenho como premissa a supremacia do meio ambiente, mesmo nas 
situações em que haja a efetiva configuração do fato consumado, de 
modo que sejam desestimuladas práticas de violações ecológicas 
contando com o beneplácito fundado na constatação de que “o mal 
já está feito.” Porém, ainda que não se perca de vista a realçada 
importância do meio ambiente, com o incentivo de peculiaridades 
do caso concreto, pode-se amenizar a regra de prevalência, mesmo 
que esteja em pauta a integridade ambiental de área de preservação 
permanente. Assim penso, guiado pela idéia de que benefício algum 
surtirá em prol do meio ambiente a paralisação da obra, uma vez que 
a recuperação da restinga, pela intervenção da própria natureza, é 
inviável naquele trecho. O impacto ambiental, doutro modo, não se 
mostra significativo, a área em referência não tem grande extensão 
(suas medidas perimetrais são 30,00m frente a leste e 60,00m nas 
laterais). Finalizando, a medida requerida não dialoga com o princípio 
da proporcionalidade.”

A primeira avaliação acerca da decisão acima citada diz respeito à não 
citação, em qualquer trecho do acórdão, da doutrina ou jurisprudência que embasa/
justifica a aplicação da proporcionalidade ao caso concreto. A isso se acentua 
que a parca fundamentação além de ser potencial violadora de dispositivos 
processuais e constitucionais, dificulta sobremaneira, a importante tarefa de 
crítica e análise das decisões pretorianas (que é o que se busca fazer aqui). 

 Ademais disso, percebe-se que sequer o teste da proporcionalidade foi 
aplicado ao caso concreto, com consequente ultrapassagem das três etapas (sub-
regras). Em verdade, a proporcionalidade, no caso mencionado, parece servir 
apenas como pano de fundo para a aplicação do bom e velho “fato consumado”, 
de recorrente aplicação na seara do direito ambiental.

Outro exemplo é a decisão na apelação 5011655-09.2013.404.7200, da 
qual se apresenta a ementa:
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“EMENTA: ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CONSTRUÇÃO QUE ATINGE PARCIALMENTE ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL. NECESSIDADE DE UMA INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL 
E PROPORCIONAL ÀS REGRAS PROTETIVAS DO MEIO AMBIENTE. 
1. O artigo 225 da Constituição assegura a todos o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de 
vida e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo, bem como prevê 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. 2. Compulsando os autos 
consta-se que realmente o autor, com autorização da Prefeitura 
Municipal, edificou casa, sendo que a construção, em determinado 
ponto dista 28,20m, e em outro, 26,80m do Riacho Antenor, 
avançando assim, ainda que em pequenas proporções, sobre a faixa 
ciliar destinada à proteção do leito do rio que é de 30 (trinta) metros ( 
De acordo com o art. 2º, a, 1, da Lei nº 4.771/65 e art. 4º, I, a, do Código 
Florestal - Lei nº 12.651/12). 3. Entretanto, trata-se de construção 
modesta, sendo que pequena parte dela é que adentra na margem 
relativa à área de preservação permanente, não restando caracterizado 
o potencial danoso da construção, bem como, o ocupante da casa é 
aposentado, de poucas posses, que nela reside sozinho, revelando-
se desproporcional a medida de desocupação do imóvel. 4. Embora 
a Constituição imponha a toda a coletividade o dever de preservar e 
proteger o meio ambiente, bem como o dever de o proprietário dar 
cumprimento à função social da propriedade, há que se considerar que 
a aplicação de uma interpretação literal das regras protetivas do meio 
ambiente, sem um mínimo de razoabilidade, proporcionalidade e sem 
o cotejo do contexto fático, acaba por inviabilizar o exercício de grande 
parte - senão de todas - as atividades exercidas em áreas legalmente 
protegidas. Se qualquer efeito sobre a fauna, flora ou recursos naturais 
for capaz de ensejar a responsabilidade ambiental, de fato, nenhuma 
conduta por parte do proprietário poderá ser realizada, nem mesmo 
aquelas que devem ser empreendidas para que ele dê cumprimento 
à função social. 5. Improvimento da apelação. (TRF4, AC 5011655-
09.2013.404.7200, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Carlos Eduardo 
Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 02/05/2014).”

Neste caso, a fundamentação do acórdão limitou-se à menção do parecer 
do Ministério Público Federal, o qual também não fazia menção ao por que ou 
sequer o modo de aplicação da proporcionalidade. Em que pese a decisão, a priori, 
parecer correta, os meios pelos quais o(s) julgador(es) chegaram a ela, é que é 
o importante aqui. Da maneira como foi aplicada no caso, a proporcionalidade 
serviu como instrumento de uma decisão contra legem. Não se discute aqui se 
tal aplicação seria possível (entende-se que sim). Contudo, o método de aplicação 
da proporcionalidade, mostra-se, novamente, incorreto. Na verdade, mostra-se 
como um método inexistente.
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O último caso utilizado como exemplo aqui (Apelação/Reexame 
NecessárioNº 5005539-27.2012.404.7101/RS – TRF4), envolvia ação civil pública, 
ajuizada pelo Ministério Público Federal, pleiteando a remoção de construções 
na área de dunas em Balneário Cassino/RS. Em sede recursal, o Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região julgou improcedente o pleito ministerial, sendo um dos 
fundamentos utilizados o abaixo colacionado:

“O princípio da proporcionalidade, por sua vez, orienta o rechaço 
da pretensão autoral de desocupação e destruição de moradias 
fixadas, em alguns casos, há mais de 50 anos, frente a não 
comprovação de dano ambiental que a presença das casas e dos 
moradores provoca no local, sem falar no fato de que o disposto 
na Resolução nº 369/2006 do CONAMA estabelece flexibilização 
da regulamentação da ocupação das áreas de preservação 
permanente, que por sua vez, resta atendida pelos réus.”

Frise-se que, novamente, não há qualquer menção à base teórica a 
embasar a aplicação da proporcionalidade. Não há utilização das sub-regras que 
justifiquem o afastamento da aplicação da lei ambiental. E, há, novamente, uma 
utilização do “fato consumado” ambiental, a justificar decisão contra legem.

Nota-se, portanto, que a proporcionalidade vem sendo utilizada, nos 
litígios ambientais, sem qualquer critério, e, de maneira a piorar a situação, sempre 
em detrimento do meio ambiente, como se viu nos três casos utilizados como 
exemplo. Por óbvio que poderia alegar-se que a amostragem escolhida pode não 
ser representativa da maioria dos casos julgados pelo TRF4. Contudo, as mais 
recentes experiências vêm demonstrando que a aplicação da proporcionalidade 
em demandas ambientais ocorre justamente de forma a diminuir/restringir a 
aplicação das normas ambientais em vigor.1855

Desta forma, é de rigor que os pesquisadores do direito ambiental 
verifiquem e critiquem as decisões pretorianas, sobretudo para fomentar a 
discussão acerca do âmbito e do modo de aplicação da proporcionalidade, de 
forma a propiciar à jurisprudência (da qual o TRF foi utilizada como um exemplo) 
a revisão de suas atuais práticas, em especial no que diz à aplicação da 
proporcionalidade nas causas ambientais.

5  CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 Para Robert Alexy, a regra da proporcionalidade decorre da própria 
natureza dos direitos fundamentais (princípios), tendo vital importância para 
a solução de conflitos envolvendo esta tipologia de direito. Nesse caso, a 

1855  Corremos então o risco sublinhado por Streck, de que a proporcionalidade tenha se 
tornado um álibi capaz de fundamentar os posicionamentos mais diversos. In: STRECK, Lênio. As 
Recepções Teóricas Inadequadas em Terrae Brasilis. Revista Direitos Fundamentais & Democracia 
(UniBrasil), v. 10, p. 2-37, 2011.
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proporcionalidade é “regra” e não “princípio”, porque emana um dever definitivo, 
aplicável à resolução dos casos complexos;

5.2 A proporcionalidade subdivide-se em adequação (“medida será 
adequada se sua utilização fomentar a realização do objetivo pretendido”); 
necessidade (exame comparativo do magistrado – análise se haveria outro 
mecanismo menos ofensivo ao direito fundamental atingido); e proporcionalidade 
em sentido estrito (sopesamento propriamente dito);

5.3 Na maior parte dos conflitos envolvendo a proteção da natureza 
cotejam-se direitos fundamentais. De um lado, o direito ao meio ambiente sadio 
e equilibrado; de outro, o direito à propriedade, à economia, à ordem pública, 
dentre outros;

5.4 A doutrina e jurisprudência pátrias construíram de modo sincrético 
e simplista a concepção da proporcionalidade. Por essa razão, muitos julgados 
aplicam, de forma meramente artificial e descompassada à teoria alemã, referido 
instituto.

5.5. A aplicação equivocada e superficial da proporcionalidade nas 
demandas ambientais, a exemplo dos julgados colacionados do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, tem prejudicado sobremaneira a salvaguarda deste bem 
jurídico, propiciando, outrossim, retrocessos e a ineficácia das normas protetoras 
dos recursos naturais.
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1. INTRODUÇÃO

A atualidade vem se caracterizando por uma produção e consumo em 
grande escala, tanto de bens duráveis como de bens descartáveis. A cada dia, 
como num passe de mágica, novos produtos vão surgindo, novas relações vão se 
estabelecendo em busca de atender aos mais variados estilos e necessidades. 
De tal constatação é possível afirmar que estamos vivendo em um período de 
instabilidade, de constantes mudanças com avanços científicos extraordinários 
e ao mesmo tempo muitas mudanças de comportamento, como alterações de 
valores, onde cada qual faz o que quer não se importando com os outros ou com 
o todo. Vive-se em um período de imprevisibilidade nos cenários sociais, políticos 
e econômicos. Para Drucker1856, a sociedade, nas últimas décadas tem alterado a 
sua visão de mundo, a respeito de valores básicos e fundamentais, na estrutura 
social e política, nas artes, dentre outros aspectos. Giddens1857 acrescenta que 
o mundo está sendo dominado pelas novas mídias, estamos nos constituindo 
em uma sociedade pluralista e diversificada. Estamos tendo contato com muitas 
ideias e valores e ao mesmo tempo tendo pouca relação com a história de onde 
habitamos ou até mesmo da nossa própria história.

Diante deste cenário diversificado, um tanto conturbado, de consumismo, 
e de instabilidades sociais, econômicas e políticas, este trabalho procurou 
investigar uma situação atual, e que pode ser reflexo do cenário apresentado. 

Por meio do estudo do direito ambiental constitucional, mais precisamente 

1856  DRUCKER, Peter Ferdinand. O melhor de Peter Drucker: o homem, a administração, a 
sociedade. Tradução de Maria L. Leite Rosa, Arlete Simille Marques e Edite Sciulli. São Paulo: 
Nobel, 2002, p.15.
1857  GIDDENS, Anthony. Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.
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do artigo 24, § 1º da Constituição Federal, compreende-se que cabe à União 
estabelecer regras de caráter geral sobre o meio ambiente, e aos municípios 
compete suplementá-las, de acordo com o seu interesse, consoante redação 
incisos I e II do artigo 30 também da CF. 

Ocorre que da análise do artigo 4º da Lei Federal n. 12.651/20121858 e dos 
artigos 95 e 96 da Lei Complementar n. 747/20101859, do Município de Blumenau, 
verifica-se que esta diverge da Lei Federal quanto aos limites de Áreas de 
Preservação Permanente, inovando, inclusive, ao trazer uma classificação não 
existente na Lei Federal: ANEA - Área Não Edificável e Não Aterrável, cuja a área 
a ser preservada é menor perante a que estabelece a norma federal. Além disso, 
sabe-se que a delimitação de APP corresponde a norma de caráter geral, instituída 
pela União, e conforme relatado, não compete ao município estabelecer normas 
de caráter geral. Logo, se o município aplica lei cujo conteúdo sobre APP afronta 
o disposto em lei federal, no sentido de prejudicar ao meio ambiente, há de se 
pensar que poderá ele ser responsabilizado de alguma forma.

Consoante o disposto acima, no direito brasileiro as competências 
ambientais encontram-se definidas na Constituição Federal. No entanto subsiste 
ainda certa confusão entre os órgãos federados acerca da questão, o que implica 
em eventual inobservância da legislação correta a ser aplicada em certos casos, 
podendo ensejar sérios prejuízos, dos quais não se pode presumir tampouco 
medir a extensão, e com os quais toda a sociedade, ainda que indiretamente, 
haverá de arcar.

Diante de tal constatação, formulou-se a seguinte questão: existe 
conflito de aplicação entre a Lei Federal n. 12.651/2012 e a Lei Complementar 
do município de Blumenau n. 747/2010, no tocante à ocupação da Área de 
Preservação Permanente, que pode conduzir o município a ser responsabilizado 
civilmente em face da aplicação de lei municipal conflituosa?

A partir desta questão foi identificada a seguinte hipótese: É possível 
afirmar que existe conflito de aplicação do que dispõe a LC 747/2010 com o que 
dispõe a Lei Federal n. 12.651/2012, e que este conflito possibilita a identificação 
de responsabilização civil do município de Blumenau.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral estudar a 
responsabilidade civil do poder público perante o conflito aparente entre a 

1858  BRASIL. Lei nº 12.651/2012, de 25 de maio de 2012: Dispõe sobre a proteção da 
vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro 
de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166- 67, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/
lei-12651-25-maio-2012-613076-normaatualizada-pl.html>. Acesso em: 10 ago. 2013.
1859  BLUMENAU. Lei Complementar n. 747, de 23 de março de 2010: Institui o Código do 
Meio Ambiente do Município de Blumenau e dá outras providências. Disponível em: <https://
www.leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/lei-complementar/2010/74/747/leicomplementar-n-
747-2010-institui-o-codigo-do-meio-ambiente-do-municipio-de-blumenau-eda-outras-providencias.
html>. Acesso em: 29 set. 2013.
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Lei Federal n. 12.651/2012 e a Lei Complementar do município de Blumenau 
n. 747/2010 e analisar, ao final, a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 
2008.72.05.002497-2, ajuizada perante a 2ª Vara Federal de Blumenau. 

A justificativa para o desenvolvimento deste trabalho é demonstrar a 
importância de o Poder Público ser diligente e promover a proteção que é devida 
às Áreas de Preservação Permanente, assim como de defender os interesses 
dos munícipes na proteção de seus direitos, devendo agir de modo a aplicar e 
fazer valer a Lei adequada para isso (neste caso se trata de aplicar a lei de caráter 
federal), à luz da Constituição Federal, a fim de evitar também mais demandas 
judiciais como a que é objeto de análise deste trabalho, em que a FAEMA (órgão 
ambiental municipal) autorizou, com fundamento na Lei Complementar municipal 
747/2010, a supressão e a edificação em área considerada pela norma federal 
Área de Preservação Permanente, sob pena de ser responsabilizado por agir em 
contrário.

2. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA EM MATÉRIA FLORESTAL

2.1 Competência concorrente em matéria florestal

A competência concorrente atribui à União a responsabilidade de legislar 
sobre normas de caráter geral, e as Estados e Distrito Federal a responsabilidade 
de legislar sobre normas específicas. Desse modo, ela permite que dois ou mais 
entes da Federação legislem sobre a mesma matéria1860. 

Em matéria ambiental, a Constituição Federal de 1988 distribui no artigo 
24 da CF, entre à União, os Estados e o Distrito Federal a competência legislativa 
concorrentemente sobre florestas. Determina ainda o artigo 24, por meio dos 
seus parágrafos, a distribuição das competências levando em consideração a 
competência da União que deve limitar-se em estabelecer normas gerais, de 
forma a não excluir a competência suplementar dos Estados, ou a competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. Sem esquecer que em 
havendo superveniência de lei federal sobre normas gerais, esta suspenderá a 
eficácia da lei estadual nos pontos que lhe for contrário.

Em síntese, Rodrigues1861 explica que o conteúdo dos parágrafos quer 
dizer que “mais de um ente poderá dispor sobre o mesmo assunto (concorrência)”, 
também que a União, neste âmbito, limita-se a estabelecer normas gerais, 
cabendo aos Estados e ao Distrito Federal suplementá-las de acordo com as 
suas especificidades, e que, na hipótese de a União não editar norma geral sobre 
as matérias do artigo 24, podem os Estados e o Distrito Federal fazê-lo, até que 
sobrevenha norma federal, suspendendo a eficácia daquilo que for contrário nas 
leis por eles estabelecidas.

1860  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p.191.
1861  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental esquematizado. São Paulo: Saraiva, 
2013, p.122.
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O mesmo autor, em sua obra, chama a atenção para o fato de os 
Municípios não estarem incluídos na competência concorrente. Aduz que “pela 
literalidade do art. 24, caput, os Municípios não detêm competência legislativa 
concorrente, conquanto também possuam competência para suplementar 
a legislação federal (CF, art. 30, II)”. Dessa feita, afirma que “os Municípios 
podem sim suplementar a legislação federal em matéria ambiental”. Entretanto, 
reconhece que os Municípios não podem “exercer a competência legislativa 
plena na falta de norma geral emanada da União”, tendo em conta que o § 3º 
do art. 24 fala apenas em Estados e Distrito Federal. Por fim, um último ponto 
que destaca é que a superveniência de norma federal não revoga a lei estadual, 
apenas suspende a sua eficácia.

Ainda sobre as normas gerais, Ferreira1862 aponta que estas “devem 
estabelecer princípios fundamentais, dotados de generalidade e abstração, que 
não se imiscuam no campo de atuação dos Estados e do Distrito Federal”. Afirma 
ainda que o mesmo acontece com relação aos Municípios, ainda que eles não 
se encontrem incluídos de forma literal na competência legislativa concorrente. 

Garcia e Thomé1863 comentam que “na hipótese de a União estabelecer 
normas específicas para aplicação nos Estados e DF, sua atuação será 
inconstitucional, por invasão de competência desses entes federativos”. Do 
mesmo modo, “os Estados e DF, ao suplementarem as normas gerais, não 
poderão contrariar as mesmas, sob pena de inconstitucionalidade, por existir 
entre elas uma relação de subordinação”. Ao afirmarem isto, por indução, os 
autores levam a crer que, se esta regra é aplicada tanto aos Estados quanto ao 
Distrito Federal, por analogia aplicar-se-á também aos Municípios na oportunidade 
que têm de “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber” (art. 
30, II, CF), nos assuntos de “interesse local” (art. 30, I, CF). Ademais, a PNMA 
também reconheceu, em seu art. 6º, parágrafos 1º e 2º, a possibilidade de os 
Municípios elaborarem normas supletivas e complementares relacionadas com 
o meio ambiente, “observadas as normas e os padrões federais e estaduais”. 

Logo, no âmbito da competência concorrente verifica-se que cada ente 
deve, como regra, respeitar os limites de sua competência, e em caso de conflito, 
a norma mais protetiva ao meio ambiente, em uma última análise, é a que deve 
prevalecer.

2.2 Competência material (administrativa) comum

Na competência comum, todos os entes políticos, em uma soma de 
esforços, são convocados para uma ação conjunta e permanente. É por meio da 
competência comum, em especial, que os entes da federação são chamados à 

1862  FERREIRA, Heline Sivini. Competências ambientais. In: CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Coord.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 3. ed. 
rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p.237.
1863  GARCIA, Leonardo de Medeiros; THOMÉ, Romeu. Direito ambiental. 6. ed. rev., ampl. e 
atual. Bahia: Juspodivm, 2013, p.76.
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responsabilidade diante de obrigações que cabem a todos.1864

A competência comum ou competência material comum é atribuída 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios por meio do artigo 
23, da Constituição Federal “no intuito de promover a execução de diretrizes, 
políticas e preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para exercer o 
poder de polícia”. Com isso, a competência material comum, repartida entre os 
entes da federação, pretende fazer com que estes cumpram as tarefas em forma 
de cooperação, de maneira mais integrada, a fim de que a proteção dos recursos 
ambientais seja mais eficiente.1865 

Pela forma como estão anunciadas essas competências (“proteger”, 
“preservar”, por exemplo), notas-se um tom imperativo e também de certo caráter 
pedagógico, por meio do qual o legislador constituinte faz lembrar que cada uma 
das esferas de poder público tem deveres a cumprir a fim de concretizar as 
atribuições e competências que o constituinte federal lhes conferiu por meio da 
CF.

Para viabilizar essa atuação, foi criado também um Parágrafo único neste 
artigo, que dispôs o seguinte:

“Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas 
para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-
estar em âmbito nacional.”1866

De acordo com este parágrafo, as normas para a cooperação entre os 
entes federados serão fixadas por Leis Complementares. Contudo, embora este 
parágrafo exista desde a promulgação da CF, foi somente no ano de 2011 que 
ocorreu a edição de lei complementar para regulamentar a cooperação dos entes 
federados em parte da matéria ambiental arrolada no artigo 23 da Carta Magna. 

Assim, para dirimir as incertezas jurídicas que depõem contra a 
efetividade da tutela de proteção do direito ambiental é que foi promulgada a Lei 
Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, atendendo ao parágrafo único 
do artigo 23 da CF. Segundo o preâmbulo desta lei ela fixou  normas de forma 
a possibilitar a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência 
comum relativas à proteção, dentre outras competências, em especial a proteção 
do meio ambiente.

Esta norma tem por escopo uniformizar a política ambiental em todo o 
território nacional. Para isso, incentiva a gestão descentralizada das questões 

1864  ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010, p.140.
1865  GARCIA, Leonardo de Medeiros; THOMÉ, Romeu. Direito ambiental. 6. ed. rev., ampl. e 
atual. Bahia: Juspodivm, 2013, p.81.
1866  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 ago. 2013.
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ambientais, e objetiva harmonizar as políticas e ações administrativas a fim de 
evitar a sobreposição de atuação entre os entes federados.1867 

 

2.3 Competências dos municípios

A competência executiva exclusiva dos Municípios foi enumerada pelo 
legislador constituinte no artigo 30 da Constituição Federal, mais precisamente em 
seus incisos XVIII e IX, cuja redação dispôs, respectivamente, que ao Município 
compete “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” 
e “promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual”.

Ferreira1868 faz a correlação entre esses dispositivos e o inciso IX do art. 
21 também da Constituição Federal, o qual prevê que a União é o ente que detém 
competência exclusiva para “elaborar e executar planos nacionais e regionais de 
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social”, afirmando com 
isso que os dispositivos se somam. Conclui, com o exposto, que “as atribuições 
ambientais exclusivas dos Municípios não são muito expressivas”.

Com relação à competência legislativa exclusiva, o inciso I do art. 30 da 
Carta Magna dispõe que é de competência municipal legislar sobre assuntos de 
“interesse local”. Entretanto, nem a Constituição Federal, tampouco outra Lei 
teve o cuidado de definir legalmente esta expressão. Atento a isto, Ferreira1869 
coloca que a competência legislativa exclusiva dos Municípios pauta-se em uma 
expressão “de conteúdo indeterminado cuja compreensão é bastante subjetiva”.  

O inciso I do artigo 30 da CF não confere aos Municípios competência para 
legislar sobre tudo o que reputarem importante. Separa assim que é necessário 
que cada caso seja devidamente analisado com a observância estrita das 
legislações federal e estadual existentes, bem como da magnitude do interesse 
local. Isso porque na hipótese de o Município desrespeitar as normas federais e 
estaduais o sentido da competência prevista no artigo 24 da CF se perde, ainda 
que as matérias sejam de interesse local. Desse modo, a interpretação vista 
como mais consensual acerca do objeto de lei municipal seria “o detalhamento 
das normas gerais estabelecidas pela União, Estados e Distrito Federal”.1870

Por outro lado deve-se tomar o cuidado de não interpretar a norma de 

1867  GARCIA, Leonardo de Medeiros; THOMÉ, Romeu. Direito ambiental. 6. ed. rev., ampl. e 
atual. Bahia: Juspodivm, 2013, p.84.
1868  FERREIRA, Heline Sivini. Competências ambientais. In: CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Coord.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 3. ed. 
rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p.234.
1869  FERREIRA, Heline Sivini. Competências ambientais. In: CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Coord.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 3. ed. 
rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p.34.
1870  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p.193.
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forma excessivamente restritiva, de modo a reduzir a competência dos Municípios 
às questões de seu exclusivo interesse. 

Além da competência legislativa exclusiva, a Constituição Federal também 
atribuiu aos Municípios competência para suplementar as normas federais e 
estaduais, no que couber (art. 30, II). Deste modo, o que se verifica é que a 
Constituição reservou aos Municípios parcelas de poder para que preencham 
lacunas eventualmente deixadas pela Lei Federal ou estadual, assim como para 
adaptar normas emanadas pela União e pelos Estados à realidade local. 

Esta competência suplementar, por sua vez, constitui-se pela competência 
supletiva e pela competência complementar. A competência supletiva é exercida 
na oportunidade em que os Municípios “suprem lacunas existentes na lei federal 
ou na estadual”. Por outro lado, a competência complementar é colocada em 
prática quando os Municípios “se limitam a detalhar a norma federal ou estadual”. 
Com efeito, em ambas as situações destaca-se que a norma municipal não 
poderá ser menos restritiva e/ou menos protetora ao meio ambiente que a lei 
federal ou estadual.1871 

3. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM CASO DE DANO AMBIENTAL

3.1 Aspectos introdutórios sobre a Responsabilidade Civil

A noção de responsabilidade pode ser extraída da origem do próprio 
vocábulo. Garcia e Thomé1872 explicam que derivado do latim, o verbo respondere 
transmite a ideia de reparar, compensar, recuperar a alguma coisa, ou pagar pelo 
que fez. Responsabilidade consiste, assim, na necessidade de responsabilizar 
alguém em face dos atos danosos que cometeu. E essa obrigação de impor a 
todos o dever de responder por seus atos, estabelecida pelo meio social regrado 
pelos integrantes da sociedade humana traduz, para Stoco1873, “a própria noção 
de justiça existente no grupo social estratificado. Revela-se, pois, como algo 
inarredável da natureza humana”. 

Neste sentido, Sirvinskas1874 anota que a instituição da ordem de que todos 
são responsáveis por seus atos e por isso devem arcar com as consequências 
negativas deles advindas, de modo a ressarcir ou reparar o dano, é um princípio 
fundamental do direito, que se fundamenta em um dever jurídico indispensável, 
podendo ser considerado um “alicerce para se viver em harmonia em uma 

1871  FERREIRA, Heline Sivini. Competências ambientais. In: CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Coord.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 3. ed. 
rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p.236.
1872  GARCIA, Leonardo de Medeiros; THOMÉ, Romeu. Direito ambiental. 6. ed. rev., ampl. e 
atual. Bahia: Juspodivm, 2013, p.161.
1873  STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p.114.
1874  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p.255.
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sociedade civilizada”.

Atentando-se apenas ao instituto da responsabilidade civil, que é objeto 
principal deste capítulo, Milaré1875 explica que a responsabilidade civil “pressupõe 
prejuízo a terceiro, ensejando pedido de reparação do dano, consistente na 
recomposição do statu quo ante1876 [...] ou numa importância em dinheiro1877 [...]”.

Ademais, Pilati, Dantas e Leite1878 explicam que na sua acepção ampla, 
a responsabilidade civil consiste “na obrigação de reparar danos causados à 
pessoa, ao patrimônio, ou a interesses coletivos ou transindividuais, sejam eles 
difusos ou coletivos stricto sensu”.  Esta concepção ampla, de acordo com os 
autores, decorre da “obrigação geral de não causar danos”. 

Feitas essas ponderações, importa esclarecer que por conta da análise que 
se fará no próximo e item, no presente será abordada apenas a responsabilidade 
civil, e do Estado, em caso de dano ambiental. Por isso, cabe por fim citar que a 
responsabilidade civil cuida predominantemente das situações em que alguém, 
por ação ou omissão, fere direitos alheios, ficando obrigado a compor o litígio, 
o que pode ocorrer através de uma compensação pecuniária ou uma obrigação 
de fazer. Neste rol inclui-se ainda a obrigação de não fazer, “que se descumprida 
também pode ser resolvida através de perdas e danos”.1879

3.2 Aspectos da Responsabilidade Civil por danos ambientais

Por conta do desenvolvimento avançado da tecnologia, que alia 
inovações na cadeia de produção e assim promove o consequente aumento do 
capitalismo, assim como também em face do fenômeno da globalização, pode-
se afirmar que a intervenção humana no ambiente aumentou potencialmente 
nos últimos tempos. Tanto assim o é que Carvalho1880, em sua obra, afirma que 
“uma das marcas do século XX é a produção de danos ambientais em virtude do 
desenvolvimento tecnológico e da expansão do modelo industrial”.

Com isso, o instituto da responsabilidade civil passou a adquirir especial 
importância no decorrer dos anos, principalmente para atuar na proteção do 
meio ambiente. E para atingir esta finalidade, Carvalho1881 explica que houve uma 
“especialização do instituto para atender às complexidades inerentes aos danos 

1875  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 7. ed. rev., atual. e reform. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1246.
1876  “(represtinação = obrigação de fazer)”. (MILARÉ, 2011, p.1246)
1877  “(indenização = obrigação de dar)”. (MILARÉ, 2011, p. 1246)
1878  PILATI, Luciana Cardoso; DANTAS, Marcelo Buzaglo; LEITE, José Rubens Morato
(Coord.). Direito ambiental simplificado. São Paulo: Saraiva, 2011, p.24.
1879  SÉGUIN, Elida. Direito ambiental: nossa casa planetária. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 
p.375.
1880  CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo 
risco ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.97.
1881  CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo 
risco ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.98.
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e riscos ambientais [...] que se inicia na ressignificação e filtragem sofrida pelo 
instituto em decorrência da principiologia e dos objetivos específicos ao direito 
ambiental”, conforme será analisado ao final.

O autor Rodrigues1882 entende que “a repressão civil ao dano ambiental 
é a modalidade que leva vantagem em relação à sanção administrativa e à 
sanção penal”. Justifica-se com a afirmação de que isto ocorre porque a sanção 
administrativa e a sanção penal pressupõe uma conduta ilícita por parte do 
agente. Já para o instituto da responsabilidade civil, pouco importa a natureza 
da conduta, se ela é lícita ou ilícita. Será levada em consideração, nestes casos, 
apenas a existência de um dano ao meio ambiente, que pode ser imputado a 
um ou mais agentes poluidores. Deste modo, o autor conclui que por meio da 
responsabilidade civil o caminho para a repreensão do ato é, aparentemente, mais 
curto. Além disso, atenta ainda para o fato de que “a tutela civil pode ter lugar não 
apenas nos casos em que há dano consumado, mas também quando há ameaça 
de dano (tutela inibitória)”. Por essa razão, conclui que “a responsabilidade civil 
pode atuar mesmo que não haja qualquer degradação ambiental”.

Em decorrência do exposto, pode-se considerar por ora que, para que 
aconteça a reparação ou o ressarcimento do dano, ou seja, para que impere 
o instituto da responsabilidade civil, é essencial comprovar a responsabilidade 
do agente que causou dano. Para averiguar situações como esta o Código Civil 
adota, em pé de igualdade, duas teorias distintas. São elas: teoria objetiva e 
teoria subjetiva.1883 

3.2.1 Teoria adotada para apurar a responsabilidade civil do agente causador 
de danos ambientais

Realizada a sucinta distinção acima entre as teorias subjetiva e objetiva, 
cabe neste momento verificar qual delas é aplicada aos casos de danos ambientais.

Diante da dificuldade que se tinha em provar a culpa do agente causador 
do dano ambiental por meio da teoria subjetiva, e principalmente em face da 
importância do bem tutelado no direito ambiental, pouco a pouco a doutrina e 
posteriormente a lei passaram a adotar a teoria objetiva para esses casos. Desse 
modo, não é analisada a pretensão do agente, mas tão somente o dano e a 
relação de causa e efeito entre a conduta (fato) do autor e o dano (nexo causal).

1884A responsabilidade objetiva ambiental tem encontra amparo legal 
genérico no artigo 14, §1º da PNMA. Veja-se: 

1882  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental esquematizado. São Paulo: Saraiva, 
2013, p.372.
1883  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p.256.
1884  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p.263.
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“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela 
legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das 
medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e 
danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os 
transgressores: [...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste 
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de 
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e 
a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União 
e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”1885

 Denota-se que a redação do artigo é expressa no sentido de que o agente 
é obrigado a indenizar ou reparar os danos por ele causados, “independentemente 
da existência de culpa”. Além disso, cumpre salientar que, consoante explicação 
de Carvalho1886, a aplicação da teoria objetiva não se limita “às atividades 
potencialmente poluidoras (atividades de risco), vez que incide também sobre 
qualquer atividade que, direta ou indiretamente, ocasione degradações ao meio 
ambiente”, em face da previsão normativa expressa. 

Ademais, o artigo 225 da CF, em seu § 3º, também prevê a teoria objetiva 
para a responsabilização do agente causador de dano ao meio ambiente:

“[...] § 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.”

Com isso, volta-se à explanação já realizada anteriormente, no sentido 
de que para a maior proteção do bem ambiental “o legislador resolveu protegê-lo 
nas esferas administrativa, civil e penal”.1887

Entretanto, mais uma vez Carvalho1888 aponta que, ainda que se tenha 
adotado a teoria objetiva para a responsabilização por dano ambiental, ela não 
possui o condão de “resolver a complexidade da aplicação do instituto à matéria 
ambiental”. Isto porque o autor pondera a existência de dificuldades operativas 
para a aplicação da teoria, como identificar os sujeitos na relação jurídica 
obrigacional, assim como o nexo de causalidade.

1885  BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de 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_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 10 ago. 2013.
1886  CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo 
risco ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.98.
1887  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p.263.
1888  CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo 
risco ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.98.
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3.2.2 Aspectos relevantes sobre dano ambiental ou ecológico

De antemão, importa destacar que ato ilícito e dano possuem definições 
distintas. Pilati, Dantas e Leite1889 explicam que “o ilícito é violação de norma 
[...] e não implica necessariamente a ocorrência de dano”. Já o dano, por outro 
lado, é “apenas uma das possíveis consequências do ilícito”. Ademais, há de se 
considerar que o dano pode decorrer de ato ou fato praticado em consonância 
com a lei. Um exemplo disso é a “prática de atividade licenciada, mas que resulta 
em poluição ou degradação, tal qual a extração de minérios”.

Realizada essa distinção, em harmonia com o § 3º do artigo 225 da CF, 
citado anteriormente, Silva conceitua dano ecológico como “qualquer lesão ao 
meio ambiente1890 causada por condutas ou atividades de pessoa física ou jurídica 
de Direito Público ou de Direito Privado”. Sirvinskas1891 entende dano como sendo 
“toda lesão a um bem jurídico tutelado”. Sendo assim, dano ambiental consiste, 
para este autor, em toda agressão contra o meio ambiente “causada por atividade 
econômica potencialmente poluidora, por ato comissivo praticado por qualquer 
pessoa ou por omissão voluntária decorrente de negligência”. 

Pilati, Dantas e Leite1892 consideram que o dano ambiental é na maioria 
das vezes um dano complexo. Isto se dá por conta de diversas situações, das 
quais se extrai as principais: dificuldade ou até impossibilidade de recomposição 
do estado anterior do ambiente, as particularidades temporais e espaciais do 
dano ao ambiente (como o intervalo de tempo entre a causa e a manifestação do 
dano e a sua extensão), assim como a multiplicidade de agentes e cumulatividade 
de efeitos.  

Assim, restou à doutrina encarregar-se de conceituar o dano ambiental, o 
que de fato foi feito, consoante os entendimentos citados anteriormente. Ainda 
a título de complemento, Leite e Pilati (2011, p. 65) definem dano ambiental 
como “a alteração indesejável de quaisquer dos recursos naturais, afetando a 
natureza e o próprio homem, à medida que viola o direito fundamental de todos 
ao ambiente equilibrado”. E para finalizar, Antunes (2012, p. 323) coloca que o 
conceito de dano ambiental é calcado em toda “ação ou omissão que prejudique 
as diversas condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 
biológica que permita, abrigue e reja a vida, em quaisquer de suas formas”.
3.3 Responsabilidade Civil do estado por danos ambientais

Após analisado, em apertada síntese, o instituto da responsabilidade 
civil, de suas teorias, a aplicação da teoria objetiva em face de danos ambientais, 

1889  PILATI, Luciana Cardoso; DANTAS, Marcelo Buzaglo; LEITE, José Rubens Morato
(Coord.). Direito ambiental simplificado. São Paulo: Saraiva, 2011, p.64.
1890  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 
2011, p.308.
1891  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p.255.
1892  PILATI, Luciana Cardoso; DANTAS, Marcelo Buzaglo; LEITE, José Rubens Morato
(Coord.). Direito ambiental simplificado. São Paulo: Saraiva, 2011, p.65.
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e alguns aspectos relevantes sobre dano ambiental importando neste momento 
investigar a possibilidade de o Estado, ente público, ser responsabilizado por 
danos causados ao meio ambiente. 

A responsabilidade estatal compreende, de acordo com Séguin1893, “a 
assistência técnica, a divulgação de informação, os incentivos fiscais ou de 
mercado, as linhas de crédito para indústrias ecologicamente corretas, entre 
outras coisas”. A mesma autora expõe que a responsabilidade civil do Estado “é 
solidária referente às pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado”, 
assegurado o direito de ação de regresso em face do responsável pelo dano nos 
casos de dolo ou culpa. Ou seja, consoante explicação de Garcia e Thomé1894 
“todos os responsáveis diretos ou indiretos pelo dano causado responderão 
solidariamente pelos danos ao meio ambiente”. 

A maior parte da doutrina, de modo geral, converge no sentido de que a 
responsabilidade civil do Estado por agir e causar um dano ambiental é objetiva, 
consoante o §1º do artigo 14 da PNMA1895, cumulado com os artigos 37, § 6º1896 
e 225, caput, da CF/88, e artigo 3º, inciso IV1897 da PNMA. Barros1898 aponta que, 
apesar da referida Lei ser anterior à Constituição Federal, foi por esta recepcionada 
em seu artigo 37, §6º.

Historicamente, a responsabilidade civil é um instituto proposto para 
atuar em função reparatória, de modo que se encontra atrelado à incidência 
posterior ao dano, imperando sobre situações já concretizadas. Entretanto, há de 
se ressaltar que a adoção da teoria objetiva na sociedade industrial implicou no 
surgimento de outra função para o instituto: sobretudo preventiva, que até então 
era abordada como finalidade secundária. Encontra-se presente na maior parte 
da doutrina o entendimento de que a responsabilidade civil por danos ambientais 
é uma manifestação direta do princípio da responsabilização e o da reparação, o 
qual propõe, em suma, que “quem contamina paga”, e que com isso o instituto 
assume função dupla (repressiva e preventiva), semelhante também aos próprios 
princípios. Com o advento dessa função, a tendência natural que se espera é que 

1893  SÉGUIN, Elida. Direito ambiental: nossa casa planetária. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 
p.383.
1894  GARCIA, Leonardo de Medeiros; THOMÉ, Romeu. Direito ambiental. 6. ed. rev., ampl. e 
atual. Bahia: Juspodivm, 2013, p.168.
1895  § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 
ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e 
dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos 
causados ao meio ambiente.
1896  § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
1897  Traz o conceito de poluidor: IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
1898  BARROS, Wellington Pacheco de. Curso de direito ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2008.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

837

os envolvidos evitem situações de risco, em face da ameaça da imputação da 
responsabilidade civil.1899

Sob este regime de responsabilidade, Carvalho1900 acrescenta também 
que essa função preventiva assumida pelo Estado é “voltada à internalização dos 
custos com prevenção e à mudança do modus operandi na condução de situações 
de risco ou de dano”. O autor entende que essas medidas são “basilares para a 
gestão dos riscos dos desastres”, isso porque ela pressupõe um “enlaçamento 
circular de estratégias de gestão dos riscos e dos perigos que permeiam todos 
os processos a eles inerentes (da prevenção à reconstrução)”. Sob esta ótica, 
este enlaçamento apresenta, então, “uma rede de estratégias em interação, 
cujo cerne deve sempre ser a administração dos riscos e sua mitigação”.

Já com relação à responsabilidade do Estado em face de não agir quando 
deveria, ou seja, de incorrer em omissão, Séguin1901 coloca que se fundamenta 
ainda no Princípio do Poder-Dever e no Dever de Polícia do Estado. Ou seja, o 
Poder Público competente deve ser responsabilidade quando “deixa de cumprir 
uma disposição legal ou se omite nas suas atribuições”. A autora defende que 
no âmbito da matéria ambiental é patente a importância da responsabilidade 
civil por omissão, tendo em conta que “quem tem o dever de evitar o dano, por 
uma ação de vigilância ou de fiscalização e se omite fica responsável civilmente”. 
Conclui, assim, que “não basta o Estado não fazer o que não deve, ele é obrigado 
também a fazer o que deve”. 

Em que pese o legislador constituinte tenha optado pela responsabilidade 
civil objetiva do Estado em casos de dano ambiental, e assim também entenda a 
maior parte da doutrina, mais uma vez Carvalho1902 aponta que, com relação aos 
casos de omissão do Estado, “não há consenso doutrinário e jurisprudencial a 
respeito”. De fato, sobre o tema a divergência varia, em suma, entre a aplicação do 
§6º do art. 37 da CF e da teoria subjetiva, “na modalidade de culpa administrativa”. 
Observa ainda que apesar de ambas gerarem, ao final, a obrigação de indenizar, 
“a intersecção entre o dever da Administração de indenizar por dano causado 
em decorrência de desastre nasce sob o sol das mesmas inquietações da 
responsabilidade civil em geral”, expostas no início deste capítulo. 

Para fazer prova de um caso de omissão do Estado com relação ao seu 
compromisso com o meio ambiente caberia demonstrar, em princípio, a falta do 
serviço público. Contudo, Carvalho1903 aponta outra possibilidade. Explica que “o 

1899  CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo 
risco ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.99-100.
1900  CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo 
risco ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.120.
1901  SÉGUIN, Elida. Direito ambiental: nossa casa planetária. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 
p.385.
1902  CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo 
risco ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.121.
1903  CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo 
risco ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.131.
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cidadão deveria inicialmente comprovar que o serviço público inexiste ou existe, 
mas foi prestado tardiamente, ou mesmo prestado a tempo foi considerado 
deficiente”.

Por outro lado, dentre os argumentos da linha jurisprudencial e 
doutrinária que considera a responsabilidade objetiva do Estado por atos 
omissivos, Carvalho1904 chama a atenção para: a exigibilidade da conduta estatal 
- invocada como causa do dano - o que deverá ser analisado sob os aspectos da 
razoabilidade e da proporcionalidade caso a caso; se a exigibilidade referida pode 
ser considerada sob a ótica do “descumprimento de um dever jurídico, e se esse 
último seria plenamente exigível do Poder Público”. 

Feita esta análise, o autor entende que a responsabilidade civil do 
Estado por omissão deve ser “ponderada, criteriosa e sensível às características 
dos elementos potencializadores dos desastres”. Sob esta perspectiva, a 
responsabilidade civil pressupõe uma “releitura do tradicional instituto, que parte 
da flexibilização dos seus elementos como, por exemplo, a busca do tradicional e 
certo nexo causal, ligando uma ação ou omissão a um dano”, para poder com isso 
“assimilar informações multidisciplinares e externas ao sistema” para apurar a 
responsabilidade civil. 

4. ESTUDO DE CASO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP n. 2008.72.05.002497-2 

Trata-se de uma situação ocorrida no município de Blumenau, em 
resumo, a Fundação Municipal do Meio Ambiente – FAEMA, órgão ambiental do 
Município de Blumenau concedeu, com base na Lei Complementar do Município, 
à época 142/97, licença a um dos demais réus para a supressão de vegetação, 
aterro/terraplanagem e construção de um condomínio em terreno do município, 
considerado pela Lei Federal, à época 4.771/65, parâmetro este que foi mantido 
pela Lei atual, 12.651/2012, Área de Preservação Permanente. Importante constar 
que no momento da propositura da ação, perante a 2ª Vara Federal de Blumenau/
SC, e com protocolo datado de 19 de agosto de 2008, as obras para a construção 
do referido condomínio – objeto do pedido de licença - já haviam sido iniciadas.

A ACP foi ajuizada perante a Justiça Federal porque o Rio Itajaí, no trecho 
em questão, sofre influência de maré, o que o caracteriza como bem da União, 
além de a vegetação nativa, que foi suprimida, integrar o bioma Mata Atlântica, 
que faz parte do patrimônio nacional, por força do disposto no §4º do artigo 225 
da CF1905. 

O Juiz Federal titular da 2ª Vara Federal de Blumenau, reconheceu que a 

1904  CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo 
risco ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.134.
1905  [...] § 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da 
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao 
uso dos recursos naturais. (BRASIL, 1988)
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obra de fato está situada a menos de 100 (cem) metros da margem direita do Rio 
Itajaí Açu, e que há grave indício da existência de nascente e pequeno córrego a 
muito menos de 50 (cinquenta) metros da área ocupada pelo empreendimento, 
fato que não foi levado em consideração pela FAEMA em seu parecer, tampouco 
quando da autorização e expedição de Licenças Prévias.

Cumpre constar que o IBAMA apresentou petição para integrar a lide 
na condição de assistente do MPF, o que foi deferido, assim como o ingresso 
da Associação Catarinense de Defesa dos Cidadãos, dos Consumidores e dos 
Contribuintes na ação, na condição de autora, que por ela foi requerida. 

Com relação ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 
60 da Lei Complementar Municipal de Blumenau nº 142/1997, o MM Juiz Federal 
restringiu-se a dizer que esta norma foi revogada “em sua totalidade pela Lei 
Complementar Municipal 748, de 2010, em seu art. 34” 1906. Ocorre, contudo, que 
conforme verificado em capítulo anterior, a Lei Complementar Municipal 747/2010, 
em pleno vigor, manteve as ANEAS dispostas na Lei 142/1997 (ora revogada). 
Porém, com relação a isso em nada se pronunciou o Magistrado. A ausência, 
entretanto, de conhecimento do pedido de declaração inconstitucionalidade não 
o impediu de realizar o exame dos atos administrativos praticados pelo Município 
e pela FAEMA com base na LC 142/1997, e que dizem respeito, segundo o próprio 
Magistrado, “em última análise à possibilidade ou não de supressão vegetal e de 
edificação no imóvel mencionado na inicial”. 

Acerca desta situação e sobre a legislação municipal, o magistrado se 
pronunciou no sentido de que em situações como esta “cabe ao Juízo aplicar a lei 
ao caso concreto, de modo a dar para a legislação municipal a esfera normativa que 
a Constituição da República lhe confere”. Apresentou o entendimento assentado 
da jurisprudência a respeito de eventual legislação municipal que disponha sobre 
restrições à atividade econômica em virtude da proteção ambiental. De acordo 
com o entendimento citado, a legislação municipal está, “no mínimo, obrigada à 
observância dos preceitos do chamado Código Florestal”. Em outras palavras, o 
MM Juiz Federal quis dizer que “as restrições estipuladas pelo Código Florestal 
(federal), acaso não encontrem eco na legislação municipal, impõem-se de 
per se” 1907, ou seja, se a legislação ambiental federal não encontrar respaldo 
na legislação ambiental municipal, a ordem federal deve prevalecer perante a 
municipal por si só, independente de qualquer influência da legislação municipal 
em contrário.

1906  Art. 34. Ficam revogadas as Leis Complementares 142 de 04 de março de 1997, LC 181 
de 10 de setembro de 1998, LC 278 de 29 de junho de 2000, os artigos 5º, 6º, 7º e 8º da LC 478 
de 29 de setembro de 2004, LC 490 de 30 de novembro de 2004, LC 500 de 20 de dezembro 
de 2004, os artigos 1º, 2º e 3º da LC 524 de 17 de junho de 2005, LC 538 de 26 de setembro de 
2005, os artigos 4º e 5º da LC 547 de 15 de dezembro de 2005, o artigo 11 da LC 573 de 14 de 
março de 2006, LC 629, 19 de março de 2007, LC 654, 29 de outubro de 2007 e Lei Ordinária nº 
7150 de 28 de setembro de 2007. (BLUMENAU, 2010)
1907  “Por si mesmo, sem influência alheia”. Disponível em: <http://www.mundodosfilosofos.
com.br/latim.htm#P> (Acesso em 17 nov. 2013)

http://www.mundodosfilosofos.com.br/latim.htm#P
http://www.mundodosfilosofos.com.br/latim.htm#P
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Foi assim, citando o entendimento assentado da jurisprudência que o 
Magistrado deu a entender que ao Município compete, no que toca ao meio 
ambiente, legislar em harmonia com o Código Florestal, ou seja, respeitando o 
que já se encontra disposto na Lei Federal. Denota-se, pois, que o Magistrado, 
assim como o entendimento jurisprudencial curvam-se ao conteúdo exposto no 
capítulo 3 (três) deste trabalho, momento em que se verificou a impossibilidade 
de o Município inovar no tocante às Áreas de Preservação Permanente, 
estabelecendo parâmetros aquém daquele que é trazido pela Lei Federal, 
atualmente, 12.651/2012. Vale lembrar que na mesma oportunidade também se 
reconheceu que poderia o Município, no entanto, estabelecer parâmetros que 
fossem além da própria Lei Federal, vez que estaria agindo de acordo com uma 
premissa maior e final – a proteção ao meio ambiente.

4.1 Da responsabilidade civil do poder público 

O debate trazido ao processo materializa, segundo o MM. Juiz, discussão 
existente na doutrina pós-positivista de direito ambiental, que preconiza a 
“prevalência do meio ambiente como condição necessária e indispensável à 
manutenção da vida humana e que fomenta a criação de Estados Constitucionais 
Ambientais”, os quais exigem, de acordo com o entendimento de Luis Fernando 
Macías Gómes, citado pelo Magistrado, “nova relação entre o homem e a natureza 
e criar mecanismos que permitam por em prática as ferramentas necessárias 
para fazer realidade a essa nova relação”.  

Para o MM. Juiz a ideia de Estado Ambiental é transnacional, ou 
seja, não se sujeita a “limitações fronteiriças ou territoriais, já que a tutela e 
a proteção ambiental exigem atuação conjunta de todos os atores globais, 
independentemente da origem, da bandeira ou de local”.

O Magistrado fez uma breve introdução sobre o Estado Ambiental e 
a importância de se proteger os direitos fundamentais assegurados, isto para 
poder chegar ao ponto de expor que a questão veiculada ao processo trata, em 
verdade, de direito fundamental ao meio ambiente e que, neste aspecto, “cabe 
ao Estado o dever de promover controle adequado aos atos praticados, sob pena 
de violação das regras específicas sobre o tema, tal qual a vedação do retrocesso 
ambiental”. 

Para o Juiz, este é um dos pontos primordiais da questão. Em 
continuidade, discorre que “nos Estados Constitucionais, em que vigora o 
princípio da constitucionalidade, não há espaço para arbitrariedades; o próprio 
Estado, ao impor a Ordem Jurídica, subordina-se a ela”. Reflete que a ideia de um 
Estado Constitucional Democrático pressupõe que “a própria legalidade há de ser 
assegurada por critérios de aplicação e interpretação do direito que assegurem o 
cumprimento dos comandos constitucionais segundo seus princípios basilares”.

Relatou que em 25 Junho 2008 uma das rés obteve Alvará para 
construção edilícia, razão pela qual passou a executar a fundação e iniciou a fase 
de estruturação do projeto do condomínio. Confirmou o Magistrado, em seguida, 
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que referido imóvel dista menos de 100 (cem) metros das margens do Rio Itajaí-
Açú, o que representa, nas palavras do próprio Juiz, “evidente afronta à legislação 
federal (Código Florestal)”.

 Com fundamento no disposto no § 3º do art. 225 da CF e no artigo 14, 
§ 1º da PNMA, o MM Juiz Federal discorreu que a responsabilidade civil por 
danos ao meio ambiente independe da responsabilidade penal ou administrativa 
é objetiva, não havendo assim a necessidade de comprovação da culpa ou dolo 
do agente, exigindo somente a presença dos seguintes elementos: conduta 
(ação ou omissão), dano ao meio ambiente e nexo causal entre ambos, podendo 
atingir, inclusive o Poder Público que “devendo agir para evitar o dano, mantém-
se inerte ou age de forma deficiente, ou seja, por ação (como no caso dos autos) 
ou omissão no dever de vigilância”. Fez constar que a referida responsabilidade é 
também solidária. Para corroborar com o exposto trouxe entendimento do STJ. 

O MM. Juiz Federal entendeu que os requisitos acima referidos 
encontram-se facilmente demonstrados no processo1908, cabendo assim ser 
aplicável ao Município de Blumenau e à Fundação Municipal do Meio Ambiente 
– FAEMA o instituto da responsabilidade civil:

“[...] pela atuação negligente de observância da legislação 
federal, decorrente do reconhecimento da nulidade dos atos 
administrativos que autorizaram a supressão da vegetação no local, 
bem como os que reconheceram o direito à edificação em Área de 
Preservação Permanente”. 

 Quer dizer, no caso em tela o Magistrado entendeu que se trata 
de situação em que se deve aplicar o instituto da responsabilidade civil para o 
Município de Blumenau e para a FAEMA em face de um ato omissivo – por 
negligência, “à prática de ato sem tomar as precauções adequadas”. Com isso, 
o Magistrado, em outras palavras, quis dizer que não poderiam o Município de 
Blumenau e a FAEMA negligenciar o disposto na Lei Federal ambiental, baseando-
se exclusivamente no que dispõe a lei municipal. Para corroborar com o seu 
entendimento de que devem ser responsabilizados o Município de Blumenau e a 
FAEMA o Magistrado citou ainda entendimento da jurisprudência do TRF4. Além 
disso, acerca do segundo requisito - dano – “ficou demonstrado pelas fotos, 
vistorias efetuadas e inspeção judicial realizada, que resta acolhido na parte 
respectiva, presente, ainda, o respectivo nexo de causalidade”.

Com estes argumentos, o MM. Juiz reconheceu a responsabilidade civil 
ambiental solidária tanto da FAEMA quanto do Município de Blumenau pelos 
danos causados ao meio ambiente. 

O MM Juiz manteve a antecipação dos efeitos da tutela deferida às fs. 
114/120, inclusive a fixação de multa em R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso 
de descumprimento da ordem de cessação do dano (entendendo-se aqui 

1908  Relatarei neste momento os elementos citados pelo Magistrado para demonstrar a 
responsabilidade civil apenas do Município de Blumenau e da FAEMA.
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impedimento de nova obra ou acréscimo das já existentes) e com relação à 
responsabilidade civil do Município de Blumenau e da FAEMA julgou procedente 
em parte o pedido, para resolver o processo (art. 269 I do CPC), reconhecendo 
a nulidade de “todas as licenças e alvarás produzidas no âmbito do Município 
de Blumenau e da FAEMA e que autorizaram corte ou supressão de vegetação, 
terraplanagem ou edificação no imóvel mencionado na inicial”, e condenou 
solidariamente a ré Fundação Municipal do Meio Ambiente - FAEMA e Município 
de Blumenau. As obrigações de fazer determinadas pelo MM Juiz foram: 

“[...]elaborar plano de recuperação de área degradada (PRAD) 
da área no prazo de 30(trinta) dias após o trânsito em julgado, que 
observe as recomendações do IBAMA, apresentando-o perante o 
IBAMA, que deverá analisá-lo no prazo de 60 (sessenta) dias; [2] iniciar 
a implementação do referido PRAD no prazo de 30 (trinta) dias após a 
aprovação pelo IBAMA, encerrando-o dentro do cronograma estipulado”.

O MM Juiz entendeu que é devida a completa recuperação da área 
degradada, o ressarcimento “in natura”, de modo a tornar possível o retorno ao 
estado anterior, sem, contudo, a demolição/retirada da fundação e estruturação, 
porquanto verificou, também por meio de perícia e demais provas produzidas 
nos autos, ser evidente que “o stress ambiental que seria gerado para remoção 
das fundações já parcialmente implantadas com absoluta certeza seria mais 
gravoso ao próprio meio ambiente”. Ademais, o estágio em que se encontrava 
a área objeto da ACP quando proferida a sentença - já se encontravam espécies 
vegetais em desenvolvimento - é outro fator que contribuiu para a improcedência 
do pedido de demolição de eventuais construções no local.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após as abordagens, descrições e reflexões sobre conceitos e dados 
tecidos neste estudo realizado de forma a possibilitar a analise da responsabilidade 
civil de Município, estudo de caso de Blumenau perante o conflito aparente 
existente entre a Lei Federal n. 12.651/2012 e a Lei Complementar do município, 
n. 747/2010, analisando-se por meio da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 
2008.72.05.002497-2, ajuizada perante a 2ª Vara Federal de Blumenau, apresenta-
se as considerações às quais se chegou por meio desta pesquisa.

Do estudo foi possível notar que a Lei Complementar n. 747/10 do município 
de Blumenau estabeleceu um tratamento diferenciado às áreas urbanas, criando 
um novo conceito (ANEA), e com parâmetros também diferenciados dos que se 
encontram presentes na Lei Federal n. 12.651/2012 (todos inferiores ao mínimo 
de trinta metros). Diante do exposto, foi possível observar que a Lei Municipal 
mostra-se contrária à Lei Federal, na medida em que essa define metragens 
menos extensas em relação ao disposto na norma federal, o que implica na 
identificação de um conflito de parâmetros.

Em face do sentido apontado, a pesquisa foi direcionada para o estudo 
mais aprofundado a respeito do instituto da responsabilidade civil, de como 
este se dá em termos de matéria ambiental, e se este conflito de aplicação 
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de norma local em detrimento do disposto em norma federal evidenciado pode 
conduzir o Município a ser responsabilizado civilmente em face da aplicação de 
lei conflituosa, em que o Município de Blumenau e a FAEMA, órgão integrante do 
SISNAMA no âmbito municipal, foram condenados solidariamente em face de ter 
aplicado o disposto na lei local quando da emissão de documentos pertinentes 
que autorizaram a supressão de vegetação e edificação em área considerada de 
preservação permanente pela norma federal, negligenciado assim o disposto na 
Lei Federal, de modo que concorreram para o dano ambiental, e não atuaram de 
acordo com o seu dever de proteger o meio ambiente. 

Constatou-se assim que, em regra, na hipótese de concorrer para 
o acontecimento de dano ambiental, o Município (ente público) poderá ser 
responsabilizado civilmente de acordo com a teoria da responsabilidade civil 
objetiva, conforme fez o Magistrado no estudo de caso apresentado. 

A intenção de abordar um caso recente em que o Município de Blumenau 
foi responsabilizado civilmente em face da aplicação de lei conflituosa com a norma 
federal permitiu demonstrar a aplicação real e concreta do assunto pesquisado 
para a confecção deste trabalho, justificando com um raciocínio convincente 
que de fato vive-se em um período de instabilidade e de imprevisibilidade nos 
cenários sociais e que a situação analisada pode ser reflexo destes cenários. 

Verifica-se assim que consoante pensado inicialmente cabe ao Poder 
Público ser diligente e promover a proteção que é devida às Áreas de Preservação 
Permanente, assim como defender os interesses dos munícipes na proteção 
de seus direitos, devendo agir de modo a aplicar e fazer valer a Lei adequada 
para isso (no caso concreto se trata de aplicar a lei de caráter federal), à luz da 
Constituição Federal, a fim de evitar também mais demandas judiciais como a 
que foi objeto de análise deste trabalho, sob pena de ser condenado em face 
de ter sido caracterizada a sua responsabilidade civil por agir em contrário e, por 
consequência, toda a sociedade arcar com os prejuízos daí decorrentes.

Em síntese, a problemática da pesquisa foi respondida, tendo sido 
confirmado que existe conflito de aplicação do que dispõe a LC 747/2010 com o 
que dispõe a Lei Federal n. 12.651/2012, e que a aplicação de lei conflituosa pelo 
Município de Blumenau possibilita a identificação da responsabilidade civil deste.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

6.1 O Município pode ser responsabilizado civilmente quando aplicar 
lei municipal que seja menos restritiva que os parâmetros definidos por norma 
federal;

6.2 A Lei Municipal  de Blumenau mostrou-se contrária à Lei Federal, na 
medida em que essa definiu metragens menos extensas em relação ao disposto 
na norma federal, o que implica na identificação de um conflito competência.

6.3 O Poder Público deve promover a proteção das às Áreas de 
Preservação Permanente definidas em lei federal, sob pena de responsabilidade.
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35. A INTERFACE DO DIREITO SANITÁRIO BRASILEIRO 
COM OUTROS RAMOS DA CIÊNCIA JURÍDICA

NICOLAU CARDOSO NETO
Doutorando em Direito (UNISINOS); Mestre em Direito (UNIVALI); Mestre em 

Engenharia Ambiental (FURB); professor da FURB; Advogado.

1. INTRODUÇÃO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, no seu portal da 
internet, apresenta um conceito para o Direito Sanitário como sendo:

“um conjunto de normas federais, estaduais ou municipais 
que, visando a eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde ou a 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 
regulam a produção e a circulação de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionam com a saúde, compreendidas todas as 
etapas e processos, da produção ao consumo, bem como o controle 
da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente 
com a saúde”1909. 

Este conceito da ANVISA demonstra que a saúde é objeto central do 
Direito Sanitário, que é tutelado de forma a intervir em problemas sanitários que 
possam ocorrem a partir do meio ambiente, ou mesmo dos bens de consumo 
que podem afetar direta ou indiretamente a saúde dos consumidores, para tanto 
é necessário analisar e acompanhar todas as etapas e processos da produção ao 
consumo, como também a prestação de serviços.

Diante de tal conceito, questiona-se se é possível identificar interface do 
Direito Sanitário Brasileiro com outros ramos da Ciência Jurídica?

Assim, o objetivo geral deste estudo é analisar o Direito Sanitário Brasileiro 
a fim de identificar possíveis interfaces com outros ramos da Ciência Jurídica.

Já os objetivos específicos serão: definir qual é o conceito de Saúde; 
Direito Sanitário; e se existe uma interface com outros ramos da Ciência Jurídica.

Para a confecção deste estudo utilizar-se-á o método indutivo na fase da 
coleta de dados, de tratamento e relato dos dados bibliográficos recolhidos.

Para a composição deste artigo, será estudado qual é o conceito de Saúde 
e de Direito Sanitário, se existe uma interface com outros Ramos da Ciência 
Jurídica e para finalizar será definido o conceito de Saúde Pública.

1909  AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Disponível em: <http://portal.anvisa.
gov.br> Acesso em 20 ago. 2012. 
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2. DIREITO SANITÁRIO

A Ciência Jurídica é um campo de atuação muito complexa, a definição 
da sua área de atuação depende do foco e do objeto a ser investigado e tutelado. 
O Direito Sanitário é um dos diferentes ramos do direito que compõe a Ciências 
Jurídicas, possui objeto, princípios, diretrizes e foco de atuação ligado ao tema 
saúde pública. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA apresenta um 
conceito para Direito Sanitário que procura demonstrar qual é o enfoque deste 
ramo da Ciência Jurídica e de que forma o Poder Público está envolvido. O 
conceito determinado pela ANVISA é o seguinte: 

“Direito Sanitário é um ramo do Direito Público onde o 
Estado, visando à proteção e à promoção da saúde pública, assume, 
ativamente, o papel regulador e controlador dos bens, dos produtos, 
dos serviços e das atividades que podem colocar em risco a saúde da 
população. Essa multiplicidade de coisas encontram-se reguladas em 
extenso e complexo volume de normas sanitárias (federais, estaduais 
e municipais), que disciplinam quase todas as atividades humanas, já 
que praticamente todas as atividades podem, de uma forma ou outra, 
produzir algum dano à saúde1910”.

 
Deste conceito é possível depreender que o Direito Sanitário é um ramo 

da Ciência Jurídica diretamente atrelado ao ramo do Direito Público que trás 
ao Estado a obrigação de atuar de forma a proporcionar proteção e promoção 
da saúde pública. Para tanto possui como competência o papel de regulador 
e controlador sobre a circulação de bens, produtos, serviços e atividades que 
possam colocar em risco a saúde das pessoas. 

O conceito definido pela ANVISA para Direito Sanitário ainda expõe 
que deste ramo é possível identificar um Sistema Jurídico de competências e 
atribuições definidas aos diferentes entes da Federação Brasileira que acabam 
disciplinando quase todas as atividades humanas, uma vez que estas podem, de 
uma forma ou outra, intervir no objeto maior que possui o Direito Sanitário que é 
a saúde da população brasileira.

Este estudo não pretende abordar toda a evolução do conceito do Direito 
Sanitário, muito menos a evolução histórica deste ramo do poder público. Possui 
sim a intenção de analisar o momento atual do Direito Sanitário Brasileiro e 
identificar qual é o seu conceito, objetivos e diretrizes que o erguem como ramo 
da Ciência Jurídica. Mas antes se faz necessário identificar qual é o conceito de 
saúde, já que é este o principal objeto do Direito Sanitário.

2.1 Conceito de Saúde

Tratar o tema saúde como objeto do Direito Sanitário é essencial para 

1910  AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Disponível em: <http://portal.anvisa.
gov.br> Acesso em 20 ago. 2010.
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que se possa compreender qual a intenção deste ramo da Ciência Jurídica. O 
conceito atual de saúde é o resultado da evolução da compreensão deste termo 
que já vem sendo analisado e construído desde a Grécia antiga. Como o foco 
desta pesquisa não é identificar a evolução do conceito de saúde, este estudo 
passa a tratar diretamente o conceito de saúde que é utilizado atualmente e 
definido pela World Health Organization – WHO, ou Organização Mundial de 
Saúde - OMS, traduzido para o português.

O WHO1911 é a autoridade responsável pela direção e coordenação da 
saúde dentro do sistema das Nações Unidas, 

 “é responsável por promover liderança em questões de saúde 
globais, definição da agenda de pesquisa em saúde, estabelecer normas 
e padrões, articulando opções políticas baseadas em evidências”1912

 para tanto fornece apoio técnico aos países além de acompanhar e 
avaliar as tendências mundiais em saúde.

Em sendo a WHO é a autoridade em saúde das Nações Unidas, é de 
sua competência a definição do conceito para o termo saúde. Este conceito é 
extraído do preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde1913 e 
determina que 

“Health is a state of complete physical, mental and social 
well-being and not merely the absence of disease or infirmity”1914.

Deste é possível compreender que o conceito de saúde não versa apenas 
sobre a ausência de doença ou de enfermidade, mas sim sobre um completo 
bem-estar físico, mental e social da pessoa. 

O preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde1915 vai 
mais a fundo, pois determina que a saúde é um direito de todo o ser humano, 
sem distinção de raça, religião, credo político, condição econômica ou social, 
gozar do melhor estado de saúde que seja possível atingir. 

1911  “WHO is the directing and coordinating authority for health within the United Nations 
system. It is responsible for providing leadership on global health matters, shaping the health 
research agenda, setting norms and standards, articulating evidence-based policy options, 
providing technical support to countries and monitoring and assessing health trends.” (Tradução 
livre do autor)
1912  WORLD HEALTH ORGANIZATION. About WHO. Disponível em: <http://www.who.int/
about/en/> Acesso em 03 de out de 2012.
1913  WORLD HEALTH ORGANIZATION. New York: WHO, 1946. Disponível em: <http://www.
who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf> Acesso em 28 de set de 2012, p.01.
1914  A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste 
apenas na ausência de doença ou de enfermidade. (Tradução livre do autor)
1915  WORLD HEALTH ORGANIZATION. New York: WHO, 1946. Disponível em: <http://www.
who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf> Acesso em 28 de set de 2012, p.01.
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A Constituição da Organização Mundial de Saúde, no seu preâmbulo, 
procura expressar outras garantias que a saúde pode ter relação, como: a 
necessidade de garantia de saúde a todos os povos como critério para se 
conseguir a paz e a segurança, que dependem da mais estrita cooperação entre 
os indivíduos e estados1916; a divulgação e acesso para todas as pessoas aos 
benefícios e conhecimentos médicos, psicológicos e afins, essenciais para que 
seja atingido o mais elevado grau de saúde das pessoas1917; o fato de que os 
governos possuem a responsabilidade pela saúde do seu povo e que para tanto 
deve ser assumida por meio de medidas sanitárias e sociais adequadas1918. 

Rocha1919 chama a atenção para o fato de que somente após a reorganização 
política internacional, que ocorreu no pós segunda guerra mundial (século XX) e 
com a criação da Organização Mundial de Saúde (1946), a saúde passou a ser 

“reconhecida com um dos direitos fundamentais de todo 
o ser humano, sem distinção de raça, religião, credo, crença política, 
condição social ou econômica”. 

Preceitos estes defendidos no preâmbulo da Constituição da Organização 
Mundial de Saúde. Da mesma forma ocorreu com a conceituação de saúde que 
busca 

“o completo bem-estar físico, mental e social e não apenas 
ausência de doença ou outros agravos”. 

Outra autora a colaborar com o tema é Granziera1920 que afirma que 
a saúde pode ser reconhecida, indiretamente, como direito na Declaração de 
Direitos Humanos, no momento onde é

 “afirmada como decorrência do direito a um nível de vida 
adequado, capaz de assegurá-la ao indivíduo e à sua família”.

1916  “The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and security and is 
dependent upon the fullest co-operation of individuals and States”. 
“A saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e depende da mais 
estreita cooperação dos indivíduos e dos Estados”. (Tradução livre do autor)
1917  “The extension to all peoples of the benefits of medical, psychological and related 
knowledge is essential to the fullest attainment of health.” 
“A extensão a todos os povos dos benefícios dos conhecimentos médicos, psicológicos e afins é 
essencial para atingir o mais elevado grau de saúde.” (Tradução livre do autor)
1918  “Governments have a responsibility for the health of their peoples which can be fulfilled 
only by the provision of adequate health and social measures.” 
“Os Governos têm responsabilidade pela saúde dos seus povos, a qual só pode ser assumida 
pelo estabelecimento de medidas sanitárias e sociais adequadas.”(Tradução livre do autor)
1919  ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Direito da Saúde: direito sanitário na perspectiva dos 
interesses difusos e coletivos. 2 ed. São Paulo: LTr, 2011, p.16.
1920  GRANZIERA, Maria Luiza Machado; DALLARI, Sueli Gandolfi. Direito Sanitário e Meio 
Ambiente. In: PHILIPPI Jr, Arlindo; ALVES, Alaôr Caffé. Curso Interdisciplinar de direito ambiental. 
Barueri: Manole, 2005, p.618.
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Rocha1921 cita Fritjof Capra para ressaltar que o conceito de saúde da 
WHO tem uma aceitação geral, mas que

 “o completo bem-estar do ser humano é um processo, ou 
seja, a saúde é uma busca continua pelo ‘equilíbrio entre influências 
ambientais, modos de vida e os vários componentes’”.

O conceito de saúde que é determinado pela WHO deixa bem claro que 
a saúde não é um objetivo simples e fácil de ser alcançado, mas uma meta 
que necessita de uma atuação presente, atuante e constante. Uma vez que o 
resultado saúde deve levar em consideração a evolução da sociedade e de suas 
novas demandas. 

Esta preocupação com a evolução do conceito e da constante necessidade 
de atuação é necessária em razão da saúde ser a materialização da qualidade 
de vida das pessoas com a devida dignidade necessária, pois o conceito de 
saúde foge ao fato de esta ser apenas ausência de doença ou enfermidade, mas 
também um bem estar físico, mental e social completo.

Rocha1922 reforça esta declaração ao afirmar que 

“a conceituação da saúde deve ser entendida como algo 
presente: a concretização da sadia qualidade de vida, uma vida com 
dignidade”.

 Liga a saúde aos direitos sociais que podem refletir em uma saúde 
plena, 

“algo a ser continuamente afirmado diante da profunda 
miséria por que atravessa a maioria da nossa população”. 

A saúde deve passar pela participação popular e consequentemente 

“pela afirmação da cidadania plena e pela aplicabilidade dos 
dispositivos garantidores dos direitos sociais da Constituição Federal”.

Assim sendo, este estudo irá utilizar o conceito de saúde definido no 
preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde da WHO1923 que 
determina que 

“Health is a state of complete physical, mental and social 
well-being and not merely the absence of disease or infirmity”1924.

1921  ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Direito da Saúde: direito sanitário na perspectiva dos 
interesses difusos e coletivos. 2 ed. São Paulo: LTr, 2011, p.16.
1922  ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Direito da Saúde: direito sanitário na perspectiva dos 
interesses difusos e coletivos. 2 ed. São Paulo: LTr, 2011, p.43.
1923  WORLD HEALTH ORGANIZATION. New York: WHO, 1946. Disponível em: <http://www.
who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf> Acesso em 28 de set de 2012, p.01.
1924  A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste 
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2.2 Conceito de Direito Sanitário

Posteriormente a definição do conceito de saúde, este estudo passa a 
analisar o conceito atual de Direito Sanitário, diga-se atual uma vez que esta 
pesquisa não tem o objetivo de examinar o estado da arte do ramo Direito Sanitário. 
Assim passa a identificar conceitos sobre o Direito Sanitário na atualidade dentre 
alguns autores brasileiros e outros estrangeiros. Ao final deste item, teremos 
definido qual é o conceito de Direito Sanitário utilizado na atualidade no Brasil e 
que será utilizado por este estudo.

Hélio Pereira Dias, que já foi Procurador Geral da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, apresenta em sua obra Direito Sanitário alguns conceitos 
internacionais e nacionais para o Direito Sanitário. 

Dias1925 cita Zanobini, autor Italiano que define o Direito Sanitário como 
sendo aquele ramo da Ciência Jurídica estruturado por um 

“complexo de normas jurídicas dirigidas à realização de um 
fim público da saúde”, 

por meio da normatização da conduta dos profissionais, ou mesmo 
quando organiza as “funções especiais no ordenamento” com fim público para 
a saúde.

Dias1926 também cita Primicerio, para este autor 

“o Direito Sanitário é um corpo de normas jurídicas que 
regula os órgãos e funções diretivas para realizar o fim supremo da 
saúde pública”, 

este fim pode ter como objeto a proteção direta da saúde do indivíduo ou 
na perseguição da tutela sanitária. 

Dias1927 chama a atenção, ao citar Auby, quando este autor Francês 
comenta que os juristas Franceses, a respeito da criação do Direito Sanitário, 
denominam este ramo de atuação da Ciência Jurídica como sendo o ramo que 

apenas na ausência de doença ou de enfermidade. (Tradução livre do autor)
1925 DIAS, Helio Pereira. Direito Sanitário. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
2003. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/divulga/artigos/artigo_direito_sanitario.pdf> 
Acesso em 27 de ago de 2012, p.03, apud ZANOBINI, Corso di Diritto Administrativo. vol. V, 
Milano: Dotta Giuffré, 1965.
1926 DIAS, Helio Pereira. Direito Sanitário. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
2003. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/divulga/artigos/artigo_direito_sanitario.pdf> 
Acesso em 27 de ago de 2012, p.03, apud B. PRIMICERIO. Lineamenti di Diritto Sanitário, 6 ed, 
Roma: Lougitrozzim, 1974, p.12.
1927 DIAS, Helio Pereira. Direito Sanitário. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
2003. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/divulga/artigos/artigo_direito_sanitario.pdf> 
Acesso em 27 de ago de 2012, p.03, apud M. Auby, Le Droit de la Santé.  Paris: Presses 
Universitaires de France, 1981, p. 13.
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trabalha o Direito a Saúde (Droit de la Santé) que é compreendido “como um 
conjunto de regras jurídicas aplicáveis às ações de saúde”. 

Assim sendo, Dias1928 ao citar doutrinas estrangeiras, procurou demonstrar 
qual é o objeto e as relações do Direito Sanitário que o conceitua como sendo 

“o conjunto de normas jurídicas que disciplinam as ações de 
saúde que objetivam a tutela da saúde pública dos cidadãos”,

 replica os conceitos estrangeiros que utilizou para observar que este 
ramo do Direito é formado por um conjunto especifico de normas jurídicas que 
ordenam as ações de saúde que possui como objetivo resguardar a saúde do 
cidadão. Vai mais além ao ressaltar que o Direito Sanitário 

“coordena as distintas respostas normativas do Estado 
diante da saúde pública e isto configura uma densa legislação sanitária 
que conta com uma unidade interna aglutinadora em torno do tema 
Tutela da Saúde”. 

Rocha1929 chama a atenção para a necessidade de reconhecer duas 
designações que são dadas geralmente a este ramo da Ciência Jurídica, que 
hora é chamado de Direito Sanitário e hora de Direito da Saúde. Aponta que a 
“palavra ‘sanitário’ deriva do Francês sanitaire e é relativo à saúde”. Por sua vez a 
expressão ‘saúde’ define qual é o “objeto ou bem jurídico tutelado por esse ramo 
do Direito”. Adverte que, apesar de existir estas duas formas de nomenclatura, no 
Brasil tem se utilizado da expressão Direito Sanitário, mas que também é possível 
identificar autores utilizando a expressão Direito da Saúde como o mesmo fim.

Para tanto Rocha1930 define o “Direito Sanitário ou Direito da Saúde” 
como

 “o conjunto de normas jurídicas reguladoras da atividade 
do Poder Público destinada a ordenar a proteção, promoção e 
recuperação da saúde e a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e asseguradores deste direito”.

 Deste conceito é possível identificar que o

 “Direito Sanitário decorre da função do Direito em oferecer 
instrumentos jurídicos ao Estado para ordenar a realidade no interesse 
da coletividade”.1931 

1928 DIAS, Helio Pereira. Direito Sanitário. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
2003. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/divulga/artigos/artigo_direito_sanitario.pdf> 
Acesso em 27 de ago de 2012, p.04.
1929 ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Direito da Saúde: direito sanitário na perspectiva dos 
interesses difusos e coletivos. 2 ed. São Paulo: LTr, 2011, p.21.
1930 ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Direito da Saúde: direito sanitário na perspectiva dos 
interesses difusos e coletivos. 2 ed. São Paulo: LTr, 2011, p.21.
1931 ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Direito da Saúde: direito sanitário na perspectiva dos 
interesses difusos e coletivos. 2 ed. São Paulo: LTr, 2011, p.21.
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Esta interpretação casada ao conceito de saúde, que tem como objeto 
a proteção, promoção e recuperação da saúde, passa a ser tutelado como bem 
jurídico e para tanto possui ordenamento jurídico específico, devidamente apoiado 
na Constituição Federal de 1988, sendo chamado então de Direito Sanitário ou 
em alguns casos de Direito da Saúde.

AITH1932, por sua vez, conceitua o Direito Sanitário como sendo:

O ramo do Direito que disciplina as ações e serviços públicos e privados de 
interesse à saúde, formado pelo conjunto de normas jurídicas – regras e princípios 
– que tem como objetivos a redução de riscos de doenças e de outros agravos e o 
estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações 
e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Depreende-se do conceito de Aith que o Direito Sanitário é formado por 
um conjunto de normas jurídicas que constroem um sistema legal baseado em 
regras e princípios do Direito que orientam e vinculam interpretações e decisões, 
devidamente apoiadas e sistematizadas a partir das determinações dadas pela 
Constituição Federal Brasileira de 1988. Consequentemente, com base nos 
princípios constitucionais, foram criadas diversas outras normas jurídicas (leis, 
decretos, portarias, resoluções, etc.) implementando o sistema jurídico que trata 
e busca implementar a saúde no Brasil, devidamente apoiada em um Sistema 
Jurídico especializado que busca uma melhor organização jurídica das bases 
determinadas pela Constituição Federal para o tema saúde1933.

Este Direito Sanitário define qual é o 
“conjunto de normas jurídicas que estabelecem os direitos e 

as obrigações em matéria de saúde, para o Estado, os indivíduos e a 
coletividade”1934. 

Percebe-se que esta base jurídica procura determinar as obrigações do 
Estado, mas não excluem as obrigações dos indivíduos e da coletividade, onde o 
Estado aparece no momento que procura regular 

“de forma ordenada as relações entre eles, na prática ou 
abstenção de atos, no interesse da coletividade”1935.

Este interesse da coletividade aponta para um norte que o Direito 
Sanitário não deve ser concebido exclusivamente “com um sentido de que uma 

1932 AITH, Fernando. Curso de Direito Sanitário. A proteção do direito à saúde no Brasil. São 
Paulo: Quartier Latin, 2007,p.92.
1933 AITH, Fernando. Curso de Direito Sanitário. A proteção do direito à saúde no Brasil. São 
Paulo: Quartier Latin, 2007,p.93.
1934 DIAS, Helio Pereira. Direito Sanitário. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
2003. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/divulga/artigos/artigo_direito_sanitario.pdf> 
Acesso em 27 de ago de 2012, p.05.
1935 DIAS, Helio Pereira. Direito Sanitário. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
2003. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/divulga/artigos/artigo_direito_sanitario.pdf> 
Acesso em 27 de ago de 2012, p.05.



852 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

pessoa estaria impossibilitada de vir a ser prejudicada na sua saúde, por outra 
pessoa, mas por várias formas de agressão originárias da comunidade ou mesmo 
do meio ambiente”1936.

De tal modo é possível destacar, deste vasto campo, que o Direito 
Sanitário é uma linha de atuação que não visa apenas a saúde individual da 
pessoa, mas sim as conexões possíveis que o assunto Saúde possa ter com o 

“saneamento ambiental (...); proteção sanitária dos 
mananciais; esgotos sanitários e destino final dos dejetos; higiene 
das habitações e áreas de lazer; medidas sanitárias nos casos de 
calamidades públicas e situações de emergência (...)1937.

Deste modo, foi possível perceber que o Direito Ambiental, que também 
é um ramo da Ciência Jurídica, pode ter uma proximidade com o Direito da 
Saúde. Ramo este que procura, a partir de um complexo sistema de normas e 
com bases constitucionais, assegurar à proteção e à promoção da saúde pública 
pelo Estado para os indivíduos e a coletividade, procurando sempre realizar as 
conexões possíveis que o tema Saúde possa ter com outras áreas afins, como é 
o caso com o Direito Ambiental. 

Como conceito referência, este estudo irá utilizar o conceito extraído do 
sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária1938 que determina que o Direito 
Sanitário é:

“Ramo do Direito Público onde o Estado, visando à proteção 
e à promoção da saúde pública, assume, ativamente, o papel regulador 
e controlador dos bens, dos produtos, dos serviços e das atividades 
que podem colocar em risco a saúde da população. Essa multiplicidade 
de coisas encontram-se reguladas em extenso e complexo volume de 
normas sanitárias (federais, estaduais e municipais), que disciplinam 
quase todas as atividades humanas, já que praticamente todas as 
atividades podem, de uma forma ou outra, produzir algum dano à 
saúde”. 

Definido o conceito de Direito Sanitário, passa-se a analisar a existência 
de interfaces possíveis com outros ramos da Ciência Jurídica.

1936 DIAS, Helio Pereira. Direito Sanitário. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
2003. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/divulga/artigos/artigo_direito_sanitario.pdf> 
Acesso em 27 de ago de 2012, p.05.
1937 DIAS, Helio Pereira. Direito Sanitário. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
2003. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/divulga/artigos/artigo_direito_sanitario.pdf> 
Acesso em 27 de ago de 2012, p.05.
1938 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Disponível em: <http://portal.anvisa.
gov.br> Acesso em 20 ago. 2010.
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3.  A INTERFACE DO DIREITO SANITÁRIO COM OUTROS RAMOS DA 
CIÊNCIA JURÍDICA

O tema saúde possui interface com diferentes conteúdos, não somente 
aqueles relacionados diretamente com a saúde, mas também temas transversais 
do qual o objeto central não é a saúde das pessoas, mas o seu resultado acaba por 
proteger e tutelar a dignidade da pessoa humana ou mesmo tem por finalidade 
qualidade de vida. Dois ramos do Direito que possuem afinidade direta com o 
Direito Sanitário são o Direito Ambiental e o do Consumidor. 

O primeiro possui relação a partir do momento que procura atuar na 
proteção do meio ambiente, o que consequentemente acaba tendo como 
consequência uma melhoria da ambiente para o convívio humano e por 
conseguinte a saúde das pessoas.

O Direito do Consumidor acaba sendo meio para que o Direito Sanitário 
possa colocar em prática seu papel de regulador e controlador dos bens, dos 
produtos, dos serviços e das atividades que possam colocar em risco a saúde 
da população. Neste caso o Direito do Consumidor acaba sendo meio para que o 
Direito Sanitário seja implementado.

Outras afinidades possíveis que podem ser identificadas como o ramo do 
Direito Sanitário são os Direitos previstos como Direitos Sociais compreendidos 
pela Constituição Federal de 1988, em especial aqueles dispostos junto ao artigo 
6° que possuem relação direta com a qualidade de vida e a dignidade da pessoa 
humana. Destes destacam-se o direito a alimentação, trabalho, moradia, lazer, 
segurança e a assistência aos desamparados.

Para que uma pessoa desfrute de sua plena saúde é necessário que 
ela tenha o devido acesso a uma alimentação balanceada e em condições de 
consumo, que tenha um trabalho digno e com a devida segurança em seu meio 
ambiente do trabalho, que sua moradia seja segura e fora de áreas insalubres e 
de risco, de forma a oferecer a devida segurança e assistência em momentos em 
que a pessoa ou sua família esteja desamparada por algum motivo econômico ou 
social, e por final, que tenha o devido acesso ao lazer. 

Estes direito sociais complementam o conceito de saúde que procura 
garantir as pessoas não apenas a ausência de saúde e enfermidades, mas 
também condições para que possam desempenhar um estado completo de 
bem-estar físico, mental e social. O próprio conceito definido pelo WHO abre 
esta concepção de que a saúde envolve necessariamente outras áreas que não 
sejam apenas aquelas diretamente vinculadas à saúde. 

Destas diferentes possibilidades de relacionamento entre a saúde e 
outras áreas do Direito, as que mais se aproximam com o Direito Sanitário são 
o Direito Ambiental, o Direito do Consumidor e os Direitos Sociais. Estes ramos 

“compõe um quadro de objetivos comuns e de relações 
recíprocas tão extensas que, em algumas situações concretas, haverá 
verdadeira concorrência normativa”, 
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uma vez que é possível identificar diferentes normas jurídicas que compõe 
estes três distintos ramos da Ciência Jurídica, o que em alguns casos pode até 
haver concurso normativo entre os diferentes comandos legais ou mesmo uma 
redundância para a formatação de um mesmo ato jurídico1939. 

Um exemplo prático é a utilização da água para o consumo humano, onde 
o Direito Ambiental procura tutelar a Gestão do Recurso Hídrico, o Direito do 
Consumidor a segurança do cidadão que irá consumir a água e o Direito Sanitário 
ao impor padrões de potabilidade para que a água seja servida com segurança 
sem comprometer a saúde das pessoas.

3.1 Saúde Pública

A Comissão sobre Saúde e Meio Ambiente da WHO, em 1992, publicou 
um relatório do painel sobre urbanização. Neste estudo foram publicadas 
informações relacionadas entre saúde e meio ambiente urbano. Neste contexto 
o WHO apresentou um conceito para saúde pública como sendo a ciência e a 
arte de promover, proteger e recuperar a saúde por meio de medidas de alcance 
coletivo e de motivação da população1940.

Este conceito de saúde publica vem de encontro ao conceito de saúde 
publicado pela própria WHO em 1946. Percebe-se que a intenção da WHO é 
possibilitar o alcance a saúde por meio de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde através de políticas publicas que realmente atendam a 
demanda coletiva da população.

Phillipi Jr e Malheiros interpretam o conceito de Saúde Pública e 
expressão que:

“A saúde pública deve ter como objetivo o estudo e a busca de 
soluções para problemas que levem ao agravo da saúde e da qualidade 
de vida da população, considerando para tanto sistemas sociocultural, 
ambiental e econômico. Assim, a prática de saúde pública necessita 
do conhecimento científico de diversos campos, como engenharia, 
medicina, biologia, sociologia, direito, entre outros1941”.

Philippi e Malheiros tocam um questão muito interessante que é a 
necessidade da multidisciplinaridade que o tema da saúde faz parte, pois não 
atua de forma isolada, mas sim depende da atuação de diferentes áreas do 
conhecimento científico para alcançar a promoção, proteção e recuperação da 

1939 DALLARI, Sueli Gandolfi; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Direito Sanitário. São Paulo: 
Verbatim, 2010, p.31.
1940 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Commision on health and environmental. Report 
of the panel on Urbanization. Geneva: World Health Organization, 1992. Disponível em: <http://
whqlibdoc.who.int/hq/1992/WHO_EHE_92.5.pdf> Acesso em 07 de out de 2012.
1941 PHILIPPI Jr, Arlindo; MALHEIROS, Tadeu Fabrício. Saneamento Ambiental e Saúde 
Pública. In: PHILIPPI Jr, Arlindo; ALVES, Alaôr Caffé. Curso Interdisciplinar de direito ambiental. 
Barueri: Manole, 2005, p.61.
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saúde por meio de políticas públicas.

Dias afirma que da organização dos Estados e da natureza das suas 
diversas formas de atividade em matéria de saúde, é possível identificar três 
campos bem distintos. Sendo um campo estritamente político-administrativo, 
um de poder de polícia e um terceiro essencialmente administrativo para atender 
as demandas de gestão1942. 

Em havendo falhas das políticas públicas, estas podem causar exclusão 
social, o que pode comprometer o resultado e a colocação em praticas das 
políticas públicas e consequentemente a saúde das pessoas. Em razão desta 
preocupação, é necessário trabalhar de forma a se evitar a exclusão social, pois 
esta poderá contribui para que a população migre para

 “áreas deficientes em infra-estrutura de saneamento, 
moradia e saúde, expondo esse segmento a condições ambientais 
críticas”1943.

Este estudo não aprofunda o tema Saúde Pública em razão de não ser 
o foco deste trabalho, mas tratou de forma superficial para demonstrar que a 
prática do oferecimento de saúde para a população depende de uma estrutura 
muito complexa, uma vez que o tema saúde é multidisciplinar e depende de 
uma gama significativa de conhecimentos e conexões, muitas vezes ocultas, de 
atuação do poder público e da comunidade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Objetivo deste foi analisar o Direito Sanitário Brasileiro a fim de 
identificar possíveis interfaces com outros ramos da Ciência Jurídica.

O Direito Sanitário brasileiro possui ampla história de evolução interna 
do seu sistema jurídico que culminam nos conceitos utilizados na atualidade1944, 
desta percepção foi possível chegar a indicação de um conceito que foi utilizado 
como referência para este estudo. Foi utilizado um conceito determinado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já que a agência compõe o Sistema 
Único de Saúde e possui competência para praticar ações, programas e projetos 
que visam à proteção da saúde das pessoas.  

Do conceito utilizado como referência foi possível extrair que o Direito 

1942 DIAS, Helio Pereira. Direito Sanitário. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
2003. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/divulga/artigos/artigo_direito_sanitario.pdf> 
Acesso em 27 de ago de 2012, p.06.
1943 PHILIPPI Jr, Arlindo; MALHEIROS, Tadeu Fabrício. Saneamento Ambiental e Saúde 
Pública. In: PHILIPPI Jr, Arlindo; ALVES, Alaôr Caffé. Curso Interdisciplinar de direito ambiental. 
Barueri: Manole, 2005, p.59.
1944 Mesmo não sendo objeto desta pesquisa foi possível chegar a esta constatação de que 
o Direito Sanitário possui uma evolução histórica interna e internacional, tanto que foi utilizado 
referências da Organização Mundial da Saúde para esta pesquisa.
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Sanitário compõe um dos ramos do Direito Público, tendo o Estado a obrigação 
constitucional de assumir à proteção e à promoção da saúde pública com 
estrutura suficiente para regular e controlar os bens, os produtos, os serviços 
e as atividades que podem colocar em risco a saúde da população. Para tanto o 
Sistema Único de Saúde sustenta um extenso e complexo volume de normas 
sanitárias (Federais, Estaduais e Municipais). Estas normas disciplinam quase 
todas as atividades humanas, já que praticamente todas as atividades podem, de 
uma forma ou outra, produzir algum dano à saúde1945. 

Ao final da definição do conceito as leituras induziram esta pesquisa a 
perceber a existência de interfaces existentes entre os ramos do Direito Sanitário 
com outros ramos da Ciência Jurídica. O que possibilitou a realização da pergunta 
do estudo, qual seja: é possível identificar interface do Direito Sanitário Brasileiro 
com outros ramos da Ciência Jurídica?

A partir da analise do conceito de Direito Sanitário foi possível determinar 
que ele é um ramo da Ciência Jurídica que possui objetivos e diretrizes especificada 
em Lei Federal que regulamente o Sistema Único de Saúde atendendo aos 
princípios constitucionais determinados em seção própria na Constituição Federal. 

Além de possuir princípios constitucionais, possui princípios infra 
constitucionais definidos por meio do complexo sistema jurídico criado 
especialmente para que o Estado, ou mesmo os particulares, busquem o 
objetivo maior de todo o Sistema Único de Saúde que é a ausência de doença e 
enfermidades e um completo estado de bem estar físico, mental e social.

Este objetivo do SUS foi devidamente apoiado no conceito de saúde 
definido na Constituição criada pelo WHO1946 que define o conceito de saúde 
como sendo 

“Health is a state of complete physical, mental and social 
well-being and not merely the absence of disease or infirmity”1947.

Deste artigo ainda foi possível perceber que o tema saúde possui interface 
com conteúdos distintos, não somente aqueles relacionados diretamente com 
a saúde, mas também temas transversais, como meio ambiente, direito do 
consumidor e os direitos sociais, do qual o objeto central não é a saúde das 
pessoas, mas o seu resultado acaba por proteger e tutelar a dignidade da pessoa 
humana ou mesmo tem por finalidade a qualidade de vida. 

Dois ramos do Direito que possuem afinidade direta com o Direito 
Sanitário são o Direito Ambiental e o do Consumidor. Desta percepção foi possível 
identificar uma afinidade muito grande entre estes diferentes ramos do direito 

1945 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Disponível em: <http://portal.anvisa.
gov.br> Acesso em 20 ago. 2010.
1946 WORLD HEALTH ORGANIZATION. New York: WHO, 1946. Disponível em: <http://www.
who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf> Acesso em 28 de set de 2012, p.01.
1947 A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste 
apenas na ausência de doença ou de enfermidade. (Tradução livre do autor)
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que fazem parte a Ciência Jurídica, a ponto de poder-se afirmar que o resultada 
da atuação de um dos ramos pode penetrar a atuação do outro sem que existe 
algum prejuízo ao objetivo final da sua atuação.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

5.1 É possível afirmar que o Direito Sanitário não visa apenas a prestação 
individual da saúde, mas sim uma prestação coletiva que visa colaborar na 
proteção do meio ambiente e na execução das ações de saneamento básico 
como forma de garantia de saúde para a população;

5.2 O Direito Ambiental possui relação com o Direito Sanitário a 
partir do momento que procura atuar na proteção do meio ambiente, o que 
consequentemente proporciona uma melhoria da ambiente para o convívio 
humano e por conseguinte a saúde das pessoas;

5.3 O Direito do Consumidor acaba sendo meio para que o Direito 
Sanitário possa colocar em prática seu papel de regulador e controlador dos 
bens, dos produtos, dos serviços e das atividades que possam colocar em risco 
a saúde da população;

5.4 Os Direitos Sociais complementam o Direito Sanitário que procura 
garantir as pessoas não apenas a ausência de saúde e enfermidades, mas 
também condições para que possam desempenhar um estado completo de 
bem-estar físico, mental e social. 
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36. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO TURISMO CULTURAL ASSOCIADO À PRESERVAÇÃO 
ÉTNICO-CULTURAL EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS

PATRICIA BORBA DE SOUZA
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutoranda em Direito Político e 

Econômico

1.xIntrodução

Atualmente, existem comunidades quilombolas em pelo menos 24 
estados do Brasil1948 e foi, principalmente com a Constituição Federal de 1988 
que a questão quilombola entrou na agenda das políticas públicas. O Artigo 
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) diz que “aos 
remanescentes das comunidades dos quilombos1949 que estejam ocupando suas 
terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 
respectivos títulos”.

Desta forma, o direito dos quilombolas à terra está associado ao direito 
à preservação de sua cultura e organização social específica. Isso significa que, 
ao proceder a titulação, o Poder Público deverá fazê-lo respeitando as formas 
próprias que o grupo utiliza para ocupar a sua terra.1950 Para que sejam protegidos 
e respeitados os modos de criar, fazer e viver das comunidades quilombolas 

1948  Segundo dados da Fundação Palmares essas comunidades estão nos estados do 
Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. 
(FUNDAÇÃO PALMARES (Brasília). Certidões expedidas às comunidades remanescentes de 
quilombos. 2013. Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/1-
crqs-certificadas-ate-25-10-2013.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2013)
1949  Segundo Ivie Nunes de Santana, contemporaneamente o termo não se refere a resíduos 
ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se 
trata de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma forma nem 
sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, 
consistem em grupos que desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução 
de seus modos de vida característicos num determinado lugar. Deste modo, comunidades 
remanescentes de quilombo são grupos sociais cuja identidade étnica os distingue do restante 
da sociedade. O que caracterizava o quilombo, portanto, não era o isolamento e a fuga e sim a 
resistência e a autonomia. O que define o quilombo é o movimento de transição da condição de 
escravo para a de camponês livre (2008, p. 97)
1950  Em dissertação defendida em 2011 pelo mestrando Edcler Tadeu dos Santos Pereira, sob 
a orientação do Prof Dr. Alysson Mascaro, na UPM, o direito ao reconhecimento, à delimitação e 
à titulação das terras quilombolas decorre de comando direto da Constituição Federal, logo, seu 
exercício não reclama a existência da norma infraconstitucional.(2011, p. 85)
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é preciso garantir a propriedade de um imóvel cujo tamanho e características 
permitam a sua reprodução física e cultural.1951

De um total de 2.002 comunidades legalmente reconhecidas no País, só 
138 conquistaram o título definitivo de suas terras - de acordo com os dispositivos 
da Constituição de 1988, a titulação das terras é uma das partes mais importantes 
na solução dos problemas dos quilombolas, mas não a única. Trata-se de um dos 
grupos populacionais mais vulneráveis do País.

De acordo com números oficiais, existem 214 mil famílias vivendo 
em localidades remanescentes de antigos quilombos, com quase 1 milhão de 
pessoas. Desse total, 92% se declaram pretos e pardos e, diz o Ministério do 
Desenvolvimento Social, 75% vivem em situação de extrema pobreza. Um 
número alto diante da média nacional, de 8,5%. Nenhum indicador é favorável 
a eles. Ao cruzar dados do Desenvolvimento Social, do Censo 2010 e de outras 
instituições do governo, a Fundação Palmares, responsável pelo reconhecimento 
oficial dessas comunidades, constatou que 76% não dispõem de coleta de 
esgoto, 63% vivem em casas com piso de terra batida, 62% não têm acesso a 
água encanada e 24% não sabem ler e escrever.1952

Pode-se contrapor a essas informações o fato de 83% dos quilombolas 
sobreviverem de atividades rurais, incluindo o extrativismo e a pesca artesanal. 
Ou seja: se fossem comparadas exclusivamente com dados da população rural 
do Brasil, as informações sobre suas condições de vida não pareceriam tão 
dispares. Mas, mesmo assim, elas ficam num patamar inferior, sempre.

Em 2006, pesquisa nutricional do Desenvolvimento Social nas 
comunidades quilombolas constatou que a proporção de crianças desnutridas 
é 76,1% maior do que na média brasileira e 44,6% maior do que na população 
rural. A incidência de meninos e meninas com déficit de peso para a idade 
nessas comunidades é 8,1%, maior do que o índice de 6,1% registrado entre 
crianças do semiárido - uma das regiões mais devastadas do País. Os números 
confirmam conclusões de especialistas do Brasil Sem Miséria, segundo os quais 
os miseráveis brasileiros se concentram na zona rural; e que, entre eles, é maior 
a incidência maior de pretos e pardos.

Frente a essas considerações, torna-se premente o estudo sobre quais 
políticas públicas devem ser desenvolvidas para a proteção de bens e interesses 
coletivos e, em especial, das comunidades quilombolas, em detrimento dos 
individuais, atividade que compete ao Estado, já que este é o ente soberano ao 

1951 Segundo a Fundação Cultural Palmares existem hoje mais de 1.500 comunidades 
espalhadas pelo território nacional certificadas pela Palmares. Informam também que hoje a 
legislação Federal sobre as comunidades quilombolas conta com 17 Portarias; 25 Decretos; 10 
Instruções Normativas; 7 Leis; 2 Normas de Execução; 2 Resoluções e 1 Medida Provisória Já a 
Legislação do Estado de São Paulo sobre as comunidades quilombolas tem 12 Decretos; 4 Leis 
e 1 Regulamento.
1952 Dados obtidos na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Programa 
Brasil quilombola: Diagnósticos de ações realizadas. Brasília: Governo Federal, 2012. Disponível 
em: <http://www.seppir.gov.br/destaques/diagnostico-pbq-agosto>. Acesso em: 07 out. 2013.
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qual confere-se a legitimidade para exercer a representação de tais interesses.

Os estudos sobre as políticas públicas que promovam o turismo cultural 
partem da análise do plano constitucional e vão diretamente relacionar-se com o 
Direito Administrativo, Econômico e Direito Ambiental. 

Ao tratar do Turismo cultural, preocupamo-nos com este tipo de atividade 
de lazer pelo fato que se relaciona diretamente com o ambiente (por possuir 
atrativos variados e proporcionar à pessoa humana momentos aprazíveis). E 
participando de atividades relacionadas ao turismo o ser humano estará no meio 
ambiente seja ele cultural, artificial ou natural, usufruindo e consumindo um 
produto turístico (bem ambiental) sejam eles: lugares aprazíveis pela paisagem, 
à exuberância da fauna e flora, do patrimônio cultural material e imaterial, dentre 
outros.

O turismo cultural é, então, uma atividade econômica que consiste em se 
usufruir daquilo que o meio ambiente imaterial oferece1953. Ou seja, compreende 
as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos 
significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando 
e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura.1954

Consideram-se patrimônio histórico e cultural os bens de natureza material 
e imaterial que expressam ou revelam a memória e a identidade das populações 
e comunidades. São bens culturais de valor histórico, artístico, científico, 
simbólico, passíveis de se tornarem atrações turísticas: arquivos, edificações, 
conjuntos urbanísticos, sítios arqueológicos, ruínas, museus e outros espaços 
destinados à apresentação ou contemplação de bens materiais e imateriais, 
manifestações como música, gastronomia, artes visuais e cênicas, festas e 
celebrações. Já os eventos culturais englobam as manifestações temporárias, 
enquadradas ou não na definição de patrimônio, incluindo-se nessa categoria os 
eventos gastronômicos, religiosos, musicais, de dança, de teatro, de cinema, 
exposições de arte, de artesanato e outros. Além disso, outros recortes como 
turismo cívico, religioso, místico/esotérico e étnico também são considerados 
segmentos específicos do Turismo Cultural.1955

O acelerado fenômeno da globalização vem influenciando enormemente 
a atividade do turismo. A globalização, enquanto processo, influencia a atividade do 
turismo no instante em que permite um ambiente favorável ao desenvolvimento 

1953  Para Solange Teles da Silva há uma dificuldade em identificar e restringir o elemento 
ao qual a expressão meio ambiente se refere, pois ele pode abranger a biosfera ou o habitat da 
menor criatura ou organismo vivo, o meio no qual o ser humano se encontra ou ainda aquele que 
por ele é cotidianamente transformado e engloba o patrimônio cultural material e imaterial. (2009, 
p.08-09)
1954  MINISTÉRIO DO TURISMO. Marco Conceitual. 1996. Disponível em: <http://www.
turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/
Marcos_Conceituais.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2013, p.12.
1955  MINISTÉRIO DO TURISMO. Marco Conceitual. 1996. Disponível em: <http://www.
turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/
Marcos_Conceituais.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2013, p.13-25.
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das tecnologias da informação, o que acarreta a supressão de fronteiras e 
distâncias.

Os indicadores internacionais mostram que esse processo de globalização, 
da forma como se apresenta, pode ser irreversível, ainda que organismos locais 
apresentem resistência ao citado processo e aos possíveis prejuízos de ordem 
sociocultural que normalmente seguem as linhas progressistas.1956

Os efeitos negativos são ainda mais expressivos, se considerado que a 
atividade do turismo é legitimada pelas diversidades socioculturais de um local. 
Vale lembrar que o choque entre as culturas dominante e dominada, intrínseco 
ao processo de globalização em massa vivido nos tempos modernos, vem 
sendo sentido e estudado no mundo desde as primeiras relações de intercâmbio 
cultural do homem. Como exemplo na história do Brasil, Gilberto Freyre em seu 
livro Casa Grande & Senzala, já analisava o choque entre a cultura “adiantada” 
(europeia) e a cultura “atrasada” (nativa) como sendo um elemento determinante 
para a degradação moral e cultural de um grupo social. 1957

Por outro lado, positivamente o turismo cultural em comunidades 
segregadas poderá ter um aspecto econômico de grande importância já que pode 
ser uma alternativa econômica para que estes grupos possam sair do estado de 
miséria no qual se encontram. Não há que se olvidar que este, sem dúvida, é um 
aspecto positivo da globalização trazido para a proposta de pesquisa.

A procura por cultura tem levado a um crescente interesse em preservar 
e revitalizar artefatos com valor cultural, com o objetivo de atrair o turista, manter 
a identidade cultural e melhorar a economia. Utilizar o patrimônio cultural como 
atrativo turístico é uma maneira de não só ajudar a manter a economia, como 

1956  Para Milton Santos, a reconstrução desta globalização pode se dar por três vias: a 
globalização como fábula, na medida em que fantasia-se acerca de mitos como o fim do Estado 
e a aldeia global, a fim de legitimar a si mesma através da ideologia; a globalização perversa, 
que traz miséria, fome e doença, em grande parte, aos países mais pobres; e por fim a nova 
globalização, que busca novos conceitos a partir de uma integração real, humanitária e social. A 
mudança, então citada, ocorreria de baixo para cima, fazendo dos intelectuais a substância para 
outras revoluções dos paradigmas mundiais. Essa nova globalização amenizaria a desigualdade e 
iria sobrepor o âmbito pessoal e social à técnica e ao capital, de forma sustentável e inteligente. 
Fazendo com que a tecnologia trabalhe para o homem e não para o capital e combatendo a 
desigualdade. 
Segundo Milton Santos, a mudança é possível uma vez que a realidade não é um fato dado, 
mas uma contínua construção, atualmente, controlada pela força intensa do sistema, que se 
reorganiza diariamente. As variáveis construtoras do sistema, quando em crise, exigem novos 
arranjos e definições, ou seja, a partir da contestação de uma crise outros elementos pertencentes 
à ideologia do pensamento único perdem a força, visto que, põe à mostra a perversidade e a 
fraqueza do sistema atual. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único a 
consciência universal. 19ª Ed; Rio de Janeiro: Record, 2010.
1957  O autor descreve esse contato como dissolvente: “Entre as populações nativas da 
America, dominadas pelo colono ou pelo missionário, a degradação moral foi completa, como 
sempre acontece ao juntar-se uma cultura, já adiantada, com outra atrasada” FREYRE, Gilberto. 
Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 
49.ed. São Paulo: Global, 2004, p. 177.
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também ajudar a recuperar a memória e preservar a identidade local.1958

Carrear para atividade turística esses aspectos culturais das comunidades 
quilombolas se, por um lado, contribui para a nossa economia, por outro lado, é 
forma de fazer uma atividade turística de valorização do cultural, estratégias de 
preservação desta cultura, de sua identidade.

Por isso, a pesquisa sobre o turismo cultural, envolvendo as comunidades 
quilombolas, tem tamanha importância para o direito, tendo em vista o valor do 
seu legado cultural para a sociedade. Ademais, o desenvolvimento de programas 
e políticas públicas favoreceria o acesso deste grupo étnico à cidadania, ao 
mesmo tempo em que ajuda a recuperar a memória e a identidade do local.

Por outro lado, estudaremos os riscos que este tipo de turismo acaba por 
trazer também banalizando a cultura, pois o patrimônio deixa de ser valioso por 
sua significação na história ou na identidade local e passa a ser valioso porque 
pode ser ‘vendido’ como atrativo turístico.

Todavia, nesta tese de doutorado, será estudado como podem ser criados 
mecanismos para adoção de políticas públicas1959 que auxiliem na ampliação do 
turismo cultural em comunidades quilombolas1960 trazendo maior desenvolvimento 
econômico para as mesmas, bem como os limites econômicos que o Estado 
pode estabelecer para que a cultura desse povo não seja desestruturada e 
“contaminada” em razão da exploração econômica.

A questão do desenvolvimento do turismo cultural sustentável1961, de 

1958  Segundo José Ernesto Alves Grisa, a nova categoria social e jurídica de remanescente 
de quilombo é fortalecida quando a comunidade é convidada a participar de encontros junto a 
outras comunidades quilombolas, ou quando recebe visitas. Confirma-se a hipótese de que as 
modificações na identidade do grupo dar-se-ão mais intensamente se a comunidade se relacionar 
com outras comunidades quilombolas, o que fortalece suas estratégias de resistência, reinventa 
a identidade e possibilita apropriar-se da política pública (2006, p.58)
1959  Segundo Maria Paula Dallari Bucci, Política pública é o programa de ação governamental 
que resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, 
processo de planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, 
processo administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado 
e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 
determinados. Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, 
expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecução e o 
intervalo de tempo em que se espera o atingimento de resultados.(2013, p.39) 
1960  Segundo José Ernesto Alves Grisa, os grupos étnicos conhecidos como “comunidades 
remanescentes de quilombos”, “quilombolas”, “comunidades negras rurais” são constituídos 
pelos descendentes dos escravos negros que, no processo de resistência à escravidão, originaram 
grupos sociais que ocupam um território comum e compartilham características culturais até os 
dias de hoje (2006, p.107) 
1961  Segundo a OMT o turismo sustentável deve ser aquele que salvaguarda o ambiente 
e os recursos naturais, garantindo o crescimento econômico da atividade, ou seja, capaz de 
satisfazes as necessidades das presentes e futuras gerações. Portanto, o desenvolvimento 
turístico deve pautar por “economizar os recursos naturais raros e preciosos, principalmente a 
água e a  energia, e que venham a evitar, na medida do possível a produção de dejetos, deve ser 
privilegiado e encorajado pelas autoridades públicas nacionais, regionais e locais”. (Artigo 3 do 
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seus valores e suas ideologias têm sua operacionalização dependente muito mais 
de questões políticas e de suas estruturas do que de conhecimentos científicos 
e de técnicas.

Dessa forma, o planejamento e o desenvolvimento equilibrado do turismo 
tornam-se principalmente problemas políticos e não técnicos1962, foco que não 
tem sido devidamente explorado pelas produções acerca do planejamento e das 
políticas públicas de turismo, fato que se traduz em uma atitude irresponsável e 
autodestrutiva diante do desenvolvimento do turismo.

Para tanto, ainda se faz necessário o estudo sobre a redefinição dos papéis 
institucionais privados e públicos, especialmente no tocante à proteção dos bens 
comuns existentes em nível local e global, através das ações de mobilização da 
sociedade civil ativa e da auto-regulação participativa.1963

É o setor público, ou seja, o Estado, que tem a prerrogativa de impor 
políticas orientadoras voltadas ao planejamento e gestão das diferentes 
atividades e setores econômicos, inclusive do turismo, nas diferentes instâncias 
de governo (nacional, estadual e ou municipal)1964. As políticas precisam ser 
definidas conjuntamente pelo setor público, pelas ONG’s, pela iniciativa privada, 
pelas entidades de classe, pela sociedade civil etc., pois além de cada um desses 
grupos de atores sociais possuírem papéis específicos a serem desempenhados 
na sociedade, estes são indispensáveis à implementação das políticas e à 
sensibilização de todos, para que haja respeito em relação aos instrumentos 
políticos.1965

Código de Ética - OMT).
1962  Para Clarice Seixas Duarte, uma das maiores dificuldades em tornar efetivo um direito 
fundamental de caráter social está ligada à peculiaridade de seu objeto – as políticas públicas –, 
cuja realização envolve a ação governamental e todo o processo decisório respectivo -processo 
jurídico-institucional de construção da decisão política. (DUARTE, Clarice Seixas. Direito público 
subjetivo e políticas educacionais. São Paulo Perspec., São Paulo, v. 18, n. 2, Jun,  2004 . Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392004000200012&lng=
en&nrm=iso>. Acesso em: 17 set. 2013).
1963  Segundo Ivie Nunes de Santana, a institucionalização de políticas fundiárias e ambientais 
a projetos de desenvolvimento territorial passa muitas vezes ao largo da dinâmica de produção 
social que populações locais já vinham consolidando no território. A falta de articulação e diálogo 
na sobreposição dessas políticas tem gerado senão conflitos, processos morosos de resolução e 
concessão de direitos civis adquiridos que não incorporam contextos socioculturais já instituídos 
espacialmente. No caso de populações quilombolas, o caráter cultural se torna um recurso de 
representação política, usado como canal de afirmação de outros modelos que não aqueles 
sugeridos ou propostos como normas de uso territorial (2010, p.117)
1964  Segundo o artigo 180 da Constituição Federal, contido no Cap I – Dos Princípios Gerais da 
Atividade Econômica, Título VII - Da Ordem Econômica e Financeira: A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento 
social e econômico.
1965  Para José Ernesto Alves Grisa, a elaboração de políticas públicas, segundo a Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, devem ser amplas, flexíveis e 
empreender-se pela transversalidade, em sintonia com as outras políticas setoriais e baseadas em 
informações, dados e análises, que não só orientem sua elaboração, mas também possibilitem o 
acompanhamento e a avaliação destas (2006, p. 98)
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A indefinição, a formulação inadequada e a ausência da aplicação das 
políticas públicas, desde as de âmbito nacional até as de âmbito local, conduzem 
à ineficiência da máquina administrativa1966, à alocação e aplicação inadequada 
de recursos (financeiros, humanos e ambientais) disponíveis, à não implantação 
ou o beneficiamento particular de um grupo de interesse com a instalação de 
infraestrutura básica e de apoio ao turismo cultural, à implantação desordenada 
de serviços de apoio e de equipamentos turísticos incompatíveis com a vocação 
turística da localidade e com o fluxo interno de turistas entre outros.

O processo de elaboração de políticas públicas mais adequado1967 e 
em consonância com o desenvolvimento equilibrado do turismo cultural em 
comunidades quilombolas, deverá seguir os mesmos pressupostos de elaboração 
de políticas em geral subdividi-se em três etapas distintas e sucessivas, que são 
a formulação, a implementação e a avaliação das políticas, as quais conformam 
um ciclo que se retroalimenta constantemente.1968

Assim, é de fundamental importância a intervenção do Estado nos 
programas relacionados às comunidades quilombolas para a preservação de 
seus direitos fundamentais1969, principalmente por meio de sua atuação na ordem 
econômico-social limitando qualquer possibilidade de exploração a estes grupos 
mais vulneráreis. É por esse prisma que o presente tema encontra respaldo na 
linha de pesquisa concernente a “cidadania modelando o Estado”.

2. Justificativa social e científica da pesquisa

O patrimônio cultural imaterial (bem ambiental) é fundamental para a 
manutenção da identidade e memória de um povo num determinado local e o 

1966 No sentido material Administração Pública é o conjunto de atividades realizadas para 
a satisfação do interesse público, tendentes a realizar o fim almejado pelo Estado. Em outras 
palavras, é a maquina que gere e realiza os anseios do interesse de todos, visando alcançar o 
bem comum, que é o fim do Estado. SIQUEIRA NETO, José Francisco. TANAKA, Sônia (coord.). 
Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008. Capitulo 2.  Administração Pública, p.95.
1967 Para Maria Paula Dallari Bucci, após a elaboração da política pública, há a etapa de 
implementação, que deve cumprir as diretrizes definidas na etapa anterior. Devem ser previstos, 
ainda, mecanismos de fiscalização e controle. O monitoramento das políticas públicas deve 
ser feito pelos Parlamentos, pelo Ministério Público, pelos Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas, pelo Judiciário e pela sociedade civil organizada. Outra etapa fundamental é a avaliação 
das políticas, para que se constate se os objetivos estão sendo alcançados, se os meios são  
adequados e se há algo a ser modificado. A avaliação oferece subsídios inclusive para a fiscalização 
da política pelos agentes citados. (2006 p.49)
1968  Segundo Felipe Peres Calheiros e Hulda Helena Coraciara Stadtler o entendimento acerca 
da inserção dos pleitos quilombolas nas políticas públicas passa pela discussão das relações de 
poder ao longo da história dos quilombos e de sua resistência.
1969 Os direitos fundamentais encontram no estado seu principal inimigo, ao mesmo 
tempo em que este se constitui como seu principal protetor. As garantias constitucionais das 
liberdades aliadas à separação de poderes e independência judicial constituem-se nos principais 
instrumentos liberais para a superação desta contradição. Os direitos fundamentais constituem-
se, no direito moderno, como direitos subjetivos. RIBEIRO, Hélcio. Justiça e democracia. 1ª ed. 
Porto Alegre: Editora Síntese, 2001.
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turismo cultural deve dar condições e possibilidades para a continuidade das 
celebrações, fazeres e saberes às gerações futuras.

A integração dos modos de vida da pessoa humana com o meio ambiente 
se faz das mais variadas formas e modos. Para que ocorra esta integração, é 
mister proporcionar as condições sociais para o desenvolvimento da cultura local. 
A ausência de condições para a permanência e continuidade da população local é 
um fator de risco ao patrimônio cultural imaterial.

A desigualdade e a injustiça social e consequentemente a “poluição por 
pobreza” são fatores de vulnerabilidade socioeconômica dos quilombolas que 
são vítimas da fragilidade cultural, um risco ambiental contemporâneo.

Portanto, é de grande importância, que através do direito, se encontre 
soluções para a situação de miséria que se encontra a população quilombola e 
que se questione sobre a predominância dos impactos positivos e dos negativos 
da atividade turística cultural e da necessidade de políticas púbicas que visem o 
planejamento e gestão sustentável desta espécie de atividade econômica.

3. Caracterização do problema

Como visto, existem variadas formas de impactos negativos no meio 
ambiente natural. Há estudos que indicam variadas alterações geradas pela 
atividade ecoturística também sob aspectos sociais e culturais e somente a 
fiscalização constante dos órgãos competentes e manutenção da sustentabilidade 
das populações locais serão capazes de juntos diminuir os impactos sobre o 
meio ambiente.

Entretanto, o estímulo ao turismo dentro das áreas quilombolas traz o 
risco de perda do patrimônio cultural imaterial como os conhecimentos tradicionais 
associados ao patrimônio genético local, a desvalorização da cultura local, a perda 
de indivíduos, dos grupos sociais locais portadores de culturas específicas, para a 
formação de mão de obra para atividades correlatas ao ecoturismo sem, porém, 
o compromisso da valorização da cultura genuína e rica das quais são portadores.

O impacto do turismo nas comunidades quilombolas traz em si os 
problemas que uma atividade pode causar, mas também o que pode ser feito 
para que o turismo traga benefícios. 

Hoje as comunidades quilombolas não têm políticas públicas eficientes 
e respaldo jurídico para a exploração eficiente e salutar deste ramo de forma a 
auxiliá-los economicamente.

Atualmente essas comunidades enfrentam em seus projetos de turismo 
de base comunitária a desigualdade de renda entre os quilombolas; doenças;  
prostituição; drogas; perda da cultura; geração de conflitos dentro da comunidade; 
problemas de saneamento e do destino do lixo turístico.

Ademais, tais comunidades hoje sofrem com a dificuldade política de se 
preservar da exploração capitalista de sua cultura, prejudicando suas atividades 
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tradicionais.

4. Conclusões articuladas

4.1 Adotar políticas públicas participativas que valorize a cultura 
quilombola. O incentivo ao turismo cultural nestas comunidades não apenas 
reforça a importância cultural desses grupos, bem como do seu valor histórico 
para a formação da identidade nacional.

4.2 Inserir as populações quilombolas nas dinâmicas de gestão de 
políticas públicas, participando de conselhos e outros espaços de controle social. 

4.3 Criar mecanismos de promoção do seu meio ambiente cultural, 
como um “produto ecoturístico” valoroso, capaz de promover o desenvolvimento 
econômico desta comunidade conjuntamente com a preservação/conservação 
do patrimônio cultural imaterial (e os recursos naturais) com o desenvolvimento 
econômico local gerado pela atividade ecoturística.

4.4 Encontrar os mecanismos legais que possam ser utilizados para 
resgatar a população quilombola da miséria que atualmente se encontra através 
do desenvolvimento do turismo sustentável em suas comunidades, tendo como 
pano de fundo a preocupação com a proteção da cultura desse grupo étnico.

4.5 Criar um modelo eficaz de políticas públicas que estimulem o 
desenvolvimento econômico deste grupo étnico e que ao mesmo tempo o 
Estado crie limitações legislativas que impeçam a exploração comercial por 
grupos alheios à comunidade quilombola a fim de manter sua riqueza territorial e 
cultural.
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Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Seropédica)Professora Adjunta no 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo e no Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas

 Doutora em Engenharia Civil (COPPE/UFRJ)

1. INTRODUÇÃO

A produção de lixo nos grandes centros urbanos é um enorme problema 
urbano/ambiental que afeta grande parte dos países do mundo. O problema com 
os resíduos sólidos não é recente.A primeira lei editada relativa ao lixo é de 1297 
que obrigava os londrinos a manterem sua testada limpa e varrida. Em 1354, a 
capital inglesa passou a exigir que todo o lixo fosse removido dasfrentes das 
casas uma vezpor semana. Por volta de 1387, foram construídas as primeiras 
estações de transferência do mundo nos subúrbios e nas margens do rio Tâmisa, 
com o objetivo de concentrar e despachar o lixo coletado. A partir de 1407, o lixo 
passou a ser guardado dentro das casas até ser levado pelo coletor1970.

Em 1875, a partir da Lei de Saúde Pública, ficou estabelecido em Londres 
que o lixo seria recolhido em dias certos pelas autoridades sanitárias. Esta 
leiestabeleceu ainda o uso de lixeiras, sendo, talvez, asprimeiras com o objetivo 
de armazenar o lixo (Aizen&Peachman, 1985). No entanto, estas medidas eram 
pontuais, tendo em vista que a preocupação com a destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos somente passa a ser relevante a partir dos anos 
1980, tornando-se uma das grandes preocupações socioambientais na virada do 

1970 AIZEN, M e PECHMAN, R.Memórias do lixo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 
Coopim;Comlurb, 1985
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século XX para o XXI1971.

Nos EUA, por exemplo,somente em 1980, foi criado o programa ambiental 
Superfund com o objetivo de enfrentar o problema dos lixões e depósitos 
irregulares existentes no país1972. Já na Europa, o primeiro país a instituirmodelos 
de cuidadoe reaproveitamento de seus resíduos sólidos foi a Alemanha,em 
19721973.

Com a organização da União Europeia na década de 1990, ações que 
visavam coibir a proliferação de lixões ganharam força, planos de gestão para 
os estados-membros foram objetivos de diversas diretivas que tinham como 
prioridade a minimização da geração de resíduos, o incentivoà reciclagem e às 
novas tecnologias, apossibilidadede geração de energia e a compensaçãodos 
impactos1974.

No Brasil, segundo Neto1975, o primeiro registro referente ao serviço de 
limpeza urbana data de 1880, implementados na cidade do Rio de Janeiro, então 
capital do Império. Em São Paulo, a coleta domiciliar foi implementada somente 
em 1889, sendo que o tratamento do lixo só passou a ocorrer em 1913, com a 
instalação de um incinerador. Ainda segundo o autor, a tomada de consciência 
sobre os resíduos sólidos só começa a ser expressiva a partir do século XX, 
“com o aumento da população e a migração para as cidades, mudando o perfil 
de consumo e descarte”1976. 

A Constituição Federal de 1988 é marco constitucional da preocupação 
ambiental no Brasil, tornando o meio ambiente ecologicamente equilibrado um 

1971 ETHOS, Instituto. Política Nacional de Resíduos Sólidos: Desafios e Oportunidades para 
as Empresas. São Paulo, agosto de 2012. http://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2012/08/
Publica%C3%A7%C3%A3o-Residuos-Solidos_Desafios-e-Oportunidades_Web_30Ago12.pdf. 
Acesso em 14 de jan. 2014.
1972 Na década de de1980, ocorreu um dos casos considerados mais graves na história dos 
Estados Unidos no que se referea desastres ambientais causados por disposição inadequada 
de resíduos sólidos. Após um período de fortes chuvas em 1978, tambores enterrados de forma 
irregular começaram a vazar, árvores e jardins começaram a morrer, crianças apareceram com 
queimaduras nos rostos e mãos e alguns recém-nascidos apresentavam sinais de deformação. 
Estas pessoas moravam sobre o Love Canal. Este canal foi concebido por William T. Love para 
fornecer energia barata às indústrias da região de Niagara. No entanto, devido ao surgimento 
de um sistema de transmissão de energia barata de longa distância criado por Tesla, o projeto 
Love Canal foi abandonado. Em 1920, transformou-se em um aterro municipal e industrial para 
produtos químicos. Em 1953, a empresa que administrava o aterro cobriu-o com terra e vendeu 
a propriedade por 1 dólar. No final da década de 50 já havia uma pequena comunidade morando 
sobre aquela área. No entanto, como toda sujeira varrida para debaixo do tabete, os tambores 
enterrados começaram a vazar, provocando um dos maiores desestres ambientais na história dos 
EUA. Disponível em:<monitordeaterros.blogspot.com.br/2010/10/caso-o-canal-do-amor-eua-sera-
que.html.>Acesso em: 02 de Fev. 2014.
1973 ETHOS. Op. Cit.
1974 Ibidem.
1975 NETO, P. N. Resíduos Sólidos Urbanos: Perspectivas de Gestão Intermunicipal em 
Regiões Metropolitanas. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013.
1976 Ibidem, p. 9.
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direito constitucionalmente assegurado. Desde então, o Brasil vem dando passos 
significativos na legislação infraconstitucional referente à questão ambiental, 
embora nossa lei geral seja a Política Nacional do Meio Ambiente, datada de 
31 de agosto de 1981.No campo dos resíduos sólidos, o marco legal é a Lei nº 
12.305, de 2 de agosto de 20101977 que instituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos - PNRS, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem 
como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 
resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e 
do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.

Os municípios, a partir da Constituição de 1988,passaram a ser 
entes federativos autônomos, com competências próprias, independência 
administrativa, legislativa e financeira, podendo legislar sobre assuntos de 
interesse local; suplementar a legislação federal e a estadual, organizar e prestar, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos 
de interesse local (artigo 30 incisos I, II e V), dentre eles os serviços de limpeza 
urbana e do manejo dos resíduos sólidos, desde a coleta até a sua destinação 
final.No entanto, a maioria dos municípios brasileiros dispõe seus resíduos e 
rejeitos em locais ambientalmente inadequados1978, seja por conta dos parcos 
recursos municipais ou por ausência de recursos técnicos.

Embora existissem normas sobre resíduos sólidos, não havia no país um 
instrumento legal que estabelecesse diretrizes gerais para orientar os Estados 
e os Municípios no adequado planejamento e gestão desses resíduos. Neste 
diapasão, a Lei n° 12.305 de 02 de agosto de 20101979 ganha especial importância 
e torna-se marco regulatório sobre a temática.

A PNRS está em consonância com o artigo 21, XX, da Constituição Federal 
que atribui competência à União para instituir diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Cabe 
lembrar que o manejo dos resíduos sólidos faz parte dos serviços de saneamento 
básico, conforme determina o artigo 3º, I, “c” da Lei de Saneamento Básico. 
Assim, é competência da União instituir diretrizes gerais, no entanto, cabe ao 
Poder Público Municipal a execução dos serviços de limpeza urbana e manejo 

1977 No entanto, antes mesmo da PNRS, a Lei nº 11.445/2007 (Lei do Saneamento Básico 
- LSB) já tratava da questão da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Esta lei traz 
importantes normas referentes ao planejamento e gestão dos serviços de saneamento básico. 
Já a PNRS trata especificamente da questão dos resíduos sólidos, tornando-se, desta forma, o 
marco regulatório sobre a temática no país.
1978 Conforme diagnóstico do Plano Nacional de Resíduos Sólidos “em 2000, 86% dos 
municípios encaminhavam seus resíduos e rejeitos para aterros controlados e lixões e somente 
14% dos municípios tinham aterros sanitários. Em 2008, apesar do aumento ocorrido no número 
de municípios (29%) que fazem a disposição final em aterros sanitários, vê-se que a maioria 
deles (71%) ainda dispõe seus resíduos e rejeitos em aterros controlados e lixões. Com relação 
aos aterros controlados, o Brasil possui ainda 1.310 unidades distribuídos em 1.254 municípios, 
sendo cerca de 60% na região Sudeste”. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_
publicacao/253_publicacao02022012041757.pdf. Acesso em 22 de abril de 2014, p. 15.
1979 A PNRS foi regulamentada pelo Decreto nº 7.404, 23 de dezembro de 2010.
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dos resíduos sólidos. Contudo, a Lei de Saneamento Básico instituiu a gestão 
associada, de modo a permitir a associação voluntária de entes federados, por 
convênio de cooperação, concessão ou consórcio público. Desta forma, pretende-
se que a prestação dos serviços de saneamento básico seja regionalizada1980, 
mesmo porque a disposição final de resíduos sólidos é assunto atualmente 
compreendido como de interesse regional, no caso aqui estudado, interesse 
metropolitano. Dessa forma, é possível, inclusive a gestão por parte doestado, 
já que esse deteria competência pelo princípio da predominância do interesse.

Para que a prestação de serviços públicos de saneamento básico seja 
caracterizada como regionalizada é necessário que tenha um único prestador 
do serviço para vários Municípios, contíguos ou não; que haja uniformidade de 
fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua remuneração; e, que haja 
compatibilidade de planejamento1981. Assim, com o objetivo de gerir os resíduos 
sólidos de forma regionalizada, o Estado do Rio de Janeiro instituiu o Programa 
Pacto pelo Saneamento, que tem como um de seus eixos oSubprograma Lixão 
Zero, onde os municípios, estando consorciados ou não, que levem seus resíduos 
para uma central de tratamento de resíduos ou aterro sanitário comum, foram 
agrupados em “Arranjos Regionais”1982.

A maioria dos municípios estão organizados em consórcios públicos, no 
entanto, o aterro sanitário localizado em Seropédica constituiu-seatravés deuma 
parceria público-privada. Assim, o presente artigo tem como objetivo entender 
a diferença de gestão dos resíduos sólidos na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro a partir do estudo de caso da Central de Tratamento de Resíduos sólidos 
Santa Rosa, em Seropédica/RJ.

2. ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO: CENTRAL DE TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS SANTA ROSA COMO ALTERNATIVA DO FECHAMENTO 
DO ATERRO METROPOLITANO DE JARDIM GRAMACHO

O principal lixão da Região Metropolitana do Rio de Janeiro era o Aterro 
Metropolitano de Jardim Gramacho – AMJG, no município de Duque de Caxias. 
Eraconsiderado o maior aterro sanitário da América Latina e um dos maiores do 
mundo. Teve suas atividades iniciadas em 1978 por força de um convênio firmado 
entre a FUNDREM (Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro), a COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) e 
a Prefeitura Municipal de Nilópolis. Com o tempo, os lixos dos municípios de 
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Petrópolis, Teresópolis, São João 
de Meriti, Queimados e Mesquita passaram a ser depositados no Aterro de 
Gramacho. Inicialmente, tratava-se de um lixão, porém, em 1996, passou a ser 

1980 Artigo 3º, VI, da Lei de Saneamento Básico: “prestação regionalizada: aquela em que um 
único prestador atende a 2 (dois) ou mais titulares”.
1981 Artigo 14, I, II e III da Lei de Saneamento Básico.
1982 Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=926885. Acesso 
em 22 de abril de 2014.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

871

um aterro controlado. Estima-se que nos últimos anos, o AMJG recebeu mais de 
75% de todo o lixo produzido na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Em virtude da instabilidade1983 do terreno onde se localiza o AMJG e em 
virtude de seu esgotamento, desde 2007 foi anunciado seu fechamento, porém, 
restava, ainda, encontrar um novo lugar para a disposição final do lixo da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. Para além, com a implementação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, embora sendo, mais recentemente, 
um aterro controlado, o AMJG não atendia a normativa. Assim, após alguns 
adiamentos, o Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho foi, finalmente, fechado 
em 03 de junho de 2012.

Com a urgência de fechar o Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho, 
passou-se a buscar um lugar que pudesse ser instalado um novo “Aterro Sanitário 
Metropolitano” para a disposição final do lixo, principalmente, da Cidade do Rio 
de Janeiro.

Um dos primeiros locais apontados como alternativa para a 
implementação de um aterro sanitário foi no bairro de Paciência, na Zona Oeste 
do Rio de Janeiro, contudo, em virtude de manifestações e da pressão política1984 
(em 2008 haveria as eleições municipais), o empreendimento teve sua licença 
cassada1985, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro o julgaram ilegal1986, Seropédica, passou, assim, a 
ser a alternativalocacional.

Em agosto de 2010, iniciou-se a construção da Central de Tratamento 
de Resíduos Sólidos Santa Rosa mesmo diante de denúncias de manobras 
políticas1987 e com alguma resistência da população local, da UFRRJ – Universidade 

1983 O Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho ficava num terreno de mangue. Em seu 
subsolo, havia uma argila que tornava o terreno instável, visto que poderia, devido ao peso 
do lixo, rachar e afundar na Baia de Guanabara. Disponível em: http://www.oeco.com.br/
reportagens/26063-apesar-de-fechado-gramacho-e-uma-historia-inacabada. Acesso em 29 de 
abril de 2013.
1984 Uma das promessas de campanha de Eduardo Paes, em sua campanha para a Prefeitura 
do Rio de Janeiro foi não permitir a instalação do aterro em Paciência. Disponível em http://
oglobo.globo.com/pais/eleicoes-2008/as-principais-promessas-feitas-por-eduardo-paes-durante-
campanha-5006075. Acesso em 02 de Mar. 2014.
1985 Um dos principais argumentos para a cassação da licença foi a proximidade que o Aterro 
de Paciência teria com a Base Aérea de Santa Cruz e com o Aeroporto de Jacarepaguá. Disponível 
em: http://www.istoe.com.br/reportagens/5177_MINC+E+O+LIXAO+DE+PACIENCIA. Acesso 
em 29 de abril de 2013.
1986 PIMENTEIRA, C. A. P. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Rio De Janeiro: impactos 
das decisões dos gestores nas políticas públicas. 2010. Tese (Programa de Pós-graduação em 
Engenharia) - COPPE, Rio de Janeiro.
1987 Ver Santos & Pereira (2013) onde consta um breve relato sobre as audiências públicas 
do processo de licenciamento ambiental (SANTOS, P. F. de O.; PEREIRA, T. C. G. A importância 
do Relatório de Impacto Ambiental e da Audiência Pública para a Efetividade da Democracia na 
Proteção ao Meio Ambiente. In: Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. 18º. 2013, São Paulo. 
Licenciamento, Ética e Sustentabilidade. São Paulo: Impressão Oficial do Estado de São Paulo, 
2013, 551-565).
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Federal Rural do Rio de Janeiro e da EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária1988. A CTR Santa Rosa está localizada no bairro Agrovila Chaperó, na 
divisa dos Municípios de Itaguaí e Seropédica1989.

O empreendimento foi instalado na antiga Fazenda Santa Rosa, cujo 
terreno havia sido comprado pela empresa S.A. Paulista de Construções e 
Comercio em2004. Em 2009, há uma promessa de compra e venda para a 
Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S/A1990 que cede, em 2010, à SERB 
– Saneamento e Energia Renovável do Brasil S.A (nova denominação da empresa 
Julio Simões Ambiental S.A)1991.

Em 2010, o estatuto social da SERB é modificado, eles passam a adotar 
o nome fantasia Ciclus1992, elencando como objetivo social desta companhia: 
a operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos (CTR-Rio1993) e de 
Estações de Transferência de Resíduos (ETR), objeto do contrato administrativo 
nº 318/2003, celebrado em 21 de agosto de 2003 com a COMLURB1994; 
bem como, o desenvolvimento das atividades decaptação, tratamento e 
comercialização de biogás; produção e comercialização de créditos de carbono; 
geração e comercialização de energia através do biogás e da incineração dos 
resíduos recebidos; serviços de tratamento de chorume; a instalação e operação 
de aterro sanitário industrial, inclusive de Classe I; a implantação de sistemas de 
valorização, minimização e resíduos e o tratamento, nas instalações do CTR-Rio, 
de esgoto sanitário coletado nas cidades do entorno da localização do CTR-Rio (a 
assembléia que definiu este objetivo ocorreu em 23/08/2010).

Segundo o site oficial da empresa, a Ciclus é
“uma concessão da COMLURB – Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana - formada como Sociedade de Propósito Específico (SPE) 
que une a credibilidade da Júlio Simões em logística à expertise da 

1988 Disponível em: http://www.ecocidades.com/2011/04/11/a-beira-da-inauguracao-aterro-
de-seropedica-ainda-e-polemico/ e  http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/obras-de-aterro-
em-seropedica-alteram-rotina-de-comunidade-rural-20110221.html. Acesso em 29 de março de 
2013.
1989 Esta região é disputada entre os municípios de Itaguaí e de Seropédica, estando a 
contenda em sede de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.
1990 A Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S/A é a administradora do Aterro Sanitário 
de Nova Iguaçu. Atualmente a Haztec se fundiu a Julio Simões, formando a Nova Foxx Haztec. 
Disponível em http://www.haztec.com.br/solucoes-ambientais-completas/pt/a-empresa. Acesso 
em 02 de Mar. 2014.
1991 Informações adquiridas da análise do licenciamento ambiental da CTR Santa Rosa, em 
especial o processo nº E-07/511414/2010.
1992 Os acionistas da Ciclus são Julio Simões Participações S/A, com 75% e Haztec Tecnologia 
e planejamento ambiental S/A, com 25% das ações da Companhia.
1993 O CTR Santa Rosa é também denominado como CTR-Rio.
1994 Trata-se de uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos, criada pelo decreto lei nº 102 de 1975, que “tem por finalidade a exploração 
do serviço público de limpeza urbana no município do Rio de Janeiro, compreendendo: a coleta 
de lixo domiciliar; varrição, transferência e destinação final de resíduos sólidos, bem como 
industrialização e venda de todo o material dele recuperado” (PIMENTEIRA, 2010, p. 77).
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Haztec em gestão de resíduos. Fundada em 2010, foi criada para 
realizar a gestão integrada – transferência, transporte, tratamento 
e disposição final - dos resíduos sólidos urbanos domiciliares e 
de grandes geradores das cidades do Rio de Janeiro, Seropédica 
e de outras prefeituras, além de clientes comerciais1995”.  

A sociedade de propósito específico é um modelo de organização 
empresarial formada com o objetivo de implantar e gerir o objeto da parceria 
público-privada, podendo ser constituída como companhia aberta com valores 
mobiliários negociáveis no mercado1996.

3. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO: BREVES CONSIDERAÇÕES

A Parceria Público-Privada – PPP1997 foi instituída pela Lei nº 11.079 de 30 
de dezembro de 2004 que a define como “contrato administrativo de concessão, 
na modalidade patrocinada ou administrativa”1998. Conforme entendimento de 
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulotratam-se de modalidades específicas de 
contratos de concessão1999. Já Maria Sylvia Zanella Di Pietro2000 define a PPP 
como contrato administrativo de concessão que tem como objetos: “a execução 
de serviço público, precedida ou não de obra pública, remunerada mediante 
tarifa paga pelo usuário e contraprestação pecuniária do parceiro público”, sendo 
este o conceito de concessão patrocinada; e, “a prestação de serviço de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, com ou sem execução de 
obra e fornecimento e instalação de bens, mediante contraprestação do parceiro 
público”, sendo este o conceito de concessão administrativa.

Pode-se notar que ambas as modalidades envolvem a“contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado”, sendo esta a principal 
diferença para a concessão comum2001, na medida em que a remuneração da 

1995 Disponível em: http://www.ciclusambiental.com.br/ciclus_apresentacao.php. Acesso em 
03 de Mar. 2014
1996 MELLO, C. A. B. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 
774.
1997 De acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, o objetivo da parceria público privada 
é atrair o setor privado para investimentos em projetos de grande vulto. Desta forma, a principal 
estratégia é garantir que o parceiro privado tenha um retorno mínimo sobre o capital investido por 
meio da contraprestação paga ao investidor pelo parceiro público (ALEXANDRINO, V.; PAULO, 
M. Direito Administrativo Descomplicado. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 697). Celso 
Antonio Bandeira de Mello critica o instituto ao afirmar que a contraprestação devida pelo parceiro 
público ao privado, principalmente na modalidade patrocinada, pressupõe que existam recursos 
disponíveis, sendo, para ele, “(...) a antítese das justificativas apontadas para exaltar este novo 
instituto” (MELLO, C. A. B. Op Cit. p. 769). E conclui, “(...) o verdadeiro propósito que lhes anima 
a introdução é o puro e simples desejo de prestigiar ao máximo o ideário neoliberal de atribuir a 
particulares a gestão de atividades públicas”(MELLO, C. A. B. OpCit.p. 770).
1998 Art. 2º da Lei 11.079 de 30 de dezembro de 2004.
1999 ALEXANDRINO,V.; PAULO, M. Op Cit. p. 696.
2000 PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 23ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010.p. 306.
2001 ALEXANDRINO,V.; PAULO, M. Op Cit. p. 700.
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concessionária, neste último caso, é por meio de tarifa paga pelo usuário do 
serviço público.

A semelhança entre as duas modalidades é a contraprestação pecuniária 
do parceiro público ao privado, no entanto, há diferença na forma desta 
contraprestação. Na modalidade patrocinada, o concessionário (sob a designação 
de parceiro privado) tem sua remuneraçãoparte por tarifas cobradas do público-
alvoe parte por pagamento que o Poder Público (sob a designação de parceiro 
público) lhe faz. Já na modalidade de concessão administrativa, o particular 
recebe exclusivamente por contraprestação pecuniária do parceiro público.

Celso Antonio Bandeira de Mello2002, ao definir concessão administrativa, 
denomina essa contraprestação pecuniária de “tarifa” e critica o termo, 
afirmando que não se trata de tarifa, mas de remuneração contratual, o que 
descaracterizaria a parceria como concessão, sendo, na verdade, um contrato 
de prestação de serviços onde o parceiro privado tem um regime diferenciado e 
muito mais vantajoso que o regime geral dos contratos. Nos parece não assistir 
razão ao autor, uma vez que a lei não fala em remuneração por “tarifa”, mas 
por contraprestação que pode ser por ordem bancária, cessão de créditos não 
tributários, outorga de direitos em face da Administração Pública;outorga de 
direitos sobre bens públicos dominicais, e, outros meios admitidos em lei2003. 
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo2004 seguem o mesmo entendimento ao 
afirmar que se trata de concessão porque assim define a lei.

Outra diferença entre a modalidade patrocinada e a administrativa 
é o objeto do contrato de concessão. Na primeira, o objeto é a execução de 
serviço público. Já a segunda, tem como objeto a prestação de serviço que, 
segundo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro2005, é uma “atividade material prestada à 
Administração e que não tem as características de serviços públicos”2006. Assim, 
a autora afirma que

“Na concessão patrocinada (da mesma forma que na concessão de 
serviços públicos comum ou tradicional), a execução de serviços 
públicos é delegada ao concessionário, que vai assumir a sua gestão 
e a sua execução material. Na concessão administrativa, se o objeto 
for a prestação de serviço, o concessionário, da mesma forma que na 
empreitada, vai assumir apenas a execução material de um atividade 
prestada à Administração Pública; esta é que detém a gestão do 
serviço”2007.

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo2008, por sua vez,ressaltam que o 
objeto da concessão administrativa não está claro, uma vez que a lei não explicita 

2002 MELLO, C. A. B. Op. Cit. p. 771.
2003 Artigo 6º, incisos I ao V da Lei nº 11.079/2004.
2004 ALEXANDRINO,V.; PAULO, M. Op Cit. p. 700.
2005 PIETRO, M. S. Z. Op. Cit. p. 311.
2006 Ibidem.
2007 PIETRO, M. S. Z. Op. Cit. p. 98.
2008 ALEXANDRINO,V.; PAULO, M. Op Cit. p. 700.
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se o objeto é um serviço público ou não. Desta forma, para eles, o objeto da 
concessão administrativa tanto pode ser um serviço público quanto o serviço 
comum, sendo que, neste último caso, a administração pública será usuária 
direta dos serviços a ela mesma prestado.

“Segundo pensamos, pode ser objeto de concessão administrativa um 
serviço público não remunerado por tarifa cobrada dos usuários. Sendo 
um serviço público, será prestado à população diretamente, mas quem 
pagará pelo serviço será a administração pública, na qualidade de 
“usuária indireta”2009.

Consoante Maria Sylvia Zanella Di Pietro2010, serviço público pode ser 
definido em dois sentidos, um amplo e outro restrito. O primeiro encara o serviço 
público como toda atividade exercida pelo Estado. Alguns autores incluem o poder 
judiciário e outros o excluem, no entanto, tal conceito é bastante amplo, tendo 
em vista que não faz distinção entre o poder de polícia e o serviço público, bem 
como acrescenta as atividades legislativas. Já pelo sentido restrito, o serviço 
público são as atividades exercidas pela Administração Pública, com exclusão 
das funções legislativas e jurisdicionais, bem como com distinção do poder de 
polícia.

A gestão dos serviços públicos é sempre do Estado, que poderá fazê-
lo diretamente, através de seus próprios órgãos, ou indiretamente, através de 
concessão, permissão ou de pessoas jurídicas criadas pelo Estado com essa 
finalidade2011. Conforme destaca Celso Antonio Bandeira de Mello2012, a titularidade 
do serviço público é sempre do Estado. Já a titularidade da prestação do serviço 
público poderá ser conferida a outrem, por duas formas: concessão (contrato 
administrativo) e permissão (ato administrativo unilateral). A autorização aparece 
nos artigos 21, XI e XII e no 223 da Constituição Federal, não sendo a forma 
“normal” de outorga da prestação de serviços públicos a terceiros

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os municípios 
brasileiros passaram a ter que promover os serviços públicos de interesse 
local, dentre eles, o manejo e disposição final dos resíduos sólidos. No entanto, 
muitos municípios não possuem recursos técnicos e financeiros para executar 
a contento suas funções constitucionais. Para além, os serviços comuns nos 
municípios que compõem a região metropolitana possuem ou deveriam possuir 
uma gestão mais integrada, tendo em vista o interesse metropolitano presente. 
Nesse diapasão, a cooperação e organização dos serviços públicos de forma 
intermunicipal ganha relevo.

2009 Ibidem.
2010 PIETRO, M. S. Z. Op. Cit. p. 98.
2011 Ibidem.
2012 MELLO, C. A. B. Op. Cit. p. 771.
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4. GESTÃO ASSOCIADA E AS PECULIARIDADES DA GESTÃO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS NO RIO DE JANEIRO

Os dois principais instrumentos de gestão intermunicipal são os convênios 
e os consórcios públicos. Esses últimos, segundo Neto2013,são conceituados 
como “instrumento de organização regional ascendente, ou seja, formado a partir 
das características e demandas locais, estabelecendo uma cooperação baseada 
no princípio da igualdade jurídica”. Com a sanção da Lei dos Consórcios Públicos 
(Lei nº 11.107/2005) e o Decreto nº 6.017/2007 que a regulamenta, o aparato 
jurídico é consolidado, tornando-se o marco legal nesta seara. O legislador pátrio 
atribui especial importância para os consórcios públicos, uma vez que estes, por 
formarem uma pessoa jurídica diferente e integrarem a administração indireta 
dos entes consorciados, apresentam-se como uma das melhores formas de 
descentralizar os serviços públicos comuns2014.

Do exposto, pode-se inferir que os serviços públicos podem ser 
prestados direta ou indiretamente, mediante concessão ou permissão, ou, ainda, 
através de pessoas jurídicas criadas pelo Estado com essa finalidade. Há, ainda, 
a possibilidade de gestão associada, mediante convênio ou consórcio público, 
onde entes federativos do mesmo nível ou de níveis diferenciados podem prestar 
serviços públicos comuns.

Quando analisamos as formas de gestão dos aterros sanitários na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, podemos perceber duas formas distintas de 
gestão, os consórcios públicos e a concessão de serviço público mediante a 
instituição de uma parceria público-privada. A primeira forma permite uma 
organização horizontal entre os entes federativos, tratando-se de uma gestão 
associada, já a segunda forma, trata-se de um empreendimento privado a quem 
a Administração Pública outorgou a prestação do serviço público. No caso em 
análise, a Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Santa Rosa foi objeto de 
concessão da COMLURB – a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio 
de Janeiro.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 A Central de Tratamento de Resíduos Sólidos localizada no município 
de Seropédica/RJ foi a alternativa encontrada pelo município do Rio de Janeiro 
para a disposição ambientalmente adequada de seus resíduos sólidos.

5.2 A parceria público-privada foi instituída pela Lei nº 11.079 de 30 de 
dezembro de 2004 com o objetivo de desonerar os cofres públicos. Ela foi 
implementada como uma forma diferenciada de concessão, bem mais benéfica 
para o parceiro privado.

5.3 Diferente dos demais aterros localizados na Região Metropolitana 

2013 NETO, P. N. Op. Cit. p. 23.
2014 Ibidem.
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do Rio de Janeiro, a CTR Santa Rosa tem sua gestão através da instituição de 
parceria público-privado.

5.4 Os convênios e consórcios públicos são os instrumentos aptos a 
gestão de serviços públicos de forma associada. A gestão associada permite 
uma organização horizontal entre os municípios envolvidos, reafirmando suas 
autonomias administrativas. No entanto, a parceria público-privado não parece 
coadunar-se com os instrumentos de gestão associada, uma vez que não foi 
objeto de acordo entre dois ou mais municípios.
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1 INTRODUÇÃO

Os serviços ambientais podem ser entendidos como os serviços prestados 
pelos ecossistemas para promoção do equilíbrio ambiental, indispensável para 
manutenção da vida na Terra. A produção de oxigênio, a geração de água, o 
controle da erosão e a regulação dos processos climáticos são alguns exemplos 
dos serviços ambientais que a natureza presta para coletividade. Em que pese 
a sua importância para o bem-estar humano, esses serviços geralmente não 
são valorizados, sendo gradativamente reduzidos em decorrência da crescente 
degradação do meio ambiente.

Os cursos d´água são elementos da natureza que proveem uma quantidade 
enorme serviços ambientais. Não apenas correspondem a verdadeiros corredores 
de biodiversidade e fornecem a água necessária para o consumo dos serem 
vivos, como também servem de recurso para uma série de atividades, tais como 
o transporte, o turismo, a irrigação, a pesca e, ainda, a produção de energia 
elétrica.

Esta última atividade vem ganhando, dia após dia, uma importância 
crescente no Brasil, tendo em vista o alargamento considerável da demanda de 
energia elétrica, considerada imprescindível para o desenvolvimento do país2015. 

2015  Ainda que este trabalho não pretende nela focar-se, não se ignora a celeuma existente em 
torno da produção de energia hidroelétrica no Brasil. Essa fonte de energia é considerada a mais 
viável para o suprimento nacional. No entanto, a construção de reservatórios em cursos d’água 
para a geração de energia elétrica provoca inúmeros impactos ambientais, sociais, econômicos e 
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A relação da qualidade ambiental dos cursos d´água com a produção de energia 
elétrica, porém, raramente é valorizada.

Ainda que desejável, não se vislumbra no mundo real meios de valorizar 
o serviço ecossistêmico provido pelos cursos d´água em si, em relação ao 
abastecimento dos reservatórios das usinas hidroelétricas (UHE).  

No entanto, as matas ciliares - vegetação no entorno dos corpos hídricos 
- têm estreita relação com manutenção dos níveis dos reservatórios de usinas 
hidrelétricas, sendo essenciais para a potencialização da geração de energia 
elétrica e, por conseguinte, para a manutenção do desenvolvimento do país. 

As atividades humanas exercidas nas imediações dos cursos d´água 
impactam diretamente, de forma positiva ou negativa, as matas ciliares localizadas 
a montante da usina hidroelétrica. Desse modo, o fomento das atividades 
capazes de manter tal vegetação é de importância fundamental não apenas para 
a geração de energia, como também para a manutenção e de regeneração da 
biodiversidade por ela afetada.

Entretanto, nem sempre as pessoas responsáveis pelas atividades 
produtivas localizadas a montante dos reservatórios hídricos investem em 
manejos e práticas destinadas à conservação das matas ciliares, especialmente 
porque a atividade conservacionista pouco se integra na racionalidade econômica 
de tais agentes. 

Diante disso, ganham importância políticas de Pagamento pela produção 
de Serviços Ambientais (PSA), mecanismo de valorização cujo uso vem sendo 
ampliado no Brasil, revelando-se como uma alternativa viável para incentivar a 
preservação e/ou restauração das matas ciliares.

Nesse sentido, este estudo pretende debruçar-se sobre a análise do 
mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais enquanto estratégia de 
conservação das matas ciliares localizadas a montante dos reservatórios das 
usinas hidroelétricas.

Para tanto, a primeira parte do presente estudo abordará os serviços 
ambientais hídricos, enfatizando como as matas ciliares, ou seja, a vegetação 
que se encontra ao longo dos corpos hídricos, podem influenciar na produção 
de energia nas bacias hidrográficas em que se encontram estruturadas as usinas 
hidrelétricas.

Em seguida, tratar-se-á da importância e das formas de implementação de 
sistemas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) destinados a viabilizar o 
esquema supra mencionado, analisando o marco regulatório nacional acerca do 
tema, bem como suas hipóteses de financiamento através da cobrança pelo uso 
da água ou contribuições das usinas hidroelétricas.

culturais que transformam, por vezes de modo irreversível, as regiões onde são instalados.
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2 SERVIÇOS AMBIENTAIS DA MATA CILIAR E OS RECURSOS HÍDRICOS 
NO CONTEXTO DAS USINAS HIDRELÉTRICAS

2.1 Serviços Ambientais Hídricos

Os serviços ambientais, conforme já mencionado, são aqueles processos 
realizados pela própria natureza através dos ecossistemas e que têm por objetivo 
sustentar a vida na Terra. Eles são responsáveis pela manutenção da biodiversidade 
e seus recursos naturais, tais como a madeira, fibra, peixes, remédios, sementes, 
combustíveis naturais etc., dentre outros que são consumidos pelo homem 
e lhe são essenciais. Assim, pode-se entender os serviços ambientais como 
os serviços que são prestados pelos ecossistemas para manter o equilíbrio 
ambiental necessário à vida e à qualidade de vida na Terra.

De acordo com estudo da Millennium Ecosyistem Assessment2016, existem 
quatro tipos diferentes de serviços ambientais, quais sejam: (i) serviços de 
provisão, que são aqueles que fornecem diretamente bens ou produtos 
ambientais utilizados pelo ser humano para consumo ou comercialização, tais 
como peixes, frutas, sementes, águas, etc.; (ii) serviços de suporte, relacionados 
com os que promovem a ciclagem de nutrientes, a decomposição de resíduos, a 
produção, a manutenção ou a renovação da fertilidade do solo, a proteção contra 
a radiação solar ultravioleta, a manutenção da biodiversidade e do patrimônio 
genético, dentre outros relacionados com a manutenção da perenidade da 
vida na Terra; (iii) serviços de regulação, responsáveis pela estabilidade dos 
processos ecossistêmicos, tais como o sequestro de carbono, a purificação do 
ar, a moderação de eventos climáticos extremos, a manutenção do equilíbrio do 
ciclo hidrológico, a minimização de enchentes e secas, o controle dos processos 
críticos de erosão e de deslizamentos de encostas e; (iv) serviços culturais, que 
são os que proporcionam benefícios não materiais à sociedade humana, tais 
como a recreação, estética, benefícios espirituais, dentre outros.

Nesse contexto, os serviços referentes à estabilidade dos recursos 
hídricos merecem destaque dada a sua indispensabilidade para a manutenção 
da vida e por estarem, indubitavelmente, entre os serviços ambientais mais 
ameaçados na atualidade em virtude do aumento considerável da sua demanda 
nos últimos anos em todo planeta. Em países em desenvolvimento, como o 
Brasil, cujo crescimento da população é acelerado, há aumento do uso da água na 
indústria, na irrigação, em atividades domésticas, na geração de energia elétrica, 
dentre outros. Esse consumo elevado na maior parte das vezes ocorre de forma 
inadequada, provocando conflitos, escassez e perda da qualidade da água.

Comumente, aos serviços ambientais hídricos, tais como a capacidade 
de autodepuração das águas e controle de sedimentação não é conferido o 
devido valor e importância, tendo como consequência a redução da qualidade e 

2016  MILLENNIUM ECOSYISTEM ASSESSMENT. Ecosystem and human well-being: 
Synthesis. Washington D.C. Island Press, 2005.
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sustentabilidade dos ecossistemas disponíveis. 

 Dentre os fatores que afetam negativamente os cursos d´água, a erosão 
é um dos mais significativos. É considerada uma das principais causas da 
degradação dos solos e dos recursos hídricos, representando um desafio para a 
sustentabilidade. 

 Além desses problemas, a perda de solo também afeta intensamente a 
qualidade e o volume das águas em virtude da sedimentação e assoreamento, 
o que, em alguns casos culmina no desaparecimento total de nascentes e de 
pequenos cursos d’água. Assim, somando-se aos problemas ambientais, a 
erosão provoca prejuízos de ordem econômica, dentre os quais está a redução na 
capacidade de produção de energia devido ao assoreamento dos reservatórios 
das usinas hidrelétricas. 

 Embora a erosão seja uma ocorrência natural da evolução da paisagem, toma 
proporções maiores ou mais velozes com a interferência humana, pois a remoção 
da cobertura vegetal original, através da agricultura intensiva, o desrespeito às leis 
ambientais e de ordenamento territorial são alguns dos fatores que intensificam 
o processo. De acordo com a avaliação da Agência Nacional das Águas2017, o 
aceleramento da erosão no Brasil deve-se principalmente ao desmatamento 
de encostas e matas ciliares, queimadas, uso inadequado de maquinários e 
implementos agrícolas e à falta de utilização de práticas conservacionistas.

 Vê-se, portanto, que a manutenção dos serviços hídricos ecossistêmicos 
depende em muito da viabilização de serviços ambientais realizada pela sociedade. 

 No contexto da utilização dos recursos hídricos enquanto fonte de energia 
elétrica, tais serviços se mostram não apenas estratégicos, mas essenciais para 
a manutenção do esquema de desenvolvimento traçado para o país, necessário 
à melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. 

2.2 Influência dos serviços ambientais prestados pela mata ciliar às Usinas 
Hidrelétricas

No contexto da luta contra a erosão e da manutenção dos serviços hídricos 
necessários à utilização da água enquanto fonte de energia, sobressaem com 
particular importância as matas ciliares. Conforme explicação de Rosa2018, as 
matas ciliares são formações associadas aos cursos d’água que desempenham 
importantes funções ecológicas e hidrológicas nas respectivas bacias hidrográfica, 
melhorando a qualidade da água, permitindo uma melhor regularização dos 
recursos hídricos, conferindo estabilidade aos solos marginais e promovendo 
o melhor desenvolvimento, sustentação e proteção da fauna ribeirinha e dos 
organismos aquáticos.

2017  ANA – Agência Nacional de Águas. Programa Produtor de Água: manual operativo. 
Brasília: ANA, 2013. 
2018  ROSA, J. Reflorestamento permanente da mata ciliar. Divisão de controle do meio 
ambiente. São Paulo – RIPASA S.A.Celulose e papel, 1991.
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As matas ciliares atuam principalmente no equilíbrio do regime hidrológico, 
garantindo a estabilidade das linhas de drenagem natural e suas áreas marginais. 
Em se tratando de paisagens agrícolas, as matas ciliares servem como uma 
espécie de filtro biológico nos processos de erosão laminar, lixiviação, fluxo 
de agroquímicos e ainda funcionam no isolamento e quebra-ventos para essas 
regiões.

Nesse passo, apreende-se que a destruição das matas ciliares causa 
importantes impactos sociais e ambientais, uma vez que a sua função primordial 
é a preservação dos recursos hídricos quantitativa e qualitativamente.

 Especificamente em relação à produção de energia elétrica duas funções 
primordiais das matas ciliares devem ser ressaltadas2019: elas mantêm o fluxo 
de recarga dos lençóis freáticos de modo a disponibilizar a água armazenada ao 
longo do ano aos mananciais hídricos que convergem para a represa da Usina 
Hidrelétrica; representam, ainda, uma barreira de proteção contra o arraste de 
sedimentos para o manancial hídrico e deste para a represa. 

 As matas ciliares são, portanto, essenciais à renovabilidade dos recursos 
hídricos enquanto fonte de energia elétrica, bem como à a prevenção do 
assoreamento das represas, sendo imprescindíveis, pois, para a manutenção da 
capacidade de produção de energia hidroelétrica nacional.

 Diante disso, os investimentos na proteção da bacia hidrográfica e, 
consequentemente, na preservação das matas ciliares a montante devem ser 
amplamente considerados pelos entes responsáveis pela produção de energia 
hidroelétrica. Certamente, os custos de preservação tendem a ser menores do que 
aqueles despendidos para reverter as consequências nefastas de sua destruição, 
tais como ações de desassoreamento de reservatórios de hidrelétricas, limpeza 
de suas turbinas e, até mesmo, construção de novas usinas face à perda de 
capacidade das antigas. 

 Contudo, a preservação dos ecossistemas e, consequentemente dos 
serviços ambientais, nem sempre é algo economicamente atrativo, uma vez 
que, em curto prazo, outras atividades são economicamente mais lucrativas, 
como, por exemplo, as atividade agrícolas e agropecuárias, que, por seu turno, 
demandam a derrubada de vegetação de grandes áreas, interrompendo assim a 
geração dos serviços ambientais. 

 Destarte, em que pesem os serviços ambientais serem imprescindíveis 
para a manutenção do equilíbrio ecológico, a ideia de serem gratuitos tem 
provocado sua exploração desenfreada, além da degradação e desperdício, 
ocasionando a diminuição de sua capacidade de manter os fluxos de energia e a 
ciclagem de nutrientes nos ecossistemas.

2019  CARDOSO, N. et al. Importância dos serviços ambientais prestados pelas formas de 
cobertura vegetal em bacias hidrográficas objetivando a proteção e manutenção dos níveis dos 
reservatórios de usinas hidrelétricas. II Congresso Brasileiro de Reflorestamento Ambiental. 
Guarapari – ES, 2012.
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 As políticas de gestão e conservação dos recursos hídricos fazem parte 
dos grandes desafios ambientais contemporâneos, de modo que as medidas 
para a promoção da gestão participativa em bacias hidrográficas ganha espaço 
no cenário nacional e mundial.

 Nessa perspectiva, é importante avaliar-se a possibilidade de utilização de 
programas de PSA para a remuneração dos agentes produtivos que concorrem à 
manutenção das bacias hidrográficas em que se localizam usinas hidroelétricas, 
na medida em que tais atividade afetam diretamente a qualidade e quantidade da 
água utilizada para a geração do combustível de desenvolvimento nacional.

3 ESTRATÉGIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PSA NAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DAS USINAS HIDRELÉTRICAS

3.1 Pagamento por Serviços Ambientais Hídricos: marco regulatório

 As leis brasileiras já contemplam, em casos específicos, a compensação 
e a gratificação por serviços ambientais. Entretanto, a nomenclatura que a eles 
se refere não é uniforme em nosso direito positivo, o que faz com que muitos 
institutos a eles relacionados não sejam reconhecidos dessa forma.

 O pagamento por serviços ambientais pode se apresentar das seguintes 
formas: (i) sistema privado, no qual o pagamento é feito diretamente aos 
prestadores privados de serviços; (ii) certificação, em que os custos dos serviços 
são incluídos nos preços a serrem pagos por um produto;  (iii) pagamento público, 
que envolve órgãos públicos e pode ser implementado através de taxas em que 
se cobra pela utilização de determinado serviço, concessão de direito para usar 
os recursos ou mecanismos fiscais com base em impostos.

 O esquema de pagamentos por serviços ambientais através de pagamento 
público é o mais comum e tem alcançado maiores resultados em virtude da 
legitimação conferida pelo Estado.

Os principais elementos que podem gerar capital para gestão dos recursos 
naturais através do PSA, são: tributos, acordos e mercados.  Os mecanismos de 
PSA devem contar, portanto, com um marco legal e uma estrutura institucional, 
a fim de respaldar a sua implementação. 

É válido ressaltar que tais estruturas institucionais devem garantir 
transparência e eficiência na execução. Assim, em se tratando de PSA em bacias 
hidrográficas, a presença dessas instituições é de suma importância, uma vez 
que podem contribuir para o monitoramento, assistência técnica, gestão dos 
recursos financeiros e garantia de aplicabilidade da lei, contratos e regulamentos 
que regem suas atividades. 

O Brasil não possui uma lei federal específica sobre PSA, todavia, encontra-
se em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 5.487/09 que visa 
a implantação a Política Nacional dos Serviços Ambientais e o Programa Federal 
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de Pagamento por Serviços Ambientais que tem por objetivo remunerar as 
atividades de prevenção e recuperação do meio ambiente através de um fundo 
federal a ser instituído pelo governo. 

Em que pese a ausência de um marco legal em termos nacionais do PSA, 
alguns estados brasileiros, como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, têm 
adotado essa experiência. De acordo com as pesquisas de Priscila Santos et 
al2020, alguns estados já instituíram suas Leis para a conservação dos serviços 
ambientais, como é o caso do Acre (Lei n. 2.025/2008 e n. 2.308/2010), 
Amazonas (Lei Complementar 53/2007, Lei n. 3.135/2007, n. 3.184/2007 e 
Decreto 26.958/2007), Espírito Santo (Lei n. 8.995/2008, n. 9.607/2010 e Decreto 
2168R/2008), Minas gerais (Lei n. 14.309/2000, n. 17.727/1008 e Decreto 
45.113/2009), Paraná (Decreto 4.381/2-12), Rio de Janeiro (Decreto 42.029/2011), 
Santa Catarina (Lei n. 14.675/2009) e São Paulo (Lei n. 7.663/1991, n. 15.133/2010, 
n. 13.798/2009 e Decreto 55.947/2010).

É importante frisar que apenas algumas dessas leis tratam especificamente 
de PSA, sendo muitas vezes a implementação do PSA inserida em diplomas que 
versam de forma generalizada sobre mudanças climáticas e/ou recursos hídricos. 

O Estado de São Paulo, valendo-se da Lei Federal de Recursos Hídricos 
nº 9.433/1997, que prevê a cobrança pelo uso dá agua e a criação do Comitê 
de Bacia como estrutura institucional para a execução do mecanismo, passou 
a aplicar o Decreto Estadual n. 55.947/2010, que estabelece a Política Estadual 
de Mudanças Climáticas e Programa de Remanescentes Florestais, que inclui o 
Pagamento por Serviços Ambientais, de modo que, em relação ao PSAH, no que 
se refere as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí no Estado 
de São Paulo e Minas Gerais, em virtude dos problemas de ordem qualitativa e 
quantitativa ocasionados pela alta demanda, esses Estados passaram a cobrar 
pelo uso da água desde 2006, direcionando os recursos obtidos aos mecanismos 
de PSA.

Em Minas Gerais, por sua vez, merece destaque a Lei Municipal n. 
2.100/05 que deu origem ao Programa Conservador de Água no Município de 
Extrema, que visa promover a conservação das florestas e consequentemente 
dos serviços ambientais prestados por elas para o aumento da disponibilidade de 
água com qualidade, através de pagamento aos produtores rurais que exercem 
atividades para a manutenção florestal e para restauração de áreas degradadas.

Ainda no Estado de Minas Gerais, a cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos foi implementada pela Lei n. 13.199/1999. De acordo com ela, os 
recursos financeiros arrecadados são revestidos em financiamento de projetos e 
ações estabelecidos no Plano de Bacias.

No Rio de Janeiro, as normas referentes implementação do PSA hídrico 
advêm da Lei Estadual n. 3.239/1999 e do Decreto Estadual n. 42.029/2011, o qual 

2020  SANTOS, Priscilla et al. Marco Regulatório sobre Pagamento por Serviços Ambientais no 
Brasil. São Paulo: IMAZON, 2012.
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estabelece o Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos 
Hídricos e cria o subprograma chamado Programa Estadual de Pagamento por 
Serviços Ambientais que, em parceria com o Estado de São Paulo, almejando 
promover a proteção das águas que abastecem o sistema da Cantareira. 

O PSAH no Rio de Janeiro visa beneficiar proprietários rurais que contribuam 
para a conservação ou recuperação dos serviços ambientais, utilizando-se, para 
tanto, de recursos advindos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, de doações, 
do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e outras receitas ligadas a esses 
objetivos.

Dito isto, apreende-se que os mecanismos de PSAH já estão sendo 
implementados no Brasil, ainda que de forma tímida, passando a reconhecer o 
valor econômico dos serviços prestados pelos recursos ambientais, sobretudo 
os hídricos. 

Ante ao exposto, evidencia-se que as experiências existentes para a 
execução de PSAH, têm colocado em prática seus marcos legais bem como as 
estruturas institucionais com no intuito de conferir respaldo e credibilidade aos 
seus processos de implementação.

Parece, assim, viável, a exploração de sistemas similares voltados à 
manutenção das bacias hidrográficas em que se situam usinas hidroelétricas. 

3.2 Cobrança pelo uso da água e o PSAH nas bacias hidrográficas das Usinas 
Hidrelétricas

No tocante às discussões sobre marco legal e estruturas que viabilizam o 
PSAH, a Lei Federal n. 9.433/1997, e que instituiu a Política Nacional de Recursos 
Hídricos (PNRH) e propõe a criação dos Comitês de Bacias, é convergente com 
a proposta básica do PSA já apresentada ao longo desse estudo. 

Nesse passo, pode-se afirmar que essas normas são os alicerces 
necessários para o desenvolvimento do mecanismo PSA, uma vez que os princípios 
que norteiam a Lei n. 9.433/97 são: (i) a água é um bem de domínio público; (ii) 
um recurso natural limitado e com valor econômico; (iii) o abastecimento humano 
é prioritário; (iv) deve-se contemplar seus usos múltiplos e aplicação em nível de 
bacias hidrográficas; (vi) o gerenciamento hídrico deve se pautar na participação 
do governo, dos usuários e dos cidadãos.

É válido destacar que a Lei n. 9.433/97 definiu a cobrança como um dos 
instrumentos de gestão dos recursos hídricos em seus artigos 19 e 22, I, II, §§ 
1° e 2° e a bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento.

Nessa esteira, é importante frisar que é o Comitê de Bacia Hidrográfica 
quem aprova os Planos de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica e esses Planos 
devem ser elaborados por unidade de gerenciamento, assim, a cobrança pelo uso 
água deve ser implementada pelos Comitês de Bacias legalmente regularizados 
e estabelecidos com a participação ativa da sociedade, dos governos locais e 
usuários de água. 
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De acordo com o disposto na Lei n. 9.433/97, os valores auferidos com a 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos deverão ser aplicados prioritariamente 
na bacia hidrográfica em que forem gerados. Ademais, esses valores deverão ser 
utilizados especificamente para financiar programas, estudos, obras e projetos 
incluídos nos Planos de Recursos Hídricos, como também para custear despesas 
referentes à implantação e despesas administrativas dos órgãos e entidades 
pertencentes ao Sistema nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Frise-se que existem diversas formas de uso dos recursos hídricos, 
tais como o uso agrícola, abastecimento doméstico, abastecimento industrial, 
diluição de efluentes industriais, etc., de modo que ao efetuar-se a cobrança, o 
valor deverá corresponder a cada utilização e somente poderá ser implementada 
mediante outorga.

Em muitos países, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos é uma 
forma de auferir recursos financeiros para a conservação de bacias hidrográficas 
podendo converter-se, portanto, em uma fonte significativa de financiamento 
racional no que se refere aos pagamentos por serviços ambientais relacionados 
à água. 

A gestão ambiental de recursos hídricos em nível de bacias hidrográficas se 
configura como uma base econômico-financeira que permite a quantificação dos 
investimentos necessários, bem como o valor a ser cobrado em cada contexto. 
Nesse passo, o usuário efetua o pagamento em razão da certeza de que a gestão 
lhe será benéfica, assim quanto melhor a gestão realizada, o caráter impositivo 
da cobrança fica mitigado.

Nesse passo, apreende-se ser imperioso o reconhecimento da bacia 
hidrográfica como unidade de gerenciamento dos recursos hídricos para fazer 
frente aos fatores que afetam a qualidade da água e reduzem sua disponibilidade. 
Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade e a participação efetiva da sociedade 
contribuem para o uso sustentável deste recurso, viabilizando a melhoria dos 
recursos hídricos e a sua conservação.

Nesse contexto a cobrança pelo uso da água nas bacias hidrográficas 
em que estão localizadas as usinas hidrelétricas pode garantir recursos para a 
implementação de um sistema de PSA que contribua com a para continuidade 
da prestação dos serviços ambientais das matas ciliares bem como a 
manutenção dos níveis dos reservatórios de usinas hidrelétricas, beneficiando 
consequentemente, todo o ecossistema e a sociedade.

Mas além da cobrança pelo uso da água nas bacias hidrográficas, outro 
mecanismo para a implementação do PSAH seria através da participação direta 
das próprias usinas hidrelétricas no financiamento desse mecanismo.

Experiências nesse sentido vem sendo implantadas em alguns países, 
dentre os quais destacam-se Colômbia e Costa Rica. Segundo Cardoso2021, a 

2021  CARDOSO, N. et al. Importância dos serviços ambientais prestados pelas formas de 
cobertura vegetal em bacias hidrográficas objetivando a proteção e manutenção dos níveis dos 
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Colômbia possui um instrumento legal onde se prevê a transferência de 6% 
das vendas brutas de energia por parte de usinas hidrelétricas com capacidade 
instalada superior a 10.000kW para financiamento de sistemas de PSA. Na 
Costa Rica, foi instituído tributo sobre os combustíveis fósseis que alimenta 
um Fundo Nacional para Financiamento das Florestas (FONAFIFO). Os recursos 
desse fundo, somados a valores pagos pela empresa Energia Global de Costa 
Rica destinam-se a remunerar os proprietários rurais que atuam nas bacias 
hidrográficas que alimentam os reservatórios das usinas hidrelétricas, de forma 
a equiparar o rendimento da proteção ambiental àquele auferido com atividade 
pecuária, por exemplo.

Nota-se que a tarefa de conservação de água e solo nas bacias 
hidrográficas é uma atividade que depende precipuamente da participação dos 
proprietários rurais. Estes, porém, necessitam manter a viabilidade econômica 
de suas atividades, que, muitas vezes, não se coadunam com as fórmulas 
preservacionistas. Diante disso sobressai a importâncias políticas públicas 
ajustadas que compensem os produtores rurais que realizam externalidades 
positivas, maximizando, especialmente, a produção de energia hidrelétrica.

As hidrelétricas podem, então, voluntariamente, implementar programas 
de PSA nas bacias hidrográficas em que estão localizadas, de forma a remunerar 
os proprietários rurais para que conservem a bacia.

Assim, corroborada a importância dos serviços ambientais prestados pelas 
matas ciliares para as Usinas Hidrelétricas no que tange o fornecimento ao longo 
do ano de energia elétrica e a manutenção dos níveis de seus reservatórios para 
a produção desta energia e sua disponibilidade à sociedade, a implementação 
do PSA aos produtores rurais para conservação e preservação da vegetação 
nativa no entorno dos corpos hídricos revela-se crucial para atingir os objetivos 
da nação como um todo, visto que os benefícios ultrapassam as fronteiras das 
propriedades, rurais bem como as fronteiras estaduais.

Além disso, o sistema normativo brasileiro possui estrutura que possibilita 
a implementação dessas medidas, cabendo aos Estados ligados diretamente as 
bacias hidrográficas, fazerem as regulamentações necessárias de acordo com as 
peculiaridades locais. 

Ademais, é imperioso destacar que ao lado da iniciativa estadual, é 
interessante a elaboração de uma lei de PSA em âmbito federal a fim induzir ou 
estruturar um sistema mais completo, de cunho diretivo, uma vez que existem 
diferentes tratamentos sobre o tema nas leis estaduais, o que de certa forma 
dificulta a adoção dessas medidas pela impressão de insegurança jurídica que 
isso pode representar.

Ante ao exposto, é cediço que a implementação do PSA através da cobrança 
pelo uso da água das bacias hidrográficas em que se localizam os empreendimento 

reservatórios de usinas hidrelétricas. II Congresso Brasileiro de Reflorestamento Ambiental. 
Guarapari – ES, 2012.
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hidrelétricos, configura uma estratégia viável que, dentro dos moldes do marco 
legislativo que já existe no Brasil, possui potencial para conservação da mata 
ciliar desses corpos hídricos, o que representa uma manutenção das atividades 
das usinas hidrelétricas – ou potencialização -, que é benéfico para todo país, cuja 
produção energética está diretamente ligada a manutenção da prestação dos 
serviços ambientais, sobretudo dos serviços ambientais hídricos.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 As matas ciliares influenciam diretamente no equilíbrio do sistema hidrológico, 
preservando-o quantitativa e qualitativamente.

4.2 A preservação da mata ciliar é de suma importância para a renovabilidade dos 
recursos hídricos enquanto fonte de energia elétrica, bem como à  prevenção do 
assoreamento das represas, sendo imprescindíveis, pois, para a manutenção da 
capacidade de produção de energia hidrelétrica nacional. 

4.3 A implementação do PSA aos produtores rurais revela-se como boa estratégia 
para atingir o objetivo de conservação e preservação da vegetação nativa no 
entorno dos corpos hídricos localizados a montante das usinas hidrelétricas. 

4.4 O financiamento do PSAH pode ser realizado a partir de recursos oriundos da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos, bem como por recursos advindos das 
próprias usinas hidrelétricas.
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MARCIA GUIMARÃES
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Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq - Nível C

1. INTRODUÇÃO

Pode-se considerar o Direito da Criança e do Adolescente como um direito 
de novíssima geração que veio na trilha de importantes conquistas de nosso 
país, através do processo de redemocratização e da consequente promulgação 
da Constituição Federal. Mais estritamente ligada à questão infância e juventude 
tivemos a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança no ano de 1989 e em 
1990 veio à lume o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Assim, a Constituição Federal, a Convenção Sobre os Direitos da Criança 
e o Estatuto da Criança e do Adolescente compõem um valioso instrumental 
jurídico para a proteção da criança, do adolescente e do jovem. 

Tal cenário composto por este avançado arcabouço legal tencionou 
impingir à situação da criança e do adolescente de nosso país uma nova realidade, 
onde os mesmos, ainda que considerados legalmente como pessoas em 
desenvolvimento, são considerados sujeitos de direitos e deveres e de absoluta 
prioridade.

As melhorias trazidas por estas recentes legislações são inegáveis, 
entretanto, muito ainda há para se avançar e realmente trazer à existência um dos 
mais valorosos princípios nela expostos, a saber: a proteção integral da criança e 
do adolescente.

Emergem, assim, como questões de ordem, o estudo de conceitos como 



890 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

Sociedade de Risco, Democratização de Riscos, Justiça Ambiental, Proteção 
Socioambiental, entre outros, os quais são muitas vezes discutidos sem levar 
em conta uma parcela digna de um olhar mais apurado por parte de nossos 
legisladores e gestores públicos: as crianças e os adolescentes.

O presente artigo busca suscitar uma breve reflexão acerca da falta de 
democratização dos riscos, tomando como base a temática da Justiça Ambiental 
e sua relação com a infância.

2. A PROTEÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA 
SOCIEDADE DE RISCO

Inicialmente é preciso entender que ao falar-se da proteção socioambiental 
da criança e do adolescente, fala-se de uma parcela da população que tem 
peculiaridades intrínsecas.

Mencionar proteção socioambiental de crianças e adolescentes é 
também agregar à discussão a questão da vulnerabilidade socioambiental desta 
parcela da população que já é por natureza vulnerável e que para tanto merece 
tratamento diferenciado nas mais diversas esferas.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todos são 
iguais e que possuem os mesmos direitos e liberdades, mas também reconhece 
que a infância tem direito a cuidados e à assistências especiais. Ou seja: é uma 
cidadania que é compatível com a devida consideração de sua diferença em 
relação aos adultos, ou seja, de sua identidade como criança.2022

Entretanto:
“Tendemos a viver num mundo de certezas, de uma 

perspectiva sólida e inquestionável, em que nossas convicções nos 
dizem que as coisas são da maneira como as vemos e que não pode 
haver alternativa ao que parece certo. Tal é a nossasituação cotidiana, 
nossa condição cultural. Nosso modo corrente de sermos humanos.”2023

Ocorre que “conhecer e pensar não é chegar a uma verdade absolutamente 
certa, mas dialogar com as incertezas”2024

Dialogar com a incerteza, no dizer de Morin, remete-nos à sociedade de 
risco, no qual as certezas já não possuem espaços fixos, ou mesmo, possuem 
espaços, por assim dizer.

A incerteza é uma constante a ser levada em conta.  Considerando que os 
desafios impostos à proteção normativa do meio ambiente agora se desenvolvem 

2022  BARATTA, Alessandro. Infância e Democracia. In: MÉNDEZ, Emílio Garcia, et. al. 
Infância, Lei e Democracia na América Latina. Blumenau: EDIFURB, 2001. p. 69.
2023  MATURANA, H.R.; VARELA, F.J. A Árvore do conhecimento: as bases biológicas do 
comportamento humano. Tradução de Humberto Mariotti. São Paulo: Athenas, 2011. p.11.
2024  MORIN, Edgar. Cabeça bem-feita. Traduzido por Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2008. p. 59.
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no interior de uma sociedade mundial de risco, a qual lida, sobretudo, com 
conflitos relacionados à gestão da incerteza em diversos graus2025

Isto porque, como explica Beck:

“Não há ninguém que conheça de verdade o resultado 
global – ao nível do conhecimento positivo, a situação é radicalmente 
‘indecidível’ -, mas isso não obsta que tenhamos que decidir. A época 
do risco impõe a todos nós a carga de tomar decisões cruciais que 
podem afetar a nossa sobrevivência mesmo sem nenhum fundamento 
adequado no conhecimento.”2026

Para tanto, convém atribuir importância ao papel da avaliação integral dos 
riscos, como pressuposto para o exercício adequado da função de proteção.

Morato Leite2027 ensina:

“O risco, como salientado, impõe também uma obrigação 
de ordenar a decisão, levando-se em consideração também dados 
do futuro, o que importa afirmar que os interesses e direitos das 
futuras gerações deverão ser considerados nos processos de decisão 
influenciados pelo risco.” 

Benjamin reproduzindo a lição de Cristopher Stone salienta que as 
gerações futuras dão, em nosso modelo global, mais peso à equação da proteção 
do meio ambiente, pois permitem que os interesses dos não nascidos, os nossos 
descendentes, sejam somados aos do presente, obrigando-nos, desta forma, a 
refazer os cálculos.2028

O que resta evidente diante de tais realidades é a importância da 
proteção dos Direitos Socioambientais da Criança e do Adolescente em meio à 
vulnerabilidade e riscos reinantes em nossa sociedade.

3. JUSTIÇA AMBIENTAL, INFâNCIA E DEMOCRATIZAÇÃO DOS RISCOS

O movimento de Justiça Ambiental configura-se como a fusão de duas 
agendas de reivindicações: direitos civis e direitos humanos e ambientalistas.

O movimento ambientalista caracterizou-se por partir da concepção 
de que os problemas ambientais atingem a todos indistintamente, enquanto o 
Movimento de Justiça Ambiental ressaltava a desigualdade na distribuição de 
riscos e custos ambientais.

2025  LEITE, J.R. Moratto; AYALA, P.A. Direito Ambiental na sociedade de risco. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária. 2004. p. 214
2026  BECK, Ulrich. La Sociedade Del riesgo global. Trad. De Jesús Albores Rey. Madri: Siglo 
XXI, 2001. p.123
2027  LEITE, J.R. Moratto; AYALA, P.A. Direito Ambiental na sociedade de risco. p. 209
2028  BENJAMIN, Antônio Herman de V. e. Objetivos do Direito Ambiental.In: BENJAMIN, 
Antônio Herman de V. e. & SÍCOLI, José Carlos Meloni (orgs). Anais do 5º Congresso Internacional 
de Direito Ambiental, de 4 a 7 de junho de 2001. O futuro controle da poluição e da implementação 
ambiental. São Paulo: IMESP, 2001. p. 74.
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O movimento por Justiça Ambiental surgiu nos Estados Unidos da 
América, em meados de 1980, como fruto de articulação de movimentos 
sociais de defesa dos direitos de populações pobres e de etnias discriminadas e 
vulnerabilizadas, expostas a riscos de contaminação tóxica pelo fato de habitarem 
regiões periféricas de grandes depósitos de lixo tóxico e radioativo ou de grandes 
indústrias de efluentes químicos. Nasceu, pois, originalmente atrelado às lutas 
contra o que se nomeou de racismo ambiental, expressão cunhada em virtude da 
constatação de uma pesquisa realizada por Robert D. Bullard em 1987, a pedido 
da Comissão de Justiça Racial da United ChurchofChrist, que demonstrou ser o 
componente racial fator determinante nas políticas de distribuição espacialmente 
desigual da poluição e degradação ambiental2029.

Podemos, portanto, afirmar que Justiça Ambiental designa a distribuição 
equitativa de riscos, custos e benefícios ambientais, independentemente de 
fatores não justificáveis racionalmente, tais como etnia, renda, posição social 
e poder; o igual acesso aos recursos ambientais e aos processos decisórios 
de caráter ambiental, traduzindo-se na sua democratização. Requer condições 
estruturais favoráveis à organização e empoderamento da coletividade 
como sujeitos ativos do processo de gestão ambiental, traduzindo-se na sua 
democratização.

Ainda em relação à questão atinente à injustiça ambiental, pode-
se considerar a mesma como uma espécie de discriminação ambiental, pois 
impõe a certos grupos já fragilizados por condições socioeconômicas, raciais 
e informacionais, uma carga desproporcional de custos ambientais quando 
comparados à sociedade em geral. O que se percebe, de fato, é a forte relação 
existente entre a degradação ambiental e a injustiça social.

Como já visto, o movimento da Justiça Ambiental vem avançando e seu 
foco tem se estendido há muito para além da questão racial, indo, sobretudo para 
a questão de classes. 

Podendo considerar-se que crianças e adolescentes são pertencentes a 
um destes grupos sociais que já possuem intrinsecamente condições particulares 
de vulnerabilidade, e que, não obstante tal condição, ao serem expostas à 
situações de degradação ou desestabilização ambiental são afetadas de modo 
desigual, haja vista a sua situação peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 
4º Estatuto da Criança e do Adolescente).

Algumas estatísticas merecem ser destacadas para corroborar tal 
entendimento de que crianças e adolescentes são sujeitos de injustiça ambiental.

O PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), 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. Segundo o estudo do PNUD 

2029  ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecilia Campello do Amaral; BEZERRA, Gustavo das Neves. 
O que é Justiça Ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. p. 19
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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 número é de 1 a cada 1500.2030

O “Atlas da Saúde Infantil” que a Organização Mundial da Saúde lançou 
em 2004 traz dados alarmantes, o mesmo afirma que a poluição mata mais de 3 
milhões de crianças a cada ano. Na Quarta Conferência Ministerial sobre Ambiente 
e Saúde que a referida instituição realizou naquele mesmo ano, cuja temática 
central focava: o Plano de Ação para a Saúde e o Ambiente da Criança, estudos 
foram apresentados comprovando que a capacidade de eliminar substâncias 
tóxicas da água e do ar é inferior nas crianças.2031

Segundo o relatório “O meio ambiente importa”, que o Banco Mundial 
apresentou à comunidade internacional em outubro de 2005, as crianças sofrem 
mais com a poluição do que os adultos. Os dados do referido relatório comprovam 
ainda que na América Latina e no Caribe existam em torno de 100 milhões de 
crianças vivendo em condições ambientais de completa inadequação, fato este 
intrinsecamente ligado ao grande número de mortes e doenças entre elas.2032

Outro dado interessante é revelado por uma pesquisa divulgada em 2006 
pela Cruz  Vermelha e pelo Grupo de Trabalho Ambiental dos Estados Unidos 
a partir do sangue de cordões umbilicais. A pesquisa apontou que os bebês 
começam a se contaminar ainda no ventre da mãe, pois foram detectadas nas 
amostras substâncias tóxicas como derivados do petróleo, mercúrio e pesticidas. 
Entre as cerca de 287 substâncias tóxicas detectadas, 180 causam câncer em 
seres humanos ou animais, 271 são tóxicas para o cérebro e para o sistema 
nervoso, e 208 causam defeitos de nascença ou desenvolvimento anormal. 

Temos também problemas como: o agravamento do efeito estufa, as 
explosões de usinas nucleares como a de Chernobyl, na Ucrânia (1986) e a de 
Fukushima, no Japão (2011), o vazamento de gás radioativo na usina nuclear em 
Kozloduy, na Bulgária (2011), a extinção de espécies animais, o esgotamento 
de recursos naturais não renováveis, a significativa supressão da vegetação 
essencial para a qualidade de vida, a biotecnologia que avança a passos largos 
sem uma fiscalização consistente, a pobreza em grande escala, além do 
crescimento demográfico são exemplos de implicações danosas, frutos de 
um progresso global não planejado e certamente comprometedor da proteção 
integral e absoluta de crianças e adolescentes.

Observa-se que um dos grandes problemas a ser enfrentado pela 

2030 LEROY, Jean-Pierre; MALERBA, Juliana.Justiça climática e ambiental. Em 
FÓRUM BRASILEIRO DE ONG’S E MOVIMENTOS SOCIAIS PARA O MEIO AMBIENTE E O 
DESENVOLVIMENTO; VITAE CIVILIS. Mudanças climáticas e o Brasil – contribuições e diretrizes 
para incorporar questões de mudança de clima em políticas públicas. p. 48.
2031 FARIAS,Talden. Por um diálogo entre o direito ambiental e o direito da infância e 
juventude. Disponível em: http://goo.gl/XIXmHq.  Acesso em: abril de 2014.
2032 FARIAS,Talden. Por um diálogo entre o direito ambiental e o direito da infância e 
juventude. Disponível em: http://goo.gl/XIXmHq.  Acesso em: abril de 2014.

http://goo.gl/XIXmHq
http://goo.gl/XIXmHq
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sociedade de risco é a falta de democratização dos mesmos. É característica 
dos novos riscos, a artificialidade, uma vez que podem ser gerados pelo 
comportamento humano, o que pode propiciar a manifestação popularmente 
conhecida como efeito borboleta, a qual estabelece que pequenas decisões ou 
condutas simples – ou até mesmo a falta delas – podem ser amplificadas por uma 
vasta cadeia de conexões capazes de gerar consequências trágicas no futuro. 
Para exemplificar o que se afirma, Mendoza Buergo cita o buraco da camada de 
ozônio e a poluição atmosférica, que nada mais são do que consequências de 
pequenas decisões humanas, tomadas por diversas pessoas ao mesmo tempo 
e de forma involuntária.2033

Convém observar a noção de risco e vulnerabilidade trazidas por Henri 
Acserald que assim diz:

“Da noção de risco à noção de vulnerabilidade, buscou-se 
melhor articular as condições que favorecem a suscetibilidade de 
sujeitos a agravos. Conforme assinala Ayres: “Enquanto com a noção 
de risco buscou-se ‘calcular a probabilidade de ocorrência’ de um agravo 
em um grupo qualquer com determinada característica, ‘abstraídas 
outras condições intervenientes’, com a noção de vulnerabilidade 
procura-se ‘julgar a suscetibilidade’ do grupo a esse agravo, ‘dado um 
certo conjunto de condições intercorrentes’. A disposição a tratar as 
condições de vulnerabilidade como uma questão de direitos humanos, 
por sua vez, é apresentada também como destinada a vinculá-las às 
suas raízes sociais mais profundas, estimulando e potencializando a 
mobilização das pessoas para a transformação destas condições.”2034

Ressalte-se que no caso pátrio grande parte desse tipo de contaminação 
acaba ocorrendo de forma legal sob o aspecto administrativo e criminal, apesar 
da adoção da responsabilidade objetiva em matéria ambiental. Confirmando tal 
hipótese tem-se o fato de que a Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) não 
estabelece qualquer agravante para a contaminação de crianças nos casos de 
contaminação do meio ambiente.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por seu turno, não trata 
claramente da questão socioambiental. 

Todavia, é preciso salientar que o Estatuto da Criança e do Adolescente 
carrega consigo uma responsabilidade comunitáriapela proteção integral da 
criança e do adolescente, assim preconizada em artigos como o 4º, o 70 e 722035 

2033 MENDONZA BUERGO, Blanca. El Derecho penal em La sociedaddelriesgo. Madrid: 
Civitas, 2001. p. 25.
2034 ACSELRAD, Henri. Vulnerabilidade ambiental, processos e relações.  Disponível em: 
http://goo.gl/XraJJE. Acesso em abril de 2014. 
2035 BRASIL. Estatuto da Criança e do AdolescenteArt. 4º É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber 
proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços 

http://goo.gl/XraJJE
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do referido estatuto, entre outros. Fazendo-se, inclusive, referência no Art. 73 
sobre a inobservância de tais normas (Arts. 70 e 72) e a responsabilidade da 
pessoa física ou jurídica.

O Ministério Público tem suas funções previstas no ECA, as quais 
segundo o Art. 200 do referido dispositivo legal serão exercidas nos termos da 
respectiva Lei Orgânica. Entre suas competências ressalta-se a estipulada no 
Art. 201, V, que assim diz:

Art. 201. Compete ao Ministério Público:

“[...] V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para 
a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos 
à infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3º 
inciso II, da Constituição Federal;”

Todavia, entende-se que o que mais pode trazer uma eficaz proteção 
e responsabilização aos danos socioambientais provocados às Crianças e 
Adolescentes está presente na sistematização do Estatuto da Criança e do 
Adolescente em forma de Conselhos.

Tais conselhos se organizam em forma de natureza deliberativa e 
de controle, constituindo-se em órgãos de decisão e acompanhamento das 
ações públicas, possuindo autoridade para analisar a situação da infância e dos 
adolescentes; intervir nas várias políticas, propor medidas necessárias ao pleno 
atendimento das diretrizes do ECA. Ou seja, são órgãos com vocação específica: 
definir e controlar as Políticas Públicas de atenção à criança e ao adolescente, em 
cada instância.2036

Desta feita, o Conselho Nacional estipula normas gerais e é responsável 
pelas diretrizes e pela articulação da Política Nacional. Os Conselhos Estaduais 
são responsáveis pela formulação, implementação, coordenação e fiscalização da 
política em seu âmbito territorial. Já os Conselhos Municipais são responsáveis 
pela formulação, implementação e controle das Políticas Públicas em nível 
local.2037

Segundo o Art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

“O Conselho Tutelar é órgão permanente e 

públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção 
à infância e à juventude.
Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e 
do adolescente.
Art. 72. As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes 
dos princípios por ela adotados.
2036  ARDIGÓ, Maria Inês França. Estatuto da criança e do adolescente: direitos e deveres. 
São Paulo: Cronus, Leme, 2009, p.83.
2037  ROCHA, E.G.; PEREIRA, J.F. Descentralização participativa e a doutrina da proteção 
integral da criança e do adolescente. Revista da UFG, v. 5, m. 2, dez. 2003. Disponível em: 
http://goo.gl/Xi8GGQ. Acesso em: maio de 2014.

http://goo.gl/Xi8GGQ
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autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade 
de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, definidos nesta Lei.”

O Conselho tutelar pode ser considerado como o órgão representante 
da comunidade na Administração Municipal, sendo encarregado de assegurar o 
cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, podendo ser considerado 
um importante instrumento de mudança social e do Estado e, portanto, um 
potencial agente fiscalizador de questões atinentes à injustiça ambiental de que 
são alvos nossas crianças e adolescentes.

Mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente não tratando do tema 
socioambientalismo, os conselhos tutelares como órgãos encarregados de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, podem e devem 
proteger esses infantes. Até porque o artigo 2252038 da Constituição de 1988 
prevê que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que 
cabe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.

Neste caso os conselhos tutelares são de grandeimportância quando se 
fala em responsabilidade ambiental, já que em muitos municípios este órgão é 
a tábua de salvação desta população infanto-juvenil que por vezes padece dos 
males da injustiça ambiental. 

Depreende-se, portanto, que a democratização dos riscos e o caminhar 
rumo a uma efetiva justiça ambiental pode estar atrelado ao conhecimento de 
tal realidade por parte dos Conselhos previstos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, uma vez que estes, por terem atuação local e comunitária, podem 
vir a ser possíveis elementos de efetiva atuação de proteção integral de crianças e 
adolescentes, o que culminará em sua proteção socioambiental e o consequente 
cessar de injustiças ambientais por elas sofrida.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 Diante de fatores como sociedade de risco e realidades como a 
vulnerabilidade socioambiental é impossível não atentar para a realidade de 
crianças e adolescentes inseridos em tais contextos;

4.2 A Justiça Ambiental tangencia o contexto da proteção socioambiental 
de crianças e adolescentes, demonstrando que esta parcela da população tem 
sido afetada de forma desigual e desproporcional, merecendo um olhar apurado e 
uma proteção eficaz, a qual resta ainda longínqua em legislações mais específicas;

4.3 O Estatuto da Criança e do Adolescente, por seu turno, apresenta 
aparentes lacunas que podem ser sanadas ao debruçarmo-nos, principalmente, 

2038  Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
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sobre princípios nele elencados;

4.4 Percebe-se, ainda, que a estrutura de Conselhos nas mais diversas 
esferas estatais pode funcionar como importante instrumento de proteção 
socioambiental de crianças e adolescentes e o potencial alcance de uma realidade 
de justiça ambiental;

4.5 Por fim, resta nítida a necessidade de emergirem maiores discussões 
e informações acerca de tão importante temática. Restando a esperança de que a 
menoridade etária não trasmude-se em uma menoridade de direitos e proteções 
essenciais à proteção integral de pessoas em desenvolvimento como as crianças 
e adolescentes.
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40. DIREITO ABSOLUTO DE PROPRIEDADE VERSUS 
FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE: A 
RESTRIÇÃO DE NATUREZA AMBIENTAL AO CONTEÚDO 
DO DIREITO DE PROPRIEDADE

SANDRA MARIA CAVALCANTI
Mestranda em Direito Econômico pela Universidade Federal da Paraíba

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo tem a finalidade de analisar a moderna concepção 
do instituto da função social da propriedade sob a perspectiva da teoria 
neoconstitucional dos direitos fundamentais que, por seu turno, tende a traçar 
um novo paradigma, qual seja, de estreitamento da relação entre interesse 
público e privado, sendo tal ato entendido como aquele capaz de oferecer 
maiores condições de justiça e igualdade.

Com o surgimento de novos objetivos sociais traçados pela Constituição 
da República de 1988, como se demonstra a preocupação com a preservação 
dos bens ambientais, pode ocorrer, a primeira vista, um certo conflito entre 
estas novas garantias com os direitos fundamentais já existentes, como o da 
propriedade.

O aspecto culminante deste trabalho está no reconhecimento de que 
a publicização do Direito Privado confere ao Estado a possibilidade de intervir 
mais na área privada, - que antes interessava apenas ao âmbito particular dos 
indivíduos. Tal interferência, em nome do bem estar da coletividade, pode chegar 
a causar grandes agravos ao direito do particular, sendo necessário, a partir do 
reconhecimento deste desequilíbrio, criar uma nova forma de interpretação dos 
direitos fundamentais. Necessário, portanto, maior conhecimento a respeito 
destes direitos fundamentais ao mesmo tempo em que passa a ser aplicado 
sobre eles, a partir de agora, o princípio da proporcionalidade na solução da 
colisão entre tais direitos basilares, com a flexibilização dos direitos conflitantes, 
para, assim, conseguir alcançar o efetivo equilíbrio objetivado pela Carta Magna.

Neste cenário, o primeiro capítulo inicia trazendo conceitos importantes 
sobre o direito de propriedade e o direito ao meio ambiente, enfatizando o 
que seja propriedade e o que seja bem ambiental. São conceitos capazes de, 
correlacionados, explicar a motivação da criação da função social da propriedade 
que, em verdade, não quer dizer um direito do Estado em invadir a propriedade 
privada, mas sim uma garantia constitucional sobre a dignidade da pessoa 
humana, detentora do direito de poder se utilizar de forma equilibrada os bens 
ambientais para sua sobrevivência e das gerações futuras igualmente.
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Já no segundo capítulo, a intenção é demonstrar e conceituar a função 
social da propriedade tanto nos seus aspectos doutrinários quantos em seus 
aspectos normativos, dando o devido embasamento constitucional deste 
instrumento e explicando o que motivou a construção de tal instituto, tendo 
em vista que o mesmo fora criado em uma época em que ao Direito estava 
enraizada a característica da não intervenção e respeito extremo aos contratos 
jurídicos privados que repugnavam qualquer tipo de interferência do Estado nas 
cláusulas de tais acordos.

O terceiro capítulo terá o condão de ponderar sobre como poderá ser 
feita esta junção entre interesses públicos e privados dentro das relações 
jurídicas dentre os indivíduos mas de maneira que seja possível a sua realização 
e aceitação, tendo em vista que, em realidade, se percebe que a adequação de 
tais garantias dentro de um mesmo arrolamento legal não se dá satisfatoriamente 
pelo fato de sua concretização ainda apresentar falhas.

2. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE E DIREITOS DO MEIO AMBIENTE

2.1. Direitos de  Propriedade

O direito de propriedade nasceu como expressão do direito natural. O 
proprietário tinha inteira liberdade de usar, fruir, dispor e destinar o bem da 
maneira que melhor lhe conviesse.

Além disso, teria o proprietário pleno direito de reivindicar o bem das 
mãos de quem o detinha da maneira a qual achasse melhor para ter de volta 
aquele bem que era unicamente seu. Ou seja, o direito de propriedade era 
oponível contra todos os outros indivíduos e pessoa alguma teria o direito de 
tentar interferir na maneira pela qual o proprietário dispunha daquele bem.

Entretanto, esta característica do jus utendi et abutendi, proveniente 
do naturalismo, não mais existe. Atualmente, como se explicitará ao longo 
deste artigo, o direito de propriedade tem a característica de um direito de uso 
limitado pelas exigências da utilização racional da propriedade, de maneira a se 
observar, durante o seu uso, as exigências da sociedade e a preservação do 
bem ambiental.

2.2 Definição de propriedade

A expressão propriedade contém uma carga ideológica que é resultante 
de seu desenvolvimento histórico, representando, de alguma forma, a trajetória 
da própria sociedade humana com suas complexidades e contradições. Sob as 
formas coletiva ou privada, é a propriedade o principal vetor da economia e da 
política, sendo as restrições e as reafirmações do seu conceito parte de uma 
intensa correlação entre forças da sociedade, eclodindo expressiva parcela dos 
conflitos e das mazelas sociais que ainda afligem a humanidade.

Desta feita, propriedade é a relação fundamental do direito das coisas, 
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abrangendo todas as categorias dos direitos reais sobre coisas alheias, sejam 
direitos reais limitados de gozo ou fruição, sejam os de garantia ou de aquisição.

2.2.1 Noções históricas sobre a propriedade

Em Roma, a ideia de propriedade era vinculada à religião, que, quando 
tomava posse de um solo, não poderia mais ser desalojada, vez que eram 
bens próprios de uma família, como feito e ligado pelo sangue daquela 
família, não havendo como aquela propriedade passar para outrem, seja de 
qual forma, pela deliberação popular ou por decisão dos governantes. Ou seja, 
cometia grave impiedade o estranho que transpusesse os limites do imóvel de 
outrem sem o consentimento do chefe.

Nesta época, a propriedade privada era regida por uma constituição social, 
que tinha o poder de perdurar por todo os tipos de governos que poderiam ser 
aplicados aquela época. Isso porque o direito de propriedade se baseava na 
religião, demonstrando que as instituições que diziam respeito à vida privada 
eram sólidas e estáveis, diferentemente dos governos.

Como registrou Cunha Gonçalves2039:

“Os romanos definiam a propriedade como plena in re potestas, 
no sentido de que o proprietário pode, em regra, fazer da 
sua coisa tudo o que melhor lhe aprouver. Este conceito era 
traduzido por outra fórmula não menos expressiva, que definia 
o proprietário: suae quidem quisque rei moderator atque 
arbiter. Este conceito é, ainda hoje rigorosamente exato, já se 
vê, dentro das limitações legais do direito de propriedade. 
Desta sorte, é mais fácil dizer o que o proprietário não pode 
fazer, do que esmiuçar todos os atos de administração e 
disposição incluídos no seu direito.”

O Direito Romano incutiu aos seus povos a interpretação egoística a 
respeito da propriedade, totalmente centrada no indivíduo, que tinha o poder 
de decidir livremente sobre o uso e o destino da coisa. Percebe-se que esta 
compreensão de propriedade foi tão facilmente absorvida que o modelo 
contemporâneo de propriedade encontra diversos entraves em fazer entender 
que a propriedade sofre limitações correspondentes à sua função social.

Os romanos atribuíam a propriedade como jus utendi et abutendi, ou 
seja, era plenamente justo que o proprietário usasse e abusasse daquilo ao 
qual era dono, ou seja, existia o direito da pessoa se servir da coisa, dispor 
dela, seja alienando, seja emprestando, transformando-a e até destruí-la.

Desta forma, neste momento histórico não se falava em responsabilidade 
do proprietário da propriedade privada para com a sociedade. A relação que 
merecia respeito era apenas aquelas de cunho privado.

Já em outro momento histórico, o da civilização burguesa, a propriedade 

2039  Tratado de Direito Civil. 2 ed., 1 ed. brasileira, v. 11, t.1, e 5. São Paulo: Max Limonad, 
s.d., p.218.
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era totalmente desvinculada dessa dimensão religiosa. A propriedade, portanto, 
tinha apenas uma dimensão de importância, a econômica.

Segundo o Código de Napoleão, o direito burguês definiu a propriedade 
como poder absoluto e exclusivo sobre coisa determinada, concedendo ao seu 
titular utilidade exclusiva e irrestrita.

Assim, a Revolução Burguesa acabou por gerar um novo sistema jurídico, 
aquele onde o poder agora se concentrava nas mãos dos burgueses. Este novo 
ordenamento era baseado em regras e princípios extremamente rígidos e, por 
consequência, o direito de propriedade tornou-se praticamente que absoluto.

Nesta época a propriedade era a mais importante vertente de proteção 
do Direito Privado. Não se falava em direito público ou supraindividual, mas se 
falava em um direito individual de propriedade que era o ponto de partida para 
criação de todos o demais direitos.

Na distribuição sistemática do Código de Napoleão, o livro primeiro tratava 
das pessoas, o livro segundo cuidava dos bens e das diferentes modificações da 
propriedade, enquanto que o livro terceiro era sobre as diferentes maneiras as 
quais se adquire a propriedade.

Nesta separação entre sociedade e individualidade Marx considerou que 
o Estado acabava sendo também apropriado pela classe operária. Ou seja, na 
realidade, não existia público, e sim o privado.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho2040:

“No curso evolutivo da sociedade, o Estado do século XIX 
não tinha esse tipo de preocupação. A doutrina do laissez 
faire assegurava ampla liberdade aos indivíduos e considerava 
inatingíveis os seus direitos, mas, ao mesmo tempo, permitia 
que os abismos sociais se tornassem mais profundos, 
deixando à mostra os inevitáveis conflitos surgidos da 
desigualdade entre as várias camadas da sociedade.”

Já John Locke2041, como sendo um dos que inspirou o constitucionalismo 
liberal, trouxe a compreensão de que a subsistência do indivíduo está determinada 
pela força do seu trabalho apenas, acabando com a ideia de merecimento e 
benção divina pelo recebimento da propriedade.

Portanto, o cidadão era livre e capaz de, por si mesmo, conseguir 
conquistar seus bens, afastando de vez a influência do Poder Público como 
força essencial para fornecer meios para sua subsistência e de sua família.

Não havia mais justificativa para intromissão de outrem sobre a vida de 
cada indivíduo, era a prevalência do direito natural e do contrato social, onde só 

2040  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22a edição. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris. 2009. p. 733
2041  LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem, os 
limitese os fins verdadeiros do governo civil/John Locke; introdução de J.W.Gough; tradução 
de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994 – (Coleção clássicos do 
pensamento político).
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importava aos particulares e não mais a terceiros a realização de qualquer tipo 
de negócio jurídico.

Rousseau2042 considerou que o direito de propriedade era o mais 
importante de todos os

direitos, e argumentou que o fundamento do pacto social era a propriedade, 
provando que as relações pessoais sem interferência do Estado eram os 
princípios fundamentais para formação da justiça.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em seu artigo 
2º, não deixaram de explicitar a propriedade como um dos direitos naturais e 
imprescritíveis do homem, ratificando o seu nível de importância trazido desde 
a época da burguesia.

Assim, direito de propriedade era um aspecto relevante da liberdade 
individual, sendo devidamente assegurado a nível constitucional e em sua dupla 
natureza, tanto de direito subjetivo como quanto instituto jurídico.

Quanto instituição jurídica, a propriedade representou o elo de comunicação 
entre o Estado e a sociedade civil. A classe operária, ao conseguir transformar a 
política absolutista pelo sufrágio censitário, fomentou o entendimento de que os 
direitos políticos puderam alcançar a todos graças a elevação do conceito jurídico 
de propriedade. Isso transformou a perspectiva institucional, que transformou o 
seu viés absolutista e igualou a ideia de dignidade com a ideia do direito do 
indivíduo de ter a sua propriedade. Ou seja, digno é aquele que tem propriedade.

A própria Constituição de Weimar, de 1919, em seu artigo 153, demonstra 
que já se fazia como necessidade imperiosa dar outro sentido ao direito de 
propriedade, aliando a este a ideia de cumprimento da sua função social; que 
assim se referia que a propriedade é garantida pela Constituição. Seu conteúdo 
e seus limites serão fixados em lei. A propriedade acarreta obrigações. Seu 
uso deve ser igualmente no interesse geral.

Conforme faz constar Jünger Habermas2043, o Estado agora passa a 
interferir na esfera privada, haja vista que:

“[...] as grandes massas, agora admitidas à cogestão, 
conseguem traduzir os antagonismos econômicos em 
conflitos políticos: as intervenções vão em parte ao encontro 
dos interesses dos economicamente mais fracos.”

O direito subjetivo do proprietário passa a sofrer limitações decorrentes 
do fenômeno da urbanização. Já na era contemporânea, a proteção da 
liberdade econômica individual e do direito à subsistência não dependem mais 
da propriedade, portanto, mas sim de outros bens de valor patrimonial. Ao 
proprietário agora se impõe um dever jurídico, a de usar a propriedade com 

2042 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Tradução: Rolando Roque da Silva. 
Edição eletrônica: Ed.Ridendo Castigat Mores 
2043 HABERMAS, Jünger. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1984. p. 174
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respeito à sua função social.

A rápida concentração populacional nas cidades fez com que o Estado 
passasse a intervir para regular as relações decorrentes da propriedade, 
principalmente as que concernem o inquilinato, isso provocou uma verdadeira 
limitação ao direito de propriedade pela necessidade causada pela superpopulação.

A intervenção passou a ser uma necessidade e, segundo José dos 
Santos Carvalho Filho2044:

“O Estado intervencionista nem sempre apresenta somente 
aspectos positivos, mas se considera que é melhor suportar 
sua hipertrofia com vistas à defesa social do que assistir à sua 
ineficácia e desinteresse diante dos conflitos gerados pelos 
grupamentos sociais.”

Diante deste cenário de crise foi preciso reconhecer que os direitos 
patrimoniais, que influenciavam diretamente na subsistência individual, 
precisavam ter uma proteção constitucional equivalente ao que se conferia ao 
direito de propriedade.

Deste então, reconhece-se a propriedade como direito humano, para 
garantir a sua função de proteção pessoal. Assim, a propriedade passa a sofrer 
cortes com o intuito de cumprir o seu dever de proteção do ser humano, e não 
proteção da propriedade em si e unicamente.

A propriedade passou a ser uma garantia da liberdade humana, e deixou 
de ser um instrumento ao exercício de poder sobre outrem.

2.2.2 Noção de propriedade no Brasil

A propriedade constituiu verdadeiro direito natural. Porém, a 
contemporaneidade alteraram a fisionomia da propriedade exatamente porque 
este seu caráter inatingível teria limitação assim que se apresentasse a 
necessidade de melhor redistribuição da necessidade para atender a chegada 
da coletivização em massa.

No Brasil, o direito de propriedade está expressamente previsto na 
Constituição, especificamente em seu artigo 5º, inciso XXII. Isso faz com que o 
direito de propriedade não deixe de existir pela simples publicação de uma lei 
ordinária.

Entretanto, como já se mencionou, a propriedade não mais se 
caracteriza como direito absoluto. A sua relativização se dá exatamente pelo 
caráter da função social. Uma vez identificada a má utilização da propriedade, 
o Estado está autorizado a interferir neste direito e determinar uma destinação 
proveitosa para esta propriedade.

O Código Civil de 2002, em seu artigo 1.228, §1º, fez a devida ressalva 

2044  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22a edição. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris. 2009. p. 733
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sobre o direito de propriedade, onde o proprietário é obrigado a cumprir com 
a função social da mesma. Assim:

“O direito de propriedade deve ser exercido em consonância 
com as suas finalidades econômicas e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei 
especial, 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.”

 A propriedade consagra a plenitude do direito de senhores sobre uma 
coisa, sendo, portanto, todas as inúmeras faculdades que nela se distinguem, 
manifestações da referida plenitude.

A propriedade é um direito real e seu exercício independe de prestação 
de quem quer que seja. É conferido ao titular tal direito pela prerrogativa de usar, 
gozar, dispor bem como reivindica-la.

Dispõe o artigo 524 do Código Civil que a lei assegura ao proprietário 
o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de 
quem quer que injustamente os possua.

A propriedade, considerada como um direito subjetivo do proprietário 
até o final do século XVIII, foi elevada a assumir o caráter de socialização ou 
destinação social. A Carta Magna ressalva a possibilidade de desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Ou seja, no Brasil, 
adotou-se o regime jurídico da função social da propriedade em seu sentido 
absoluto, limitando o direito de uso privado para garantia do bem estar social.

2.3 Propriedade dos bens ambientais

O direito de propriedade deve ser exercido em observância às limitações 
do direito ambiental.

O zoneamento urbano é uma dessas limitações que precisam ser 
analisadas para com a utilização da propriedade imóvel. Imóveis, ao serem 
construídos, necessitam observar a possível existência, naquela propriedade, 
se há cobertura florestal, se está ou não localizado em área especial ou em 
área de importância turística, bem como tem o dever de observar se estão 
cumprindo com a função ecológica da propriedade.

Como bem assevera Antônio Herman Benjamim2045:

“[...] o direito de propriedade é reconhecido constitucionalmente, 
mas seu conteúdo final é determinado pela legislação ordinária; 
o que permite o estabelecimento de limitações a tal direito, 
sem que seu proprietário tenha direito a qualquer indenização, 
ou possa pleitear uma desapropriação indireta.”

2045 BENJAMIM, Antônio Herman. Reflexões sobre a Hipertrofia do Direito de Propriedade 
na Tutela da Reserva Legal e das Áreas de Preservação Permanente. In: 5 Anos após a ECO-
92, Congresso Internacional de Direito Ambiental. Anais. São Paulo: Instituto O Direito por um 
Planeta Verde, 1997, p. 17
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Os bens ambientais não são nem totalmente públicos, e nem aqueles 
que são privados são inteiramente privados. Na verdade trata-se de um bem 
difuso de natureza jurídica de uso comum do povo, mas inconfundível com os 
bens públicos e os bens privados. O cerne da questão é conseguir compreender 
que o bem ambiental é de interesse de todos, e ser dele proprietário indica 
apenas relativo direito de uso e de gozo, mas com as devidas limitações.

Para Rui Carvalho Piva2046:
“[...] bem ambiental é um valor difuso, imaterial ou material, 
que serve de objeto mediato nas relações jurídicas de natureza 
ambiental. Trata-se de um bem protegido por um direito que 
visa assegurar um interesse transindividual, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas 
e ligadas por circunstâncias de fato. Se é um bem de uso 
comum, não há titularidade plena, pois o uso não é individual, 
mas de todos.”

O bem ambiental é de uso comum do povo, desprovido de titularidade 
plena, assim como fundamental à qualidade de vida dos seres vivos, encontrando-
se intimamente ligados à dignidade da pessoa humana e ao direito à vida.

Ou seja, todo ser humano tem o direito, bem como tem o dever, de manter 
e preservar os recursos naturais, tendo em vista que estes são essenciais para 
sobrevivência de todos. Sem a natureza, não há como a vida prosperar. Por tal 
razão é que se fala em bem ambiental como um bem garantido juridicamente, 
e não apenas recursos gratuitos encontrados a ermo.

3. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Leon Duguit2047 em decorrência da força absoluta dos contratos com o 
pacta sunt servanda e do alcance do direito de propriedade, inovou com sua tese 
a respeito da propriedade, trazendo a esta o complemento da função social. Em 
sua tese ele nega a propriedade como direito subjetivo absoluto, como assim 
era interpretado no Código de Napoleão, afirmando que para o reconhecimento 
deste direito, necessário o cumprimento do dever de observância da função 
social. Assim afirma:

“A propriedade é uma instituição jurídica que se formou 
para responder a uma necessidade econômica, como, por 
outra parte, todas as instituições jurídicas e que evoluciona 
necessariamente com as necessidades econômicas. Agora 
bem, em nossas sociedades modernas, a necessidade 
econômica, a qual corresponde a propriedade instituição 
jurídica, se transforma profundamente; por conseguinte, a 
propriedade como instituição jurídica deve transformar-se 
também. Por isso, a propriedade individual deixa de ser um 
direito do indivíduo para converter-se em uma função social. 

2046  PIVA, Rui Carvalho. Bem ambiental. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 114.
2047  DUGUIT, Léon. Las Transformaciones Generales des Derecho Privado desde el Código 
de Napoleón. Carlos G. Posada [trad.]. 2 ed. Madrid. S.d., p. 168.
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A propriedade não é um direito subjetivo do proprietário: é a 
função social do detentor da riqueza.”

A função social da propriedade impõe ao proprietário certas limitações, 
como a vedação ao exercício de determinadas faculdades, a observância a certos 
direitos elementares do domínio, bem como a submissão a um complexo de 
condições para o exercício de faculdades sobre a propriedade.

Como esclarece Cristiane Derani2048:
“Não se trata de limitar o desfrute na relação de propriedade, 
mas de conformar seus elementos e seus fins dirigindo-a ao 
atendimento de determinações de políticas públicas de bem 
estar coletivo. Esse comportamento decorre do entendimento 
de que propriedade é uma relação com resultados individuais 
e sociais simultaneamente. Os meios empregados e os 
resultados alcançados devem estar condizentes com os 
objetivos jurídicos.”

Pela influência de Duguit, não se falava mais em direito de propriedade 
sem que fosse considerado como pré requisito para concessão do direito de 
intangibilidade o atendimento ao princípio da função social. A própria Constituição 
de 1988, trazendo como base de sua construção o entendimento de que todo 
homem tem o dever de empregar esforços no sentido de contribuir efetivamente 
para o bem estar da comunidade em detrimento dos interesses unicamente 
individuais, fez questão de alçar a função social como condicionante do direito 
de propriedade, trazendo esta expressamente em seus artigos 5º, 170, 182 
e 186, passando tanto pelas políticas urbana, quanto agrícola e fundiária.

Ou seja, trata-se de um novo paradigma onde se prova e comprova que 
a linha que divide o Direito Privado e o Direito Público é muito tênue, deixando 
pistas de que tal segmentação, em sua maioria das vezes, se torna injusta e 
desequilibrada.

A função social traz o aspecto do Direito Público para dentro do 
Direito Privado, não limitando-o mas fazendo-o amoldar-se ao caráter social. É 
importante compreender que quaisquer relações jurídicas entre particulares 
acabam repercutindo, direta ou indiretamente, na vida da sociedade, não 
havendo segregação, em realidade.

Contudo, a função social não tem o caráter limitativo/restritivo já 
devidamente conhecido pelas normas administrativas, mas sim é um elemento 
integrante do próprio direito de propriedade e tem por objeto a modificação de 
sua estrutura para flexibilização do uso ilimitado e incondicionado da propriedade.

O Direito de Propriedade está garantido e assim permanecerá até que o 
proprietário passe a utilizar o bem sem observar a sua função social.

2048  DERANI, Cristiane. A propriedade na Constituição de 1988 e o conteúdo da “função 
social”. São Paulo: RT, jul-set 2002, vol. 27, p. 63.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

907

4. PONDERAÇÃO DO DIREITO PÚBLICO SOBRE O DIREITO PRIVADO 
COM OLHAR SOBRE A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer em seu artigo 5º que 
a propriedade constitui um direito inviolável do indivíduo alçou o direito de 
propriedade como uma garantia fundamental de cada indivíduo.

Contudo, neste mesmo artigo, em outro inciso, se demonstra que a 
existência do direito de propriedade está atrelada à observância ao atendimento 
dos objetivos traçados pela função social da propriedade; lembrando que função 
social abrange tudo aquilo que corresponde à preservação da dignidade da pessoa 
humana, como, por exemplo, a intervenção do Estado sobre a propriedade 
privada para conservação do bem ambiental. 

Neste sentido, cita-se o excerto da obra de Belinda Cunha2049:
“Destarte, verifica-se que através do princípio da dignidade da 
pessoa humana tenta-se diminuir o hiato existente entre a 
validade formal das leis e a validade social e ética, ou seja, 
tenta-se conferir maior eficácia e efetividade às normas, 
trazendo-as para mais perto do plano do ser, para mais perto 
da sociedade a que se destina.”

Neste contexto, a dignidade da pessoa humana é o principal direito 
fundamental garantido constitucionalmente. Tal princípio é o fundamento do 
Estado Democrático de Direito, sendo condição sine qua non para assegurar os 
fundamentos basilares de uma vida justa e equilibrada.

O novo Código Civil de 2002 imiscuiu em seu texto o primado basilar 
da função social, colocando-a como condição necessária para garantia do 
reconhecimento da existência jurídica do direito de propriedade.

De acordo com os ensinamentos de Ingo Sarlet2050, a questão ambiental 
não deve ser tratada como algo estanque, isolado, tendo em vista que ela está 
inserida nos objetivos previstos para o atendimento à função social e, por tal 
razão, há que sempre ser levada em consideração quanto ao atendimento aos 
atributos essenciais para o reconhecimento do direito de propriedade. Quer 
dizer, a função social sempre irá considerar, dentre os vários aspectos sociais, o 
atendimento do requisito da preservação dos bens ambientais para confirmação 
da existência jurídica do direito de propriedade privada. Assim:

“Há como se sustentar, sob a ótica da CF88, que, 
diferentemente do entendimento advogado por Canotilho, ao 
classificar o “dever de exploração da terra” como um dever 
autônomo, o direito fundamental à propriedade conforma, em 
verdade, um direito-dever, em vista das limitações e redefinição 
do seu conteúdo impostas pelo comando constitucional da 

2049  CUNHA, Belinda Pereira da. Aspectos da dignidade, função social e sustentabilidade: 
possibilidades nos direitos humanos, fundamentais. Prima Facie. 4.v. 7.n. 2005.
2050  SARLET, Ingo Wolfgang. Direito Constitucional Ambiental (livro eletrônico): constituição, 
direitos fundamentais e proteção do ambiente – 1 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2013. 2004 kb; PDF.
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função social da propriedade (art. 5.°, XIII, CF88). A função 
social da propriedade corresponderia, portanto, à dimensão 
dos deveres fundamentais – de cunho social – conexos ao 
direito fundamental à propriedade. O mesmo raciocínio pode 
ser empregado no caso da função ecológica da propriedade 
(e também da posse), impondo limitações de cunho ecológico 
ao exercício do direito em questão.”

Ou seja, ao se descrever como característica intrínseca ao direito de 
propriedade a observância ao atendimento permanente da função social, não há 
como deixar de considerar que seu objetivo principal é o atendimento constante 
do princípio da dignidade da pessoa humana, sobre todo tipo de forma de 
relação jurídica que possa existir dentro da sociedade, não podendo deixar de 
atentar que a dignidade abrange, inclusive o respeito ao meio ambiente digno e 
equilibrado.

Desta forma, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
compõe o rol dos direitos metaindividuais que, segundo Nelson Nery Júnior2051:

“São direitos cujos titulares não se pode determinar. A ligação 
entre os titulares se dá por circunstância de fato. O objeto 
desses direitos é indivisível, não pode ser cindido.”

Esta característica de direito difuso ratifica o entendimento de que 
trata-se de uma incumbência preservacionista não apenas pelo Estado, como 
também de todas as pessoas.

Constatando, portanto, a necessidade imperiosa de observar a garantia 
da preservação do bem ambiental mesmo que se esteja diante de uma relação 
jurídica estritamente de cunho privado, não pode ser desconsiderada, ainda 
que se verifique a existência de conflitos entre o direito de propriedade com os 
preceitos fundamentais intrínsecos da função social.

Patrícia Bianchi2052 bem observa a necessidade de aplicação do princípio 
da proporcionalidade quando, na prática, se verifica conflito direto entre os 
direitos fundamentais, com a devida avaliação do caso concreto:

“Assim, nos casos que envolvam a interpretação da 
Constituição, deverá haver uma ponderação, tendo-se sempre 
o princípio da proporcionalidade como um norteador na 
condução das lides onde haja colisões de direitos, resolvendo-
se cada caso de forma individualizada e única, já que não há 
uma fórmula exata para a solução de diferentes problemas e 
de maneira simples.”

Verifica-se a situação hipotética onde está construída uma edificação 
multifamiliar em área de preservação permanente, e que o presente levantamento 
está causando ameaça ao equilíbrio do meio ambiente. É possível que, em 

2051  NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição federal comentada e 
legislação constitucional. 2009. p. 245.
2052  BIANCHI, Patrícia. Eficácia das normas ambientais. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 
227.
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razão da função social da propriedade e, ainda, em razão da preservação do 
bem ambiental, que a presente área seja demolida para que esta possa ser 
restaurada bem sua espécie vegetativa.

Contudo, o ato de demolir edificações multifamiliares, em certos 
momentos, pode vir a causar revolta pela sociedade, que não consegue 
mensurar a possibilidade de proporcionalidade entre os direitos de propriedade 
e o de preservação do bem ambiental.

Nesta dificuldade em se mensurar tais direitos fundamentais em caso 
prático, é que se constata a fragilidade da preservação do direito fundamental 
ambiental, tendo em vista que, para muitos, torna-se impossível medir a perda 
de sua moradia em nome da conservação do meio ambiente.

A ponderação entre a perda econômica em face do ganho ecológico 
é difícil de ser lidada. Regra geral, o sopesamento dos princípios envolvidos 
deve pairar sobre o ideal em conseguir alcançar a solução com o menor prejuízo 
possível para as partes interessadas, além da existência da justa medida entre 
os danos e os resultados almejados.

Mesmo diante de tal ponderação, na prática existe, para o julgador, muita 
dificuldade em conseguir lidar de forma justa e satisfatória no momento de se 
fazer a ponderação entre o direito difuso e o direito privado.

O bem ambiental deve ser protegido por todos, indistintamente. Contudo, 
o direito à propriedade não pode ser aniquilado em razão da preservação do 
bem ambiental sob pena de se estar incitando ao caos.

Em realidade, se faz necessário incentivar a prevenção, seja aumentando 
a fiscalização pelo Poder Público diretamente sobre todas as edificações 
levantadas em sua jurisdição, seja este ente fazendo uma cartilha a ser dada 
ao conhecimento de toda a sociedade sobre aquelas áreas descritas como 
de preservação permanente, e, assim, conseguir evitar o conflito entre tais 
garantias constitucionais que, em realidade, não tem como ser suprimidas em 
detrimento da outra.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Direito de Propriedade tem o condão de garantir ao proprietário a liberdade 
de usufruir da coisa que lhe pertença da maneira como queira. Entretanto, com a 
promulgação da Constituição de 1988, passou a ser considerado como um direito 
social, mesmo em se tratando de atividades jurídicas estritamente particulares.

5.2 Diante desta nova roupagem do Direito Privado, em termos de socialização 
do direito, é que se verifica a necessidade de maior conhecimento a respeito 
dos direitos fundamentais e sua aplicação na prática.

5.3 Os direitos fundamentais devem ser sempre observados. Porém, no 
momento em que se constata o conflito de tais direitos é que se acredita na 
necessidade da aplicação do princípio da proporcionalidade para solução do 
embate. 
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5.4 Direito de Propriedade não é intangível e muito menos permanece com o 
seu caráter absolutista. Em razão dos interesses da sociedade, quando o direito 
privado ofende o bem estar da comunidade, ele deve de imediato ser corrigido 
para o retorno do equilíbrio, mesmo que isto signifique sacrifício do direito do 
particular.



19º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes Pós-Graduação / Papers of Law School Students

911

41. A IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS 
PARA CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA FLORA 
URBANA

SANDRA MEDINA BENINI
Doutoranda em Geografia na FCT/UNESP, Doutoranda em Arquitetura e 

Urbanismo na UPM e Bolsista CAPES/Prosup. Bacharel em Direito pela FADAP

GILDA COLLET BRUNA
Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAU/USP, Professora 

Doutora da FAU Universidade Presbiteriana Mackenzie; 
Bolsista de Produtividade do CNPq – Nível 2

1. DIREITO à CIDADE VERDE

No Brasil, em razão de um cenário de luta em busca da reforma urbana, a 
Constituição Federal de 1988 reservou um capítulo para tratar da Política Urbana 
(art. 182 e 183) que posteriormente foi regulamentado por meio da Lei Federal 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Esta lei denominada de Estatuto da Cidade 
constitui-se num marco regulatório de extrema relevância para o desenvolvimento 
urbano, constituindo num instrumento jurídico ao contemplar normas de ordem 
pública e interesse social, tendo entre as suas principais premissas, a função 
social da propriedade urbana. 

Entretanto, sem deixar de considerar sua relevância enquanto elemento 
norteador para política de desenvolvimento urbano, Santos2053 chama a atenção 
evidenciar o tratamento restrito e secundário em que são inseridas as questões 
relativas à paisagem, 

“Nesse cenário de luta, pela reforma urbana e pela 
redistribuição e democratização das melhores vantagens comparativas 
no e do urbano, novamente o ambiente e a paisagem são relegados 
a um segundo plano. As questões de paisagem nesse contexto 
circunscrevem-se: ao projeto dos parques urbanos, à recuperação 
de umas poucas áreas de mananciais, e em alguns dos projetos ‘re’ 
nas áreas centrais. Os procedimentos conservadores se confirmam e 
explicita-se a incompreensão do papel que os aspectos de paisagem e 
ambiente podem ter no processo de planejamento.2054”

2053  SANTOS, R. F. dos. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo. Oficina de 
Textos, 2004.
2054  Ibid., p. 04
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Pellegrino2055 complementa as proposituras de Santos2056, esclarecendo 
que os desafios “constantes no planejamento, projeto e manejo de uma área 
não se resumem em se ter uma visão espacial e temporal de uma ampla área, 
mas as principais questões sociais e ambientais presentes”.

Neste sentido, o Estatuto da Cidade define quais são os instrumentos 
(planejamento, jurídicos, políticos, tributários e financeiros) que o Poder Público, 
especialmente o Município, deve utilizar para enfrentar os problemas de 
desigualdade social e territorial nas cidades, ao adotá-lo como um instrumento 
de proteção do ambiente urbano que tem em sua essencialidade, a capacidade 
primordial para tutelar e preservar o ecossistema urbano, na medida em que 
estabelece uma série de diretrizes e mecanismos de planejamento de cidades. 

O Inciso I do art. 2 da Lei 10.257/2001, determina o “direito a uma 
cidade sustentável”. Para compreender o que vem a ser uma cidade sustentável, 
é importante “perceber com clareza as tendências das relações homem-
ambiente”2057, considerando que a sustentabilidade urbana está estritamente 
relacionada com a qualidade da gestão, dividida em pólos distintos:

“[...] de um lado, aquele que privilegia uma representação 
técnica das cidades pela articulação da noção de sustentabilidade urbana 
aos modos de gestão dos fluxos de energia e materiais associados ao 
crescimento urbano; de outro, aquele que define a insustentabilidade 
das cidades pela queda da produtividade dos investimentos urbanos, 
ou seja, pela incapacidade destes últimos acompanharem o ritmo de 
crescimento das demandas sociais, o que coloca em jogo, o espaço 
urbano como território político.2058” 

Para tentar conciliar esses pólos e obter a pretendida e almejada 
sustentabilidade urbana, parte-se do pressuposto da necessidade da aplicação de 
modelos de planejamento do espaço urbano, considerando a inter-relação entre 
as dimensões sociais, econômicas e ambientais para a realização de uma gestão 
eficiente. Entretanto, em conformidade com os estudos que abordam a questão 
da sustentabilidade urbana, para que uma cidade atinja parâmetros ambientais 
satisfatórios, que permita inseri-la ou conceituá-la como cidade sustentável, ou 
por excelência, uma cidade saudável. 

Por esta lógica, a OMS2059 define padrões mínimos para que uma cidade 
possa ser considerada saudável. Assim, esta deve oferecer: um ambiente físico 
limpo e seguro; um ecossistema estável e sustentável; alto suporte social, sem 

2055 PELLEGRINO, Paulo R. M. Pode-se planejar a paisagem? In. Paisagem e Ambiente: 
ensaios São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, nº 13, dez de 2000, p.171.
2056 SANTOS, R. F. Op. Cit.
2057 CASTELLO, Lineu. A Percepção em Análises Ambientais. Percepção Ambiental – A 
Experiência Brasileira, São Carlos, Editora da UFSCAR, 1996.
2058 ACSELRAD, Henri. Discursos da Sustentabilidade Urbana. Revista Brasileira de Estudos 
Urbanos e Regionais, Campinas: nº 01, maio/ 1999, p. 79.
2059 OMS. Veinte pasos para desarrollar un proyecto de ciudades saludables. 2 ed. Europa. 
1995. Disponível em < http://redconsalud.info/noticia.aspx?id=120&mn=2 > Acesso em 16 out 
2010.
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exploração; alto grau de participação social; necessidades básicas satisfeitas; 
acesso a experiências, recursos, contatos, interações e comunicações; economia 
local diversificada; orgulho e respeito pela herança biológica e cultural; serviços 
de saúde acessíveis a todos; e, um alto nível de saúde. 

A partir desta visão, a idealização de uma cidade saudável deve ser balizada 
pelos preceitos fundamentais do direito à vida saudável. Milaré2060 considera o 
direito ao ambiente sadio como direito fundamental da pessoa humana, que se 
configura, “na verdade, como extensão do direito à vida, quer sobre o enfoque 
da própria existência física e saúde dos seres humanos” 2061. 

Nesta abordagem, a oferta de um ambiente sadio está relacionada com a 
melhoria da qualidade ambiental no espaço urbano, que está constituída por várias 
fatores/elementos, à exemplo, do saneamento ambiental2062 (abastecimento de 
água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, 
promoção da disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, drenagem urbana, 
controle de vetores de doenças transmissíveis), o combate à poluição (da água, 
ar, solo, etc.), os serviços ambientais do verde urbano (parques e jardins), dentre 
outros. 

A AEM - Avaliação Ecossistêmica do Milênio2063 afirma que 
“ecossistemas”2064 devem ser considerados como fontes dos serviços 
básicos, de caráter  ambiental, à exemplo, dos serviços de abastecimentos que 
compreendem os produtos obtidos dos ecossistemas; os serviços de regulação 
que proporcionam os benefícios obtidos da regulação dos processos dos 
ecossistemas; e os serviços culturais que estejam relacionados aos benefícios 
intangíveis obtidos dos ecossistemas. 

Segundo Santos2065, a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM) 

considera como “serviços ambientais” todos aqueles oriundos de “ecossistemas 
naturais e modificados pelo homem”. Segundo a AEM - Avaliação Ecossistêmica 

2060 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4 ed. rev. atual. 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.  p.  158.  
2061 “Esse novo direito fundamental, reconhecido pela Conferência das Nações Unidas sobre 
o Ambiente Humano de 1972 (Princípio 1), reafirmado pela Declaração do Rio sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (Princípio 1) e pela Carta da Terra de 1997 (Princípio 4), 
vem conquistando espaço nas constituições modernas, como, por exemplo, as de Portugal, de 
1976, e Espanha, de 1978” (Ibid., p. 158).
2062 Inciso I do Artigo II da Lei nº 7.750, de 31 de Março de 1992 de São Paulo.
2063 AVALIAÇÃO ECOSSISTÊMICA DO MILÊNIO (AEM). Vivendo Além dos Nossos Meios: O 
Capital Natural e o Bem-Estar Humano. 2006. Disponível em: <http://www.cebds.org.br/cebds/
pub-docs/pub-MEA-Vivendo-Alem-dos-Meios.pdf> 23 set. 2009.
2064 Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (Ibid., p.02), os ecossistemas devem 
ser “analisados como provedores de serviços básicos à nossa sobrevivência: alimentos, água 
potável, madeira, fibra, recursos bioquímicos e genéticos, além de formação de solos, controle 
de enchentes, regulação do clima, reciclagem de nutrientes, assim como serviços culturais, 
incluindo religiosos, recreacionais, ecoturismo e educacionais, entre outros”. 
2065 SANTOS, Rochelle Lima Ramos dos et al. Os Serviços Ecossistêmicos e a Importância 
das Florestas Urbanas.  In. IF Sér. Reg., São Paulo, n. 31, p. 129-134, jul. 2007, p. 131.
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do Milênio2066, estes serviços provêm de “complexas interações biológicas, 
químicas e físicas afetadas pelas atividades humanas” (Figura 01).

Figura 01 - Ecossistemas e alguns dos serviços que proveem
Fonte: Avaliação Ecossistêmica do Milênio, 2006, p. 7, adaptado pela autora, 2014.

A AEM2067 (2006) destaca a necessidade e a urgência de se adotarem 
medidas inovadoras para proteção dos ecossistemas, como criação e ampliação 
de áreas verdes (parques e Jardim) visando à construção de cidades verdes.

2. ÁREAS VERDES PÚBLICAS

Na cidade contemporânea, as áreas verdes públicas além de serem 
espaços destinados à conservação e preservação da flora urbana, esses espaços 
permite a interação do homem com natureza, conforme preceitos constitucionais 
do artigo 225 da Carta Magna.

Segundo Milano2068 define áreas verdes urbanas como áreas livres na 
cidade, com características predominantemente naturais, independente do porte 
de vegetação.  Cavalheiro et al. afirmam que área verde é “um tipo especial de 

2066 AVALIAÇÃO ECOSSISTÊMICA DO MILÊNIO (AEM), Op. Cit.p. 7.
2067 AVALIAÇÃO ECOSSISTÊMICA DO MILÊNIO (AEM). Op. Cit.
2068 MILANO, M. S... Arborização urbana. In: Curso sobre arborização urbana. Resumos. 
Curitiba, UNILIVRE/Prefeitura Municipal de Curitiba / Sociedade de Arborização Urbana, 1993.
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espaços livres onde o elemento fundamental de composição é a vegetação” 2069. 
Lima et al. afirmam que área verde é uma categoria de espaço livre, desde que 
haja predominância de vegetação arbórea, como por exemplo: “praças, jardins 
públicos e parques urbanos” 2070. 

Juridicamente considera-se uma área verde pública “todo espaço livre 
(área verde / lazer) que foi afetado como de uso comum”2071, com observância 
do artigo 22 da Lei de Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, alterada pelo Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999), cuja a natureza jurídica 
visa assegurar a tutela ambiental no espaço urbano, por meio da implantação da 
tipologia de parques, praças, jardins, etc. 

 Neste sentido, destaca-se que as áreas verdes públicas contribuem para 
melhoria da qualidade ambiental nos assentamentos urbanos essencialmente: 
no combate à poluição do ar através da fotossíntese; na regulação da umidade 
e temperatura do ar; na contribuição à permeabilidade, fertilidade e umidade do 
solo, evitando a formação de processos erosivos; redução dos níveis de ruído, 
além de servir como fonte de absorção de barulho das cidades, dentre outros.  

No que referem ao conforto térmico, Spirn2072 explica que as áreas 
verdes diferem da paisagem de concreto, pela sua capacidade de dispersar a 
radiação solar, através da evaporação e transpiração. Nesta mesma corrente, 
Danni-Oliveira2073 com base nos estudos de climatologia urbana, afirma que as 
áreas residenciais, quando “ladeadas por áreas verdes”, recebem “incidência da 
radiação solar”, através de “trocas dos fluxos de calor e da umidade, bem como 
a dispersão de poluentes”.

3. TUTELA DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

No tocante a tutela das áreas verdes públicas deve considerar que em 
matéria urbanística a competência legislativa é concorrente entre a União, os 
Estados e ao Distrito Federal, restando assim, ao Ente Municipal à competência 
legislativa suplementar. 

2069 CAVALHEIRO, Felisberto et al. Proposição de terminologia para o verde urbano. Boletim 
Informativo Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, Rio de Janeiro: SBAU, ano VII, n.3, p.7, 
jul./ago./set. 1999. 
2070 LIMA, Ana Maria Liner Pereira et al. Problemas de utilização na conceituação de termos 
como espaços livres, áreas verdes e correlatos. In. 2º Congresso Brasileiro Sobre Arborização 
Urbana, 1994, ANAIS... São Luís. p.549. 
2071 BENINI, Sandra Medina Benini. Áreas Verdes Públicas: A construção do conceito e a 
análise geográfica desses espaços no ambiente urbano. Dissertação (mestrado) - Universidade 
Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia. 283 f., 2009, p. 71.
2072 SPIRN, Anne Whiston. O Jardim de Granito: A natureza no desenho da cidade. Tradução 
Paulo Renato Mesquita Pellegrino. São Paulo: Edusp, 1995. 345 p. 
2073 DANNI-OLIVEIRA, Inês Moresco. A cidade de Curitiba e a Poluição do ar: Implicações 
de seus atributos urbanos e geoecológicos na dispersão de poluentes em período de inverno. 
In: MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo; MENDOÇA, Francisco (Org.). Clima Urbano. São 
Paulo: Contexto, 2003, p.157.
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Constituição Federal de 1988
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 

urbanístico;
[...]
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber;

Constituição do Estado de São Paulo
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, 

legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei 
orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal 
e nesta Constituição”.

Neste sentido, o Ente Municipal ao legislar sobre a matéria urbanística 
não poderá contrariar a Lei Federal ou a Lei Estadual nesta matéria, sob pena de 
incorrer em inconstitucionalidade formal.

No que tange a áreas verdes públicas, a Lei de Parcelamento do Solo 
(Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, alterada pela Lei nº 9.785, de 29 de 
janeiro de 1999), regulamenta matéria da produção do solo em todo o território 
brasileiro, determinando em seu artigo 22, quais os equipamentos urbanos (vias 
e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros 
equipamentos urbanos)  pós o registro do loteamento, passam a integrar os bens 
de domínio público.

Ao serem registrados, esses espaços urbanos passam a ser de domínio 
público por meio da afetação, sendo então, classificados como bens de uso 
comum ou bens de uso especial. 

Pires2074 ensina que a afetação é “a destinação de um bem a alguma 
finalidade (comum ou especial)” e que os bens de uso comum, são aqueles 

“[...] destinados ao uso indistinto de toda a coletividade. 
Podem ser de uso gratuito (ruas, praias etc) ou remunerado (estradas, 
parques etc). Podem provir do destino natural do bem, por exemplo, 
rios, mares, ruas, praças, ou por lei ou ainda por ato administrativo. 
Mas há sempre uma afetação ao uso coletivo, Daí a incidência do 
regime jurídico administrativo.2075”  

Por esta razão, no regime jurídico administrativo os bens públicos 
apresentam características próprias (intrínsecas), como:

2074 PIRES, Luis Manuel Fonseca. Loteamentos Urbanos: natureza jurídica. São Paulo: 
Quartier Latin, 2006, p.61
2075  Ibid., p. 60.
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INALIENABILIDADE

“A inalienabilidade implica impossibilidade de alguém passar 
a propriedade de certo bem para outrem. Ela impede que certo bem 
público seja objeto de contratos de compra e venda, doação, permuta 
[...].2076 

A causa da inalienabilidade é a proteção do uso público e, por 
conseguinte, do interesse coletivo.2077” 

IMPENHORABILIDADE

“Impenhorabilidade assegura que os bens públicos não 
sejam objetos de penhora, seja qual for modalidade.2078”

IMPRESCRITIBILIDADE

“A imprescritibilidade é regra que afasta o elemento tempo 
como condição para aquisição de propriedade. Em razão dela, o 
decurso de tempo não favorece terceiro possuidor de qualquer tipo de 
bem público, de sorte a impossibilitar sua usucapião.2079”

No Código Civil (Lei º 10.406/2002) áreas reservadas nos loteamentos 
para uso comum do povo é tradição no ordenamento jurídico pátrio.

Código Civil (Lei nº 10.406/2002)
“Art. 66. Os bens públicos são:
I - Os de uso comum do povo, tais como os mares, rios, 

estradas, ruas e praças.
II - Os de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos 

aplicados a serviço ou estabelecimento federal, estadual ou municipal.
III - Os dominicais, isto é, os que constituem o patrimônio da 

União, dos Estados, ou dos Municípios, como objeto de direito pessoal 
ou real de cada uma dessas entidades.

Art. 67. Os bens de que trata o artigo antecedente só perderão 
a inalienabilidade, que lhes é peculiar, nos casos e forma que a lei 
prescrever”.

A partir das determinações jurídicas comentadas anteriormente, o 
Promotor de Justiça José Carlos Freitas esclarece que as áreas públicas afetadas 
de bens de uso comum são

“Para a doutrina, os bens de uso comum do povo pertencem 
ao domínio eminente do Estado (lato sensu), que submete todas as 
coisas de seu território à sua vontade, como uma das manifestações 
de Soberania interna, mas seu titular é o povo. Não constitui um 

2076  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Bens públicos: domínio urbano: infra-estrutura. Belo 
Horizonte: Fórum, 2007, p. 114. 
2077  CRETELLA JÚNIOR, 1984, p. 33 apud DI PIETRO, Op. Cit. p. 114.
2078  PIRES, Op. Cit. p. 63.
2079  DI PIETRO, Op. Cit. p. 117.
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direito de propriedade ou domínio patrimonial de que o Estado possa 
dispor, segundo as normas de direito civil. O Estado é gestor desses 
bens e, assim, tem o dever de sua vigilância, tutela, fiscalização e 
superintendência para o uso público. Afirma-se que ‘o domínio eminente 
é um poder sujeito ao direito; não é um poder arbitrário’.

[...]
Sua fruição é coletiva, os usuários são anônimos, 

indeterminados, e os bens utilizados o são por todos os membros 
da coletividade - uti universi - razão pela qual ninguém tem direito ao 
uso exclusivo ou a privilégios na utilização do bem: o direito de cada 
indivíduo limita-se à igualdade com os demais na fruição do bem ou no 
suportar os ônus dele resultantes.

[...]
Numa acepção de Direito Urbanístico, existem bens afetados 

a cumprir específicas funções sociais na cidade (habitação, trabalho, 
circulação e recreação), caracterizando-se como espaços não edificáveis 
de domínio público: Encontramos, assim, espaços não edificáveis em 
áreas de domínio privado, como imposição urbanística, e espaços 
não edificáveis de domínio público como elementos componentes 
da estrutura urbana, como são as vias de circulação, os quais se 
caracterizam como áreas ‘non aedificandi’, vias de comunicação e 
espaços livres, áreas verdes, áreas de lazer e recreação. 2080”

Desta forma, áreas públicas afetadas de bens de uso comum (áreas verdes 
ou institucionais) não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originariamente 
alterados, conforme determina o inciso VII e § 1º a 3º, do art. 180, da Constituição 
do Estado de São Paulo.

Constituição do Estado de São Paulo
“Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas 

ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão: 
[ . . . ] 

VII - as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes 
ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos 
originariamente alterados, exceto quando a alteração da destinação 
tiver como finalidade a regularização de:

a) loteamentos, cujas áreas verdes ou institucionais estejam 
total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse 
social, destinadas à população de baixa renda, e cuja situação esteja 
consolidada, ou seja, de difícil reversão;

b) equipamentos públicos implantados com uso diverso 
da destinação, fim e objetivos originariamente previstos quando da 
aprovação do loteamento;

c) imóveis ocupados por organizações religiosas para suas 
atividades finalísticas. (NR)

§1º - As exceções contempladas nas alíneas “a” e “b” do inciso 
VII deste artigo serão admitidas desde que a situação das áreas objeto 
de regularização esteja consolidada até dezembro de 2004, e mediante 
a realização de compensação, que se dará com a disponibilização 
de outras áreas livres ou que contenham equipamentos públicos já 

2080  FREITAS, José Carlos de. Bens Públicos De Loteamentos E Sua Proteção Legal. 
Disponível em < http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/material/doutrinas/arborizacao/bens_
publicos_de_loteamentos_sua_protecao_legal.pdf > Acesso 02.06.2013

http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/material/doutrinas/arborizacao/bens_publicos_de_loteamentos_sua_protecao_legal.pdf
http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/material/doutrinas/arborizacao/bens_publicos_de_loteamentos_sua_protecao_legal.pdf
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implantados nas proximidades das áreas objeto de compensação. (NR)
§2º - A compensação de que trata o parágrafo anterior 

poderá ser dispensada, por ato fundamentado da autoridade municipal 
competente, desde que nas proximidades da área pública cuja 
destinação será alterada existam outras áreas públicas que atendam as 
necessidades da população. (NR)

§3º - A exceção contemplada na alínea ‘c’ do inciso VII deste 
artigo será permitida desde que a situação das áreas públicas objeto 
de alteração da destinação esteja consolidada até dezembro de 2004, 
e mediante a devida compensação ao Poder Executivo Municipal, 
conforme diretrizes estabelecidas em lei municipal específica”. (NR)

O parágrafo 1º, do artigo 130, da Constituição do Estado de São Paulo, 
determina que seja admitida a disponibilização destas áreas verdes públicas, 
desde que a ocupação irregular nesses espaços tenha sido consolidada até 
dezembro de 2004, sendo que nos casos posteriores a esta data, seja realizada 
a compensação do bem.  Todavia o parágrafo 2º deste mesmo artigo abre a 
possibilidade da dispensa da compensação do bem, mediante a manifestação do 
Administrador Público. 

Assim, apesar do discurso ambiental adotado pelos poderes públicos 
(Municipal e Estadual), a aquisição, implantação e preservação de uma área verde 
pública estão necessariamente, vinculadas à vontade/interesse do Administrador 
Municipal. 

Seguindo esta tendência da Constituição do Estado de São Paulo, o artigo 
9º da resolução CONAMA n° 369/2006 que prevê a supressão de vegetação em 
área de APP para regularização fundiária, para efeito deste dispositivo jurídico 
é considerada “sustentável”. Neste mesmo contexto, o artigo 7º da Resolução 
SMA 31, de 19 de maio de 2009, dispensa as exigência artigo 6º desta mesma 
resolução, quando o parcelamento de solo urbano tiver como fim a implantação 
de conjuntos habitacionais de interesse social.  

“Artigo 7° - No caso do licenciamento de novos 
empreendimentos destinados à construção de habitações de interesse 
social, de que trata a Resolução CONAMA nº 412, de 13 de maio de 
2009, poderá ser dispensada a exigência prevista no artigo 6º, se 
houver a comprovação da existência, na proximidade, de áreas naturais 
que assegurem a manutenção das funções ambientais.

§ 1º - Para fins de aplicação do disposto no caput, poderão ser 
consideradas áreas verdes públicas ou privadas, parques municipais 
ou outras áreas não impermeabilizadas existentes em área urbana na 
região em que se pretende implantar o empreendimento. 

 § 2º - A comprovação da existência de áreas naturais de que 
trata o caput deverá ser feita pela Prefeitura Municipal com base em 
estudo técnico. 2081”

2081  O artigo 7º da Resolução SMA 31, de 19 de maio de 2009, determina que os procedimentos 
de licenciamento ambiental de novos empreendimentos destinados à construção de habitações 
de interesse  social  com  pequeno  potencial  de impacto  ambiental  em  área  urbana  ou  de  
expansão  urbana,  nos  termos  da  legislação  em  vigor, sejam realizados de modo simplificado.
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Nesta abordagem, tanto a Constituição do Estado de São Paulo, a 
Resolução CONAMA n° 369/2006 e nº 412/2009, bem como, a Resolução SMA 
31, de 19 de maio de 2009, remetem as áreas verde públicas, ora como bem de 
uso comum, imprescindível à construção da Cidade Verde – Cidade Saudável, a 
condição de bem público disponível para implantação de Políticas Habitacionais.

Entretanto, a implementação de Políticas Públicas Habitacionais de 
Interesse Social, viabilizada pela barganha de terras públicas (áreas verdes 
públicas), podem comprometer a qualidade de vida da população assistida, 
considerando a problemática ambiental, não apenas no contexto local, mas como 
um fator indutivo das mudanças climáticas em nível global.

No contexto da cidade contemporânea, as normas urbanísticas 
editadas até então, não tem sido suficientes para desencadear as emergentes 
transformações no processo de planejamento e gestão do meio urbano, 
comprometendo assim, a preservação e conservação da flora.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 As áreas verdes públicas na cidade contemporânea contribuem à 
preservação e conservação da flora, conforme preceitos constitucionais do artigo 
225 da Carta Magna.

4.2 No ordenamento jurídico, há um conflito de normas, uma vez que a 
Constituição do Estado de São Paulo, a Resolução CONAMA n° 369/2006 e nº 
412/2009, bem como, a Resolução SMA 31, de 19 de maio de 2009, ao permitirem 
que áreas verdes públicas, possam ser desafetadas para implementação de 
Políticas Habitacionais de Interesse Social.

4.3 A implementação de Políticas Públicas Habitacionais de Interesse 
Social, viabilizada pela barganha de terras públicas (áreas verdes públicas), 
podem comprometer a qualidade de vida da população assistida, assim como, 
compromete a preservação e conservação da flora no espaço urbano.
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TOMBADAS
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Professor do Curso de Mestrado e Doutorado da Unisantos

1. INTRODUÇÃO

A CF/88, ao tratar da importância da proteção do patrimônio cultural 
brasileiro, impõe ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, a tarefa 
de protegê-lo, por meio de alguns instrumentos, entre os quais se inclui o 
tombamento (art. 216, § 1º).

A concentração dos povos nas cidades fez com que a maior parte de 
tudo aquilo construído pelo homem se concentrasse nesses locais, de modo 
que o chamado meio ambiente urbano é onde se encontram a maior parte dos 
bens ambientais artificiais e culturais que reclamam proteção por parte do Poder 
Público.

Com isso, surge a preocupação da instituição de normas destinadas a 
disciplinar a ordenação do território e, em especial à ordenação das cidades, de 
modo a compatibilizar o uso da propriedade urbana, para que esta possa cumprir 
a sua função social, proporcionando habitação (moradia), condições adequadas 
de trabalho, recreação e circulação humana, realizando, em suma, a chamada 
função social da cidade2082, sem que, contudo, deixe-se de lado a preservação do 
patrimônio artístico, histórico e cultural. 

Disso resulta a importância de que o Plano Diretor, como instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana (art. 182, §1º), 
estabeleça formas para a proteção desses bens  que integrem o patrimônio 
cultural brasileiro2083.

Em razão de tudo isso é que se propõe o presente trabalho a analisar a 
importância do tombamento como instrumento de preservação do patrimônio 
histórico, artístico e cultural nacional, o plano diretor como instrumento de política 

2082  SILVA, José Afonso. Direito Urbanístico Brasileiro. 7 ed. ver e atual. São Paulo: Malheiros, 
2012.
2083  CF/88, Art. 182. § 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
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urbana também voltado à preservação desse patrimônio e, por fim, verificar a 
obrigatoriedade ou não da instituição de planos diretores em cidades tombadas. 

2. O MEIO AMBIENTE CULTURAL 

2.1 Patrimônio cultural

 Partindo do significado de patrimônio, que estaria ligado a um conjunto 
de bens que foram transmitidos para a geração presente, Paulo Affonso Leme 
Machado diz que o patrimônio cultural “representa o trabalho, a criatividade, a 
espiritualidade e as crenças, o cotidiano e o extraordinário de gerações anteriores, 
diante do qual a geração presente terá que emitir um juízo de valor, dizendo o que 
quererá conservar, modificar ou até demolir”.2084

No Brasil, um dos primeiros conceitos de patrimônio cultural é oferecido 
pelo art. 1º do Decreto-Lei n. 25/37, que o considera como sendo um conjunto dos 
bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por 
seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico  2085.

Nos termos do artigo 216 da Constituição Federal vigente, patrimônio 
cultural corresponde aos “bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as 
criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico” .

Observa-se dos conceitos acima que o constituinte optou por um 
conceito mais amplo de patrimônio cultural, de modo a contemplar tanto os 
bens materiais quanto os imateriais, além de não mais exigir a comprovação de 
excepcional valor dos bens.

Assim, para que possa ser considerado patrimônio cultural, de acordo 
com a legislação brasileira, o bem, seja material ou imaterial, deve estar associado 
à identidade, à ação e à memória dos grupos formadores da sociedade brasileira.

2084 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013, p. 1092.
2085 Cf. FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. – 8. ed.rev., 
atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238.
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3. INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DO PATRIMôNIO CULTURAL: O 
TOMBAMENTO

Estabelece o art. 216, § 1º da CF que “o Poder Público, com a colaboração 
da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio 
de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras 
formas de acautelamento e preservação”.

Apesar de apresentar, expressamente, cinco instrumentos para a 
proteção do patrimônio cultural, para a doutrina2086 a CF conferiu ao legislador, à 
Administração Pública e à comunidade a possibilidade de criação de outras novas 
formas de “acautelamento e preservação”.

Será tratado, a seguir, o instrumento chamado de tombamento, objeto 
deste trabalho.

Logo de início, de maneira simplista, pode-se conceituar o tombamento 
como uma “forma de intervenção na propriedade pela qual o Poder Público 
procura proteger o patrimônio cultural brasileiro” 2087.

Na legislação brasileira, o Decreto-Lei n. 25/37 não conceitua 
expressamente o tombamento, mas é possível extrair de seus dispositivos, 
especialmente do art. 1º, §1º, que o “tombamento é o instituto jurídico pelo qual 
se faz a proteção do patrimônio histórico e artístico, que se efetiva quando o bem 
é inscrito no livro do tombo” 2088. 

O mencionado Decreto prevê, em seu art. 4º, quatro espécies diferentes 
de livros: o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, o Livro do 
Tombo Histórico, o Livro do Tombo das Belas-Artes e o Livro do Tombo das Artes 
Aplicadas, nos quais deverão ser feitas as inscrições dos bens culturais.

Convém ressaltar, por outro lado, que o tombamento “não se resume 
numa mera inscrição nem se confunde com o conceito de preservação, sendo 
apenas um instrumento de sua viabilização” 2089. Com efeito, preservação é 
um conceito genérico, que compreende todas as ações do Estado que visem 
conservar a memória de fatos ou valores culturais de uma Nação, existindo, 
portando, várias possibilidades legais de preservação2090

Apesar de, em regra, o tombamento ser instituído por ato administrativo 
emanado do Poder Executivo, para parte da doutrina não existe vedação a que 

2086 Cf., por todos, MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2013, p. 1100.
2087 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25 ed. rev., ampl. 
e atual. até a Lei nº 12.587, de 3-1-2012. São Paulo: Atlas, 2012, p. 792.
2088 SILVA, Fernando Fernandes da. As cidades brasileiras e o patrimônio cultural da 
humanidade. 2 ed. São Paulo: Peirópolis: Editora da Universidade de São Paulo, 2012, p. 126.
2089 Pires, Maria Coeli Simões. Da proteção do patrimônio cultural. Belo Horizonte: Del Rey, 
1994, p. 76.
2090 RABELLO, Sonia. O Estado na preservação dos bens culturais: o tombamento. Rio de 
Janeiro : IPHAN, 2009, p. 19.
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ele se dê por meio de Lei, cuja iniciativa não é privativa do chefe daquele Poder, 
ou até mesmo por via jurisdicional2091 2092.

Quando promovido pelo Poder Executivo, que é a regra, o tombamento 
corresponde a um ato administrativo cuja legalidade está vinculada à presença 
dos elementos componentes dos atos administrativos em geral, quais sejam: 
competência, finalidade, objeto, motivo e forma.

Inicialmente, no que se refere à competência, cumpre esclarecer que, 
em se tratando de preservação do patrimônio cultural, a Constituição confere 
competência formal e material. A primeira encontra previsão no art. 24, incisos 
I, VII, VIII e IX da CF, que estabelecem a competência concorrente da União, dos 
Estados e do Distrito federal para legislar sobre direito urbanístico, proteção ao 
patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, responsabilidade 
por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico; educação, cultura, ensino e desporto, 
limitando-se a União ao estabelecimento de normas gerais (§1º). Além disso, por 
força do art. 30, II e IX, é possível dizer que, no exercício de sua competência 
legislativa suplementar, o Município poderá legiferar acerca da proteção do 
patrimônio histórico cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 
federal e estadual.

No caso da competência executiva ou material, esta é comum e se 
encontra disciplinada no art. 23, III, IV e V e 30, IX da CF. Assim, tanto a União 
quanto os estados o DF e os municípios podem promover o tombamento 
com o objetivo de proteger e conservar determinado bem, tendo em vista sua 
importância como patrimônio cultural nacional, estadual ou municipal. Essa 
competência comum permite que haja mais de um tombamento sobre o mesmo 
objeto, ou seja, o interesse de um ente pelo tombamento não impede que outro 
o realize, paralelamente, cabendo este à União, em qualquer parte do território 
nacional, ao Estado-membro, dentro de seus limites, ao Município na área que 
abranger, sempre por meio de órgãos especificados em sua legislação2093.

De acordo com o Decreto-Lei n. 25/37, é possível tombar bens culturais 
imóveis e móveis, materiais ou imateriais, públicos ou privados, de maneira 
separada ou agrupada2094, de forma que, nesta segunda hipótese estão inclusos 

2091  Cf., por todos, FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 
– 8. ed.rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2007p242
2092  Para Carvalho Filho, o tombamento é ato tipicamente administrativo, cabendo ao Poder 
Legislativo apenas “estabelecer as regras gerais para que o administrador intervenha na propriedade 
privada para fins de proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico 
(art. 24, VII, CF)”. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25 ed. 
rev., ampl. e atual. até a Lei nº 12.587, de 3-1-2012. São Paulo: Atlas, 2012, p. 798.
2093  Pires, Maria Coeli Simões. Da proteção do patrimônio cultural. Belo Horizonte: Del Rey, 
1994, p.112
2094  Decreto-Lei n. 25/37: Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, 
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. § 1º Os bens a que se refere o presente 
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os núcleos históricos, áreas, bairros ou até cidades inteiras2095. Tratando-se de 
bem privado, a inscrição no Livro do Tombo pode ser feita de forma voluntária (art. 
7º) ou compulsória (arts. 8º e 9º). Já em se tratando de bem de pessoa jurídica de 
Direito Público, o tombamento é feito de ofício, por ordem do diretor do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser notificado à entidade 
a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, a fim de produzir 
os necessários efeitos (art. 5º). 

A esse respeito, a doutrina diverge quanto à possibilidade de entes de 
Direito Público menores tombarem bens pertencentes a entes maiores, ou seja, 
para uma primeira corrente, a União pode tombar bens estaduais, distritais e 
municipais, e os Estados podem fazê-lo em relação aos bens do Município, mas 
não seria possível seguir o sentido inverso, de modo que o Município apenas 
pode tombar bens públicos que lhe pertence, já os Estados não podem fazê-
lo sobre bens da União2096. Para a segunda corrente, como o tombamento não 
retira a propriedade, diferentemente da desapropriação, o município pode tombar 
bens da União ou dos Estados, assim como os Estados podem tombar os dos 
municípios e da União2097.

Por oportuno convém ressaltar que no âmbito da União a competência 
para o tombamento descentralizou-se para o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – IPHAN, criado em 13 de janeiro de 1937 pela Lei nº 378, 
cuja estrutura está atualmente estabelecida pelo Decreto nº 5.040, de 7.4.2001, 
que tem as atribuições do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
previstas no Decreto-Lei nº 25/37. 

A forma e/ou procedimento do tombamento não está prevista de maneira 
clara no Decreto-Lei n. 25/37, mas de seus dispositivos se podem extrair alguns 
comandos a serem observados pela Administração até o ato final de inscrição do 
bem no respectivo Livro do Tombo. 

Como visto, o tombamento pode ser voluntário ou compulsório. Antes 
da Lei nº 6.292/75, na hipótese em que o proprietário anuísse, por escrito, à 
notificação, que se lhe fizesse, para a inscrição da coisa em qualquer dos Livros 
do Tombo, não era necessária submissão ao Conselho Consultivo e o bem era 
inscrito no Livro do Tombo de ordem do diretor do Serviço (art. 7º). Por outro 

artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois 
de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º 
desta lei. § 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a 
tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar 
e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela 
indústria humana.  Art. 2º A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessoas naturais, 
bem como às pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno. 
2095  É o chamando “tombamento do conjunto urbano”, como ocorreu com Brasília, Olinda, 
Salvador, Ouro Preto, entre outros.
2096  Cf., por todos, CARVALHO FILHO. Manual de Direito Administrativo. 25 ed. rev., ampl. e 
atual. até a Lei nº 12.587, de 3-1-2012. São Paulo: Atlas, 2012, p. 800.
2097  Cf., por todos, Pires, Maria Coeli Simões. Da proteção do patrimônio cultural. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1994, p113.
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lado, em caso de impugnação à notificação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 9º, 
1º), o órgão que encaminhou o tombamento manifesta-se sobre ela no mesmo 
prazo (art. 9º, 3º), enviando o processo à apreciação do Conselho. Em ambos os 
casos, após manifestação do Conselho, submeter-se a decisão à homologação 
ministerial. Atualmente, após o advento da mencionada lei, tem-se entendido 
que “a deliberação do Conselho Consultivo é necessária para qualquer tipo 
de tombamento, tendo, com isso, igualado o procedimento administrativo do 
tombamento voluntário ao do tombamento compulsório”  2098.

Quanto ao motivo e finalidade do tombamento, estes já foram 
sobejamente explicitados linhas acima e dizem respeito à necessidade de 
proteção do patrimônio cultural diante da ausência do conhecimento de alguns 
particulares do preciosismo de determinados bens que caracterizam a região.2099, 
Nesse sentido, é dever do Estado garantir a todos o pleno exercício dos direito 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional e, com a colaboração da 
comunidade, promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro2100.

Com relação aos efeitos o tombamento  submete o bem em regime 
de proteção especial, “de que decorrem direitos e obrigações para aqueles 
que, em função dele, se relacionam, bem assim restrições para terceiros, os 
chamados efeitos reflexos”2101. Com efeito, o Decreto-Lei nº 25/37 elenca os 
efeitos jurídicos que incidem sobre o bem tombado, que incluem restrição à 
alienabilidade, restrição à vizinhança, vedação à modificação do bem e obrigações 
do proprietário de conservá-lo.

No caso da restrição à alienabilidade, o Decreto-Lei diferencia entre os 
bens privados e os bens públicos. No caso destes, as coisas tombadas, que 
pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis por natureza, só 
poderão ser transferidas de uma à outra das referidas entidade, devendo, após a 
transferência, o adquirente dar imediato conhecimento ao Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (art. 11). Por sua vez, em se tratando de bem privado, 
é possível sua alienação, devendo o adquirente, dentro do prazo de trinta dias, 
sob pena de multa de dez por cento sobre o respectivo valor, fazê-la constar 
do registro, ainda que se trate de transmissão judicial ou causa mortis (art. 13). 
Além disso, a transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e a deslocação 
pelo proprietário, ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro 
do mesmo prazo e sob a mesma pena (§3º, art. 13). Outra restrição diz respeito 
à saída da coisa tombada do país, que só pode ser feita por curto prazo, sem 
transferência de domínio e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho 
Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (art. 14). Prevê, 
ainda, o Decreto-Lei nº 25/37, o direito de preferência da União, dos Estados e dos 

2098  RABELLO, Sonia. O Estado na preservação dos bens culturais: o tombamento. Rio de 
Janeiro : IPHAN, 2009, p. 65.
2099  Art. 225, caput, da CF.
2100  Artigos 215 e 216 da CF.
2101  PIRES, Maria Coeli Simões. Da proteção do patrimônio cultural. Belo Horizonte: Del Rey, 
1994, p. 155.
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municípios, nesta ordem, na hipótese de alienação onerosa de bens tombados, 
pertencentes a pessoas naturais ou a pessoas jurídicas de direito privado (art. 
22).

No caso da restrição de vizinhança, o art. 18 do Decreto-Lei nº 25/37 
dispõe que, sem prévia autorização do órgão competente, “não se poderá, na 
vizinhança da coisa tombada, fazer construção que impeça ou reduza a visibilidade, 
nem nela colocar cartazes.”

Quanto à vedação da modificação do bem, esta decorre do art. 17, que 
estabelece não poderem as coisas tombadas, “em caso nenhum, ser destruídas, 
demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, 
sob pena de multa de cinquenta por cento do dano causado”.

Consagra, também, o Decreto nº 25/37, a obrigação do proprietário de 
reparar e conservar o bem tombado, devendo, para tanto, caso não disponha 
dos recursos para fazê-lo, comunicar o Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa 
correspondente ao dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pela 
mesma coisa (art. 19) Neste caso, sendo consideradas necessárias as obras, o 
diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará executá-
las, a expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de 
seis meses, ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa (§1º).

O tombamento pode ter eficácia provisória, que ocorre na via 
administrativa quando do início do processo configurado pela notificação e na 
via judicial, para os que defendem essa possibilidade, por meio da concessão de 
liminar; ou definitivo, que ocorrerá quando o processo administrativo tiver sido 
concluído com a inscrição do bem no respectivo Livro do Tombo, pela vigência a 
respectiva lei que o instituiu ou quando houver trânsito em julgado da sentença 
que houver determinado a inscrição do bem2102.

 O instituto, assim, compreende uma forma de intervenção estatal na 
propriedade privada e pública resultante de um procedimento administrativo, que 
restringe o pleno exercício de direitos de utilização e disposição, permanente, que 
se destina à preservação dos bens considerados de valor histórico, arqueológico, 
artístico ou paisagístico, a fim de permitir o acesso de todos à cultura como 
elemento fundamental da formação da cultura regional e nacional.

4. INSTITUIÇÃO DE PLANO DIRETOR EM CIDADES TOMBADAS

4.1. O plano diretor

No campo da repartição de competências, a Constituição Federal conferiu 

2102  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. – 8. ed.rev., 
atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2007, p243.
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aos Municípios papel de destaque no que se refere ao cumprimento da função 
social da propriedade, colocando sob a responsabilidade deles a regulamentação 
de pontos fundamentais em prol do desenvolvimento urbano.

Essa competência está amparada na premissa de que é nas cidades que 
as pessoas vivem, assim, de acordo com a doutrina, a Constituição consagrou o 
princípio da função social da cidade como desdobramento natural do princípio da 
função social da propriedade, de modo que, depois de atendido no plano individual, 
deve-se buscar o pleno atendimento das necessidades coletivas, preocupando-
se de maneira mais abrangente, de forma a atingir uma coletividade maior 
com a materialização das normas programáticas instituídas pelos municípios 
brasileiros2103. 

Destarte, o Constituinte de 1988 inseriu na Carta Magna um capitulo 
específico para tratar da Política Urbana, prevendo, no art. 182, que “a política 
de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. Já 
o §1º do artigo 182, por sua vez, explicitou qual seria o principal instrumento 
legislativo municipal responsável por conter os pontos fundamentais em prol do 
desenvolvimento urbano, qual seja, o plano diretor2104. 

O plano diretor deve obedecer a dois pressupostos constitucionais: 1) 
ser aprovado pela Câmara Municipal e 2) é obrigatório para cidades com mais de 
vinte mil habitantes2105.

Regulamentando o art. 182 da CF, a Lei nº 10.257/01 estabeleceu que o 
plano diretor fosse instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 
urbana, sendo parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo 
o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as 
diretrizes e as prioridades nele contida” (art. 40 e seu § 1º).

Nesse sentido, pode-se conceituar o plano diretor como:

Um conjunto de normas obrigatuar o plano diretor 
comote mil pal espececec obrigatuar o plano diretor planejamento 
municipal, que regula as atividades e os empreendimentos 
do próprio Poder Público Municipal e das pessoas físpececec 
obrigatuar o plano diretor planejamento municipal, que regula as 
atividades e os empreendi2106

2103 SALEME, Edson Ricardo. Parâmetros sobre a função social da cidade. Publicado nos anais 
do CONPENDI. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/Anais/Edson%20
Ricardo%20Saleme.pdf 
2104 Art. 182, §1º O plano diretor , aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para com mais 
de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana”.
2105 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco Fiorillo. Estatuto da Cidade Comentado: Lei 
10.257/2011: Lei do Meio Ambiente Artificial. 2 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2005, p. 110.
2106 Machado, 447.
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Dessa forma, o plano diretor se apresenta como o principal instrumento 
de materialização do projeto de projeto de reurbanização, no qual devem estar 
dispostas futuras medidas urbanísticas a serem ulteriormente implementadas, 
além das limitações urbanísticas à disposição do município como medidas 
estatais interventivas de promoção do interesse coletivo, podendo ocorrer desde 
a imposição de limitações ao uso da propriedade até restrições relacionadas ao 
exercício de direitos por parte do proprietário2107.

4.2. Obrigatoriedade do plano diretor para cidades tombadas

A CF/88, ao tratar do plano diretor, estabeleceu, no §1º, do art. 182 a 
sua obrigatoriedade apenas para as cidades com mais de vinte mil habitantes. 
Contudo, o Estatuto da Cidade ampliou esse rol, de modo que, nos termos do art. 
41, o plano diretor ampliou erio para cidades: I – com mais de vinte mil habitantes; 
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; III – onde o 
Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do 
art. 182 da Constituição Federal; IV – integrantes de áreas de especial interesse 
turístico; V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.VI - incluídas 
no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos 
ou hidrológicos correlatos.

Por sua vez, ao tratar da repartição de competências entre os entes 
políticos, a CF/88 incluiu, também, sob a responsabilidade dos municípios, a 
competência de “promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual” (art. 30, IX).

Diante disso, no intuito de se dar a máxima efetividade às normas 
constitucionais, se faz necessário compatibilizar as disposições constitucionais 
e legais que tratam da obrigatoriedade de instituição de plano diretor pelos 
municípios com a competência municipal de promover a proteção do patrimônio 
histórico-cultural local.

Como visto acima, o principal instrumento de proteção do patrimônio 
histórico-cultural existente no Brasil é o tombamento, efetivado através da 
inscrição do bem em um dos Livros de Tombo. Com efeito, o Decreto-Lei nº 
25/37, com o objetivo de assegurar a proteção da paisagem do conjunto urbano, 
permite a inscrição agrupada de bens imóveis nos Livros de Tombo, de modo que 
“é possível o tombamento de núcleos históricos, áreas, bairros ou até cidades 
inteiras, num dos quatro livros do tombo”.

Como exemplo do chamado “tombamento do conjunto urbano” no Brasil, 
pode-se mencionar o tombamento das cidades de Brasília (DF), Ouro Preto (MG), 

2107  SALEME, Edson Ricardo. Parâmetros sobre a função social da cidade. Publicado 
nos anais do CONPENDI. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/Anais/
Edson%20Ricardo%20Saleme.pdf
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São Luiz (MA) e Salvador (BA).

Quando se está diante de conjuntos urbanos tombados em cidades com 
mais de 20.000 mil habitantes, como é o caso das acima mencionadas, é fácil 
se perceber a obrigatoriedade de instituição de plano diretor pelos municípios, a 
partir da aplicação do §1º, do art. 182, da CF, e do art. 41, I, da Lei nº 10.257/2001. 

Por outro lado, existem municípios no país com considerável patrimônio 
histórico tombado, mas que possuem população inferior a 20.000 habitantes, 
como é o caso, por exemplo, de Andaraí/BA2108, Lençóis/BA2109 e Natividade (TO) 2110.

Para essas cidades com menos de 20.000 habitantes, é possível, em 
pese parte da doutrina defenda que a legislação infraconstitucional não poderia 
ampliar o rol de municípios obrigados a terem plano diretor além daqueles com 
mais de 20.000 habitantes2111, é possível se aplicar o inciso IV, do art. 41, da Lei nº 
10.257/01, de modo que seria obrigatória a instituição de plano diretor, uma vez 
que, via de regra, são integrantes de áreas consideradas de “especial interesse 
turístico”.

A definição do que deve se entender por Áreas Especiais de Interesse 
Turístico também esta contida na Lei nº 6.513/77, que, no art. 3º, defini-as como 
sendo “trechos contínuos do território nacional, inclusive suas águas territoriais, 
a serem preservados e valorizados no sentido cultural e natural, e destinados à 
realização de planos e projetos de desenvolvimento turístico”.

Dentro dessa definição estão inclusos os bens de valor histórico, 
artístico, arqueológico ou pré-histórico (art. 1º, I, da Lei nº 6.513/77), o que reforça 
a exigibilidade de plano diretor para cidades tombadas, independentemente do 
número de habitantes.

Porém, como se observa do art. 11 da Lei nº 6.513/77, para que uma área 
seja considerada de especial interesse turístico em nível federal, é necessário que 
seu reconhecimento ocorra por decreto do Presidente da República, mediante 
proposta do Conselho Nacional do Turismo – CNTu.

Diante disso, tem-se que não basta o tombamento pelo órgão federal 
(IPHAN) para que um município com menos de 20.000 habitantes seja obrigado 
a ter plano diretor, sendo necessário para tanto, a existência de um decreto do 

2108 Tombada pelo IPHAN, com população estimada para 2013 de 14738 habitantes, 
de acordo com o IBGE. Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.
php?lang=&codmun=290130. Consulta em 29/04/2014.
2109 Tombada pelo IPHAN, com população estimada para 2013 de 11.300 habitantes, 
de acordo com o IBGE. Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.
php?lang=&codmun=291930. Consulta em: 29/04/2014.
2110 Tombada pelo IPHAN, com população estimada para 2013 de 9268 habitantes, de acordo com 
o IBGE. Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=171420. 
Consulta em: 29/04/2014.
2111 Cf., por todos, HARADA, Kiyoshi. Direito Urbanístico: Estatuto da Cidade: Plano Diretor 
Estratégico. São Paulo: Editora NDJ, 2004, p. 91.
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Presidente da República reconhecendo o conjunto urbano tombado como área 
de especial interesse turístico. 

 
5.  CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 O art. 41 da Lei 10.257/01 traz hipóteses em que o plano diretor é 
obrigatório para cidades com menos de vinte mil habitantes;

5.2 Cidades tombadas com menos de vinte mil habitantes podem ser 
obrigadas a possuir plano diretor com fundamento no inciso IV, do art. 41 da Lei 
10.257/01, como integrantes de áreas de especial interesse turístico;

5.3 A inclusão da cidade tombada como integrante de área de especial 
interesse turístico não decorre automaticamente do tombamento, mas se exige 
decreto do Presidente da República, mediante proposta do Conselho Nacional do 
Turismo – CNTu, na forma do art. 11 da Lei 6.513/77;

5.4 Apenas com o decreto do Presidente da República reconhecendo a 
cidade como área de especial interesse turístico é que se torna obrigatório plano 
diretor para cidades tombadas com menos de vinte mil habitantes.
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