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CARTA DE SÃO PAULO

Esta carta traz algumas reflexões e proposições decorrentes dos debates desenvolvidos durante o 22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, o 12º Congresso de
Língua Portuguesa e Espanhola e o 12º Congresso de Estudantes de Direito Ambiental, em São Paulo, entre os dias 03 e 07 de junho de 2017. Como contribuição para
o enriquecimento da pesquisa nesta temática e enfatizando os tópicos relacionados
ao tema: “Direito e Sustentabilidade na Era do Antropoceno: Retrocesso Ambiental,
Balanço e Perspectivas” os pesquisadores, professores, profissionais, estudantes de
graduação e pós-graduação e demais integrantes da sociedade civil interessados na
área do Direito Ambiental destacaram as conclusões a serem expostas a seguir, enunciadas pelos distintos assuntos:
I - Os objetivos do desenvolvimento sustentável como parâmetro para o futuro
Devemos buscar um modelo de desenvolvimento perdurável, transtemporal, eficiente e coletivo, que garanta o direito de acesso ao meio ambiente enquanto bem
comum, devendo o exercício dos direitos individuais ser compatível com os direitos
coletivos.
Os problemas ambientais devem ser pensados de maneira transversal, através
de um diálogo de fontes e com a aplicação dos princípio do in dubio pro natura e da
precaução- o que não significa proibir atividades irracionalmente, mas, sim, autorizar
de maneira razoável.
Os objetivos do desenvolvimento sustentável partem de cinco eixos: planeta,
pessoas, prosperidade, paz e parcerias. Partindo dessas ideias, o Estado de Direito
Ambiental deve visar uma prosperidade ecossistêmica, promovendo equidade social
e redução da pobreza. Para se construir um Estado de Direito Ambiental, é necessário
um diagnóstico, através da análise de questões de caráter econômico, sensibilização
com a temática ambiental e responsabilidade coletiva na busca por sustentabilidade.
Ao fazer uma retrospectiva sobre o conceito de desenvolvimento sustentável,
discutido principalmente a partir da crítica de sua configuração popularizada por meio
do Relatório “Nosso Futuro Comum”, publicado há mais de 30 anos, percebe-se que a
integração equitativa entre os elementos econômicos, sociais e ambientais é, de certa
forma, ilusória. A partir dessa percepção, conclui-se que o melhor caminho é revisitar
tal conceito, a fim de recolocar o planeta no caminho em direção à sustentabilidade.

Para tanto, uma das formas possíveis é por meio da adoção de um objetivo de
sustentabilidade, que englobe tanto o conhecimento sobre os processos ecológicos
e sobre os limites planetários (e, consequentemente, parâmetros legais claros e executáveis), quanto o reconhecimento do papel do Estado de Direito e dos operadores
jurídicos, especialmente os juízes, que devem dar prevalência a interesses de longo
prazo em detrimento de interesses políticos de curto prazo. Assim, concluiu-se que
os operadores jurídicos têm a tarefa de elevar o princípio da sustentabilidade na hierarquia das normas. Mas caso o princípio da sustentabilidade não priorize o caráter
ecológico, ele não tem sentido.
Quanto ao aspecto prático do desenvolvimento sustentável, destaca-se a estratégia de 2020, formada depois da adesão do tratado de Lisboa em 2010 pela União
Europeia, tornando a integração regional mais forte. No contexto de estratégias, indica-se a abordagem dada às questões ambientais que, embora sejam soft law, têm
muita legitimidade entre os países da União, que enxergam a sustentabilidade como
questão estratégica. A relação entre a União Europeia e Brasil foi reforçada a partir
de parceria formalizada em 2007 em vários setores, e permite o financiamento e a
construção de diálogos setoriais, que incluem mais de 208 projetos elaborados entre
a União Europeia e o Brasil.
II - Direitos da Natureza
O antropocentrismo nos coloca cada vez mais distantes da total efetividade de
uma política ambiental, sendo uma das propostas para modificar esse cenário, tratar
como sujeito de direito não só os seres humanos, mas também a natureza, a qual
deve ser pensada de forma complexa e holística.
Os fenômenos naturais dos últimos anos demonstram que entramos na era
do Antropoceno, em que a afetação do meio ambiente pelos seres humanos é tão
grande que já se fala em uma nova era geológica. Dentro desse cenário, o meio ambiente deve ser visto como bem jurídico tutelado pelo Direito Ambiental, e além disso,
é preciso pensar nas futuras gerações, pensar que os recursos são finitos e assumir
posições para transformar a realidade e barrar retrocessos ambientais, quebrar o paradigma do antropocentrismo e adotar o ecocentrismo, no sentido de tratar todos os
seres com o respeito e a ética devidos. É necessário que o Direito e a jurisprudência
evoluam no sentido de prevenir os danos ambientais.

III - Segurança alimentar, produção sustentável e direito agroambiental
As matas ciliares têm grande importância ecológica, especialmente para a preservação da água e manutenção da vida, tendo em vista que o Direito Ambiental é
mais que um conjunto de normas, possui o objetivo de evitar danos e preservar o meio
ambiente.
Tendo em vista o processo perpassado pela legislação das matas ciliares, o momento atual reflete um retrocesso muito grande, especialmente com a atual bancada
ruralista, porque as conquistas do passado, hoje não passam de mera lembrança. A alteração do Código Florestal adveio de pressão econômica, sem considerar as manifestações da sociedade e da comunidade cientifica. Além disso, a legislação ambiental
é vista como entrave para o setor econômico e acaba sendo alterada de acordo com
interesses setoriais e cedendo às pressões políticas.
A justiça ambiental traz um aporte importante no debate sobre a sustentabilidade versus o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável perdeu o
seu objeto quando ficou vinculado aos interesses do capital. Já, a sustentabilidade, é
vista como conceito amplo. Transformar o capitalismo em algo sustentável é a maior
das utopias no debate político, tendo em vista que a essência do sistema capitalista é
o crescimento infinito.
Uma forma de clarificar essa questão é pela análise da ecologia política, que
estuda os conflitos distributivos (recursos e rejeitos) de forma articulada aos conceitos
de sustentabilidade e justiça ambiental.
Deve-se repensar, de forma urgente, nos incentivos ao agronegócio no Brasil,
em vista de todos os riscos e impactos advindos deste setor. No Brasil, busca-se mostrar agrotóxicos como algo seguro, ocultando-se os verdadeiros riscos à população. A
questão dos agrotóxicos vai além das questões ambientais, pois abarca a segurança
alimentar e nutricional, que geram inseguranças. A própria definição de segurança alimentar deve ser entendida como um valor social.
As ações para um futuro que queremos devem ser baseados em erros do passado, que não podem ser repetidos, dentre elas, destacam-se: esverdear a agropecuária, incentivar técnicas de controle biológico de pragas, financiamento para a agricultura familiar e a produção agoecológica.
IV - Avanços e retrocessos no âmbito da jurisprudência ambiental brasileira
O ordenamento jurídico brasileiro, a partir do que preconiza a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, caput, exige uma ação ambiental conjunta do Poder
Público (Executivo, Legislativo e Judiciário) e da sociedade, e nessa sequência, espe-

cial o papel dos operadores do direito, magistrados e tribunais. Por essa perspectiva,
faz-se necessário um novo perfil de juiz, de justiça, que considere os valores humanos
e ambientais como invulneráveis por interesses estritamente econômicos.
Na mesma linha, importante para a jurisprudência ambiental brasileira se faz
uma interpretação consolidada acerca dos conceitos indeterminados e/ou cláusulas
abertas com as quais o Direito Ambiental faz uso. A função social, ambiental e ecológica da propriedade, por exemplo, têm definições e repercussões distintas, vez que a
Carta Maior brasileira as protege em face dos arbítrios e usos prejudiciais ao desenvolvimento social e ambiental.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem firmes jurisprudências a respeito da definição precisa e englobante da função social da propriedade,
na medida em que consideram e privilegiam o uso da propriedade para fins ambientalmente corretos. A indeterminação do conteúdo dos conceitos e instrumentos voltados à proteção efetiva do meio ambiente deve ser definida pelos tribunais.
Logo, para que a jurisprudência ambiental brasileira avance e não registre retrocessos,
necessita-se de um judiciário afirmativo do paradigma da sustentabilidade, bem como
atento às Convenções Ambientais Internacionais firmadas e que essencialmente respeite, sobretudo na composição de sua jurisprudência, a orientação ecológica estabelecida pela Constituição da República Federativa do Brasil.
V - Gestão das atividades impactantes, licenciamento, compensações e sustentabilidade
O licenciamento ambiental na era do Antropoceno deve ser mais eficiente na
previsão de impactos ambientais. Estamos vivendo um momento de reação da sociedade planetária, com a produção de documentos como o Acordo de Paris e o G20,
por exemplo. Temos que trabalhar com o conceito de janela para o futuro, ou seja, se
a sociedade não implementar um modelo de infraestrutura de sustentabilidade em 15
anos, pode ser que dentro de 30 anos a sociedade não tenha recursos naturais suficientes e de qualidade.
O que temos hoje no cenário brasileiro no que se refere ao licenciamento ambiental é uma crise no executivo, no legislativo e uma imensa corrupção, sendo que
para discutir essa temática, temos que perceber que há um conflito de interesses
e o momento de instabilidade política é visível. Sobre os ataques ao licenciamento
ambiental, o que está em discussão são interesses políticos e econômicos, há uma
superficialidade nas abordagens e falsos argumentos. Na ausência de uma política
com objetivos e metas claras para a sustentabilidade o que resta à sociedade é a

participação em processos de licenciamento, ou seja, no final da linha, que agora se
encontra sob ameaça. Porém, o objetivo de uma política de gestão é pensar em um
pacto social entre o interesse do Poder Público e da sociedade.
VI - Princípios do Estado de direito ecológico
Há muito tempo a ação humana sobre a natureza vem exercendo uma influência negativa impactante, cujas proporções ganham significativo destaque frente à incidência de diversos cenários de poluição, como por exemplo: presença do plástico nos
mais variados ambientes, acidificação dos oceanos, presença de fuligem do ar, dióxido
de carbono e metano em excesso e destruição da camada de ozônio. Ao lado disso,
a presença da ciência e da técnica nos mais diversos âmbitos da vida, inaugura uma
nova era na qualidade dos riscos ambientais, na qual o potencial catastrófico, a globalidade, a invisibilidade e sua capacidade de projeção no espaço são incomensuráveis.
Na teoria da sociedade de risco, vemos a existência de uma irresponsabilidade
organizada dos problemas ambientais. O maior exemplo dessa falta de gestão do meio
ambiente é o desastre ocorrido na cidade de Mariana/MG. É preciso que o Estado de
Cireito repense como irá proteger o meio ambiente, para tanto, repensar os princípios
do Direito Ambiental, bem como os processos ecológicos essenciais.
Ainda que a legislação ambiental esteja pautada em conceitos e em uma base
principiológica moderna (poluidor pagador, proibição de retrocesso, dignidade da pessoa humana, precaução, prevenção), a Teoria do Risco Integral (afeta ao instituto da
responsabilidade objetiva) represente um considerável avanço na proteção dos bens
ambientais, há uma grande discrepância entre a legislação e os objetivos ambientais
formalmente adotados e o que acontece na prática. Temos que sair da ineficácia da
irresponsabilidade organizada e da função simbólica da norma. É necessário pensar
na ideia conceitual de risco, e o papel cultural é fundamental na construção desse
conceito. Reconhecer a ideia do Antropoceno é reconhecer o impacto irreversível das
atividades humanas no meio ambiente.

HOMENAGEM AO
PROF. DR. JOSÉ RUBENS MORATO LEITE

Nesta 23ª edição do já tradicional Congresso Brasileiro
de Direito Ambiental, organizado pelo Instituto “O Direito por um
Planeta Verde”, sua presidente, a professora Ana Maria Nusdeo me propôs a honrosa
tarefa de dedicar algumas palavras em homenagem ao professor José Rubens Morato
Leite.
A tarefa não é apenas honrosa, senão também difícil, pois como de hábito,
todos os nossos homenageados possuem uma relevante história pessoal e profissional dedicadas à difusão do Direito Ambiental. É para mim mais difícil porque tenho
para com o homenageado mais do que a reverência acadêmica, senão uma relação de
gratidão pessoal.
A história acadêmica e sua relação com o Direito Ambiental antecedem a própria existência deste Congresso, por ocasião de seu mestrado junto ao University
College of London. Conheci o professor Morato Leite no ano de 2001, quando este
gentilmente me acolheu como seu orientando no programa de mestrado em Direito
da Universidade Federal de Santa Catarina.
Voltava o professor Morato de uma estada em Coimbra, onde foi acolhido pelo
professor Gomes Canotilho, lá lhe tendo apresentado a riqueza das conexões possíveis que poderiam ser estabelecidas entre Constituição e meio ambiente, por meio da
consideração de um Estado de Direito Ambiental.
Fui procurá-lo pessoalmente no então EMAJ para lhe pedir que pudesse ser
meu orientador no que fui felizmente atendido.
O professor Morato acabava de se vincular ao programa de pós-graduação em
Direito e começaria, nesse momento, uma trajetória de sucesso acadêmico no ensino
e na pesquisa dedicadas à construção de um Direito Ambiental comprometido com as
pessoas e, sobretudo, com a natureza.
Já naquele tempo ficavam muito claras de suas lições, que o Direito Ambiental
só poderia fazer sentido se ele pudesse se relacionar com o seu objeto ecológico.
Com essas lições o professor Morato Leite cultivou e semeou gerações de
alunos, de professores e de pesquisadores de excelência, em suas aulas no mestrado,
em suas aulas no doutorado, e nas reuniões de seu hoje já experiente e prestigiado
grupo de pesquisa.
Seus alunos estão em instituições nacionais e estrangeiras, ministrando aulas
em programas de graduação e pós-graduação, formando novos alunos e pesquisado-

res. Estão realizando pesquisas no Brasil e no exterior, semeando redes e multiplicando o que em algum dia puderam receber por sua iniciativa.
Também tem destacada atuação na sociedade porque desde aquele momento
se ocupava de retribuir e colaborar para que, também na prática, o meio ambiente pudesse ser assistido pelo conhecimento que auxiliava a produzir na academia.
Apoiar associações ambientalistas, acolher as demandas dos movimentos sociais e aproximar-se das necessidades mais urgentes do contexto em que se inseria,
na bela Florianópolis ou no Supremo Tribunal Federal, também receberam sua atenção.
Assim como todos os homenageados, o professor Morato, assim conhecido
por todos, possui como antecipei, uma história de distinção na construção do que é o
Direito Ambiental que praticamos e compreendemos neste momento.
Com essa experiência foi premiado em sua instituição pelo mérito de sua carreira, e foi o presidente do Instituto “O Direito por um Planeta Verde”, além de um de
seus diretores.
Há algo, entretanto, que lhe atribui ainda maior distinção, e que merece nossa
consideração especial.
O professor Morato possui talento inato de liderar, de estimular e de inspirar
pessoas e causas.
Eu fui acolhido por sua generosidade, como muitos o foram e continuam a
sê-lo todos os anos.
É de sua identidade, a generosidade que lhe permite integrar, acolher, incetivar, e apoiar. Nós aprendemos com o professor Morato porque, acima de tudo, ele deseja compartilhar e permitir que o conhecimento chegue tão longe quanto possamos
alcançar.
Na teoria e na prática o professor Morato talvez nos ensine as mais importantes de todas elas. Além de suas lições acadêmicas o professor Morato dedica com sua
generosidade, lições diárias de humanidade.
O Direito Ambiental é, sem dúvida, mais rico hoje, com a colaboração proporcionada por toda sua trajetória acadêmica, mas nós somos pessoas melhores por
termos a oportunidade de conviver com o professor Morato.
Por toda a sua obra pessoal, profissional, acadêmica e humana, nós lhe somos
gratos.
Receba, desta forma, o nosso agradecimento pela sua dedicação em nome
das presentes, das futuras gerações, e da natureza.
Patryck de Araujo Ayala
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1. LEI COMPLEMENTAR 140/2011: QUESTÕES
CONTROVERTIDAS1
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Professora de D. Ambiental

1. Introdução
Muito embora seja louvável a concepção do federalismo cooperativo
desenhado para o Estado brasileiro pela Constituição Federal de 1988, não é fácil
a implementação desse modelo entre nós, por pressupor a necessária cooperação
entre os entes federativos, com o intuito de promover o equilíbrio do desenvolvimento
e do bem estar em âmbito nacional. E é desafiante a viabilização desse intento através
do sistema de competência administrativa comum, que gera tantas controvérsias e
conflitos em sua operacionalização.
Transcorreram-se mais de duas décadas da promulgação da Constituição até
o advento da Lei Complementar 140/2011, voltada especificamente à disciplina das
ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum pelos entes
federativos no que se refere à proteção do meio ambiente.
O presente trabalho tem por objetivo identificar e analisar questões
controvertidas envolvendo a Lei Complementar em apreço, e normas correlatas,
com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento, interpretação e aplicação de
suas disposições, na busca do almejado equilíbrio federativo, mediante atuação
integrada e coordenada dos entes da federação brasileira no exercício das respectivas
competências comuns, para maior efetividade da proteção ambiental.

1
Texto desenvolvido, ampliado, revisto e atualizado a partir do artigo de nossa autoria:
Competências legislativa, administrativa e judicial em matéria ambiental: tendências e controvérsias.
In: LÍVIA GAIGHER BÓSIO CAMPELLO ; MARIA CLAUDIA DA SILVA ANTUNES DE SOUZA ; NORMA
SUELI PADILHA. (Org.). Direito Ambiental no Século XXI : efetividade e desafios. Vol. III.. 1ed.Belo
Horizonte: Arraes Editores, 2014, v. III, p. 29-74. Colaborou na pesquisa e nas sucessivas revisões do
texto ora elaborado, a exorientanda e mestre pela PUC/SP, Sílvia Helena Nogueira Nascimento, autora
da obra sobre competência para o licenciamento ambiental mencionada na nota de rodapé 4. Colaborou
na formatação do texto a exorientada e mestre pela PUC/SP, Ana Clara Barcessat.
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2. Federalismo cooperativo e a competência administrativa comum: previsão
avançada na Constituição Federal de 1988
No sistema de federalismo cooperativo a tutela administrativa ambiental é
compartilhada entre todos os entes federativos através do sistema de competência
administrativa comum.
A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estão
autorizados pela própria Constituição a desenvolver ações administrativas comuns em
relação às matérias elencadas no art. 23; cada qual pode atuar não apenas na execução
das respectivas leis e serviços, mas também em sistema de cooperação institucional
com os demais entes federativos.
Prevista de forma separada da competência legislativa concorrente (CF, art.
24), a competência administrativa comum representa um significativo avanço no
campo da cooperação administrativa recíproca: a descentralização administrativa não
é mais decorrente de convênios, mas da própria Constituição.
Dessa forma, o convênio administrativo deixa de ser pressuposto da
descentralização político-administrativa, sendo relevante instrumento de cooperação
institucional, utilizado para disciplinar as condições e a forma de cooperação técnicofinanceira entre os entes estatais2.
Fica a critério do nível municipal executar também normas federais ou
estaduais, quando julgar necessário; e os Estados e municípios podem, em face das
inovações introduzidas pela Constituição Federal, atuar diretamente, sem convênio,
aplicando a lei federal, o que está ocorrendo na prática3.
2.1 O parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal e a inconstitucionalidade
da Resolução 237/97 por vício formal
A competência para o licenciamento ambiental4 foi inicialmente objeto de
2
KRELL, Andreas J. A Posição dos municípios brasileiros no Sistema Nacional de Meio Ambiente
- Sisnama. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 83, n. 709, p. 9, nov. 1994.
3
Vide posição crítica de Paulo de Bessa Antunes, a respeito (Federalismo e competências
ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 108, entre outras).
4
Sobre o tema: MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, São Paulo:
Malheiros. 2006, p. 268-9; FINK, Daniel Roberto et al.Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental.
3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, passim; FIORILLO, Celso Antônio Pacheco.
Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva. 2006, p. 92; MORAES, Rodrigo Jorge.
Setor Sucroalcooleiro - Regime Jurídico Ambiental das Usinas de Açúcar e Álcool. 1. ed. São Paulo:
Saraiva, 2011; FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. 5ª ed. Belo
Horizonte: Fórum, 2015; BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento Ambiental. 2. ed. Lumen Juris: 2015;
NASCIMENTO, Silvia. Competência para o licenciamento ambiental na Lei Complementar nº140/2011.
São Paulo: Atlas, 2015.
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disciplina pelo art. 10 da Lei 6.938/1981, atribuída, à época, apenas aos Estados e
à União, através do IBAMA, e permitida a esta autarquia federal atuar em caráter
supletivo para licenciar “(i) se o órgão ambiental estadual não for tecnicamente apto;
ou (ii) se o mesmo permanecer inerte ou omisso”5.
A estadualização do licenciamento remonta a essa previsão inicial da Lei
6.938/81, e explica a melhor estruturação de muitos Estados para o licenciamento
ambiental, bem como a tendência do IBAMA de atuar em caráter supletivo e de
delegar ao Estado parte de suas competências ambientais.
Justifica-se a ausência de previsão do licenciamento municipal na lei instituidora
da Política Nacional do Meio Ambiente, por ela ter sido editada na vigência da EC 01/69,
que não alçava o Município ao status de entidade federativa, como fez a Constituição
de 88.
A Resolução CONAMA 237/1997 veio suprir, parcial e indevidamente, a lacuna
deixada pela demora na edição da lei complementar exigida pelo parágrafo único do
art. 23, da Constituição Federal.
Ela foi editada para disciplinar o processo de licenciamento ambiental,
considerando a “necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados no
licenciamento ambiental”, de forma a efetivar sua utilização “como instrumento de
gestão ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente”, de acordo com
o primeiro considerando da Resolução.
Todavia, acabou por incorrer em vício formal e invadir campo reservado à lei
complementar ao buscar suprir também a “necessidade de ser estabelecido critério
para exercício da competência para o licenciamento” e a necessidade de integrar a
atuação dos órgãos do SISNAMA, conforme outros consideranda.
A municipalização do licenciamento ambiental, fundamentada no art. 23 da
Carta atual, também foi disciplinada pela Resolução 237/1997, diante da pressão dos
Municípios e da omissão do Congresso em editar a propalada lei complementar.
Esta Resolução instaurou outra polêmica ao adotar o licenciamento ambiental
“num único nível”, polêmica que subsiste em face da Lei Complementar, como será
analisado adiante.
3. A competência administrativa comum: atuação primária, supletiva e subsidiária.
No sistema de competência administrativa comum a cada ente federativo é
atribuída, em hipóteses legalmente definidas, competência/atuação primária, o que
5
In Caderno de Licenciamento Ambiental. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: http://
www.mma.gov.br/estruturas/dai_pnc/_arquivos/pnc_caderno_licenciamento_ambiental_01_76.pdf.
Acesso em 31 de março de 2018.
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será abordado adiante; e também competências/atuações supletiva e subsidiária,
previstas para o licenciamento e a autorização ambientais.
A atuação supletiva se dá quando um ente federativo se substitui ao ente
federativo originariamente detentor de atribuições legalmente definidas. Já a atuação
subsidiária de um ente federativo visa auxiliar no desempenho das atribuições
decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo
originariamente detentor das atribuições legalmente definidas (LC 140/2011, art. 2º,
incisos II e III).
O exercício da atuação supletiva se verifica nas hipóteses e de acordo com
a sistemática estipulada pela Lei Complementar, quando inexistir órgão ambiental
capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado, no Distrito Federal e/ou no
Município (art. 15 e incisos); quando houver decurso dos prazos de licenciamento,
sem a emissão da licença ambiental, não há emissão tácita, nem autoriza a prática de
ato que dela dependa ou decorra; instaura a competência supletiva (art. 14, § 3º)”.
Já a ação administrativa subsidiária dos entes federativos se verifica por meio
de apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas
de cooperação e deve ser solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição
nos termos da Lei Complementar (art. 16 e parágrafo único).
A municipalização do licenciamento ambiental tem sido viabilizada por meio
da atuação subsidiária dos Estados, que, por convênio ou outras formas de parceria,
prestam aos municípios importantes apoios técnico, científico, administrativo e
financeiro.
4. A competência comum para o licenciamento ambiental e suas controvérsias
Tal como disciplinada a competência para o licenciamento ambiental pela
Resolução 237/1997, no longo período de sua vigência e aplicação, até o advento da LC
140/2011, muitos foram os conflitos entre os órgãos ambientais, gerando insegurança
jurídica pela judicialização, em grande parte dos conflitos, com o consequente
retardamento e suspensão das licenças ou interdição das atividades.
A expectativa e a incógnita é se a disciplina da LC 140/2011 será capaz de
reduzir os conflitos de competência, melhor definindo a quem compete o licenciamento
ambiental.
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4.1 O licenciamento ambiental Federal pelo IBAMA
4.1.1 O critério geral da significância e abrangência do impacto (âmbito nacional
e regional) e suas hipóteses na Resolução 237/97
No sistema da Lei 6.938/1981 e da Resolução 237/1997, a competência primária
do IBAMA tem lugar no caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental,
de âmbito nacional ou regional (Lei 6.938/81, art. 10, § 4º). Impacto ambiental regional
é o impacto que afeta diretamente (área de influência direta), no todo ou em parte,
o território de dois ou mais Estados (Resolução 237/97, art. 1º, IV), estando incluídas
diversas hipóteses em rol exemplificativo.
De acordo com tais disposições, a competência primária do IBAMA é aferida
segundo os critérios da significância e amplitude do impacto ambiental (“significativo
impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional”), critério este que, a seu turno, é
avaliado diante das hipóteses previstas em rol exemplificativo, que contempla diferentes
critérios: localização, desenvolvimento e tipo de atividade ou empreendimento,
envolvendo bem, interesse ou serviço da União Federal.
Há uma mescla de critérios nas hipóteses exemplificativas da Resolução
237/1997 delimitadoras do que sejam “atividades e obras com significativo impacto
ambiental, de âmbito nacional ou regional”, sendo que o critério da dominialidade
acabava por interferir na definição da competência federal para licenciar.
Grande parte desses conflitos de competência acabaram sendo judicializados
e o Poder Judiciário utilizava, conforme o caso, critérios diversos: ora o da abrangência
do impacto6, ora o da dominialidade7, ora o da magnitude do dano8 ou mesmo o do
interesse9 para definir a quem cabia licenciar os empreendimentos.

6
Processo nº 200501000378659 – TRF/1. “Sendo o impacto da obra meramente local, conforme
reconhecido pelo próprio Ibama, é razoável que o órgão estadual do meio ambiente conduza o processo
de licenciamento”
7
Processo nº 200101000306075 – TRF/1. “É imprescindível a intervenção do Ibama nos
licenciamentos e estudos prévios relativos a empreendimentos e atividades com significativo impacto
ambiental, de âmbito nacional ou regional que afetam terras indígenas ou bem de domínio da União (art.
10, caput e §4º, da Lei nº 6.938/81 c/c art. 4º, I, da Resolução nº 237/97 do Conama)”
8
Processo nº 200272080031198 – TRF/4. “O fato de o bem afetado pertencer à União não implica
a necessidade de o licenciamento ou fiscalização ser realizado pelo órgão federal competente. O que
interessa, segundo a Lei, é a magnitude do dano (§4º, do art. 10, da Lei nº 6.938/81)”.
9
Processo nº 199804010096842 – TRF/4. “A Fatma não possuía competência para autorizar
construção situada em terreno de marinha, Zona Costeira, esta considerada como patrimônio nacional
pela Carta Magna visto trata-se de bem da União, configurando interesse nacional, ultrapassando a
competência do órgão estadual”
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4.1.2 A eliminação da significância e abrangência do impacto ambiental como
critério geral na Lei Complementar 140/2014 e a subsistência das hipóteses da
Resolução 237/1997
A disciplina da competência primária para o licenciamento ambiental federal,
estadual e municipal pela LC 140/2011 é inserida entre as ações administrativas
atribuídas originariamente a cada ente da Federação (art. 7º, inciso XIV; art. 8°, incisos
XIV e XV; arts. 9º e 10).
No tocante à competência primária para o licenciamento federal, comparandose as disposições da Lei 6.938/1981 e da Resolução 237/1997, de um lado, e as
disposições da LC 140/2011, de outro lado, percebemos que foi abolida, pela LC
140/2011 (art. 7º, XIV, alíneas “a” a “h”), a menção ao critério da significância e
amplitude do impacto, todavia foram mantidas nas alíneas “a” a “g” praticamente as
mesmas hipóteses exemplificativas da Resolução (art. 4º, I a V) , onde se tem uma
mescla de critérios, como ressaltado.
O critério da “localização/desenvolvimento” do empreendimento/atividade
continua predominante, seguido do “tipo/natureza”. De qualquer modo, permanece a
mescla de critérios observada na Resolução 237/1997, e os conflitos e judicializações
diante das particularidades de cada situação concreta podem continuar, doravante sob
o pálio da Lei Complementar 140/2011.
Como será abordado, a duplicidade de licenciamento ambiental, tão criticada
e abolida pela Resolução e pela Lei Complementar, ocorreu e deverá continuar
ocorrendo em situações concretas controvertidas, em que o licenciamento ambiental
é iniciado ou consumado em um dos níveis federativos (federal, estadual, municipal), e
a questão competencial é judicializada, geralmente pelo Ministério Público, solicitando
novo licenciamento ou o deslocamento do licenciamento em curso, para outro nível
federativo.
4.1.3 A inovação da Lei Complementar: tipologia definida por ato do Executivo.
Proposição da Comissão Tripartite Nacional. Critérios: porte, potencial poluidor e
natureza da atividade. O Decreto 8.437/2015. Controvérsias.
Como visto, a LC 140/2011, ao abolir como critério geral a significância e
abrangência do impacto adotado pela Lei 6.938/81 e Resolução 237/1997, e manter
apenas as hipóteses exemplificativas previstas na Resolução, buscou formas de reduzir
as controvérsias e conflitos que retardam o licenciamento ambiental, notadamente
dos grandes empreendimentos de infraestrutura, de interesse público-estatal.
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No entanto, ela não deixou apenas a enumeração dessas hipóteses
específicas, mas abriu novo e fértil campo de conflituosidade, ao introduzir a alínea “h”,
do inciso XIV de seu art. 7º. O mecanismo inovador é objeto de críticas por possibilitar
direcionamentos e flexibilizações indevidas, entre outras polêmicas.
A inovação consiste em possibilitar a inclusão de outras hipóteses de
licenciamento ambiental no âmbito federal, de acordo com o porte, potencial poluidor
e natureza da atividade ou empreendimento, por ato do Poder Executivo, a partir de
proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
Inclui-se também, como atribuição exclusiva da União, de acordo com o
processo de definição de tipologia descrito, o licenciamento dos empreendimentos
cuja localização compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima
da zona costeira (LC 140/2011, art. 7º, parágrafo único).
A estratégia da Lei Complementar foi redirecionar o critério de definição da
competência do IBAMA para características da própria atividade a ser licenciada
(“porte, potencial poluidor e natureza da atividade”) e não manter o polêmico critério
geral anterior, da significância e abrangência do impacto do empreendimento/atividade
(“significativo impacto de âmbito nacional ou regional”).
A Resolução 237/1997, ao exigir o licenciamento ambiental para os
empreendimentos e as atividades relacionadas em seu Anexo 1, atribuía ao órgão
ambiental competente “definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a
complementação do Anexo 1”, e já ressaltava que deviam ser levadas em consideração
“as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do
empreendimento ou atividade”.
Vários são os questionamentos em torno dessa inovação da Lei Complementar.
A proposição da tipologia federal coube à Comissão Tripartite Nacional, um dos
instrumentos de cooperação institucional elencados pela Lei Complementar (art. 4º, III).
Essa Comissão foi instituída pelo Ministério do Meio Ambiente em 2001, é formada,
paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e tem por objetivo fomentar a gestão ambiental
compartilhada e descentralizada entre os entes federativos. Sua instituição, desde o
início, já visava atender a necessidade de definir as competências, construir um acordo
nacional entre os três entes e pressionar o Congresso Nacional a regulamentar o
assunto.
Todavia, atribuir a proposição da tipologia federal a essa Comissão, assegurada
a participação de um membro do CONAMA, implica a redução da importância da
participação deste Conselho no referido processo, faltando inclusive simetria com a
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definição da tipologia do licenciamento ambiental municipal, que ficou a cargo dos
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, e não das Comissões Tripartites Estaduais,
como será destacado.
As tipologias dos empreendimentos e atividades cujo licenciamento
ambiental são de competência da União Federal, representada pelo IBAMA, constam
do Decreto Federal 8.437/2015, cuja edição foi precedida de controvérsias com os
órgão ambientais estaduais (OEMA´s), as quais se estendem até hoje em relação a
determinadas hipóteses.
O critério do “porte” prevalece no rol listado pelo Decreto 8.437/2015, não
sendo claras as hipóteses definidas com base no “potencial poluidor”, nem sempre
associado ao critério do porte. Por esta via houve “abrupto alargamento na competência
da União, sem análise de critérios mais objetivos”, e que procede a preocupação com
“a eventual sobrecarga a que estará submetido órgão ambiental federal, se levada à
risca a listagem ora instituída, resultando em prováveis maiores atrasos nos processos
de licenciamento”10.
Ademais, o licenciamento ambiental de empreendimentos de maior porte
e com maior potencial poluidor, correspondem a valores mais expressivos de taxas
de licenciamento. A disputa dos entes federativos estaduais por licenciamento de
atividades atribuídas à competência da União tem, no fundo, relação com a disputa
pelos recursos oriundos da cobrança dessa taxa.
No tocante a irregularidades no licenciamento ambiental envolvendo
rodovias federais, vale lembrar a multa no valor de R$ 7, 5 milhões e o embargo de
interdição aplicados pelo IBAMA ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes)11, e a ação civil pública intentada pelo Ministério Público Federal
em 1º/10/2015, para conter danos ambientais irreversíveis provocados pelas obras
no trecho mais preservado da BR-319, conhecido como “meião”, rodovia que liga o
Amazonas a Rondônia.
4.2 O licenciamento ambiental estadual e distrital. A competência residual dos
Estados: controvérsias
Para o licenciamento ambiental no nível estadual e distrital, a Resolução
237/1997 atribui competência licenciatória aos respectivos órgãos ambientais nas
10
CRIPPA, Fernanda de Oliveira. Comentário ao decreto n. 8.437/2015 cit..
11
Multa de R$ 7,5 milhões contra o Dnit não repara danos ambientais irreversíveis na rodovia
BR-319, diz Ibama. Disponível em: http://www.acreaovivo.com/mobile/noticias/multa-de-r-75-milhoescontra-o-dnit-nao-repara-danos-ambientais-irreversiveis-na-rodovia-br-319-diz-ibama/7265. Acesso em
31 de março de 2018.
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hipóteses contempladas nos incisos I a IV de seu art. 5º.
A Lei Complementar 140/2011, a seu turno, no lugar de enumerar as hipóteses
de licenciamento estadual, como fez a Resolução, optou por elencar os casos de
licenciamento federal e municipal (arts. 7º e 9º), deixando para os órgãos ambientais
estaduais a competência residual, de tal sorte que incumbe a eles o licenciamento
de todos os empreendimentos e atividades que não se enquadrarem nas hipóteses
de licenciamento ambiental federal e de licenciamento ambiental municipal (art. 8º,
inciso XIV). A única hipótese expressamente prevista como sendo de competência
estadual é o licenciamento de atividade ou empreendimentos localizados em unidade
de conservação expressamente prevista, com a ressalva referente às APAs (art. 8º,
inciso XV).
Em seu art. 10 a Lei Complementar disciplina a competência ambiental distrital,
e considera como ações administrativas do Distrito Federal as previstas nos arts. 8º e
9º da mesma lei.
Após a LC 140/2011, o Estado de São Paulo disciplinou, através do Decreto
60.329/2014, o licenciamento ambiental simplificado e informatizado, a ser efetivado
pela CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, de atividades e
empreendimentos que potencialmente acarretem baixo impacto ambiental, de
competência do Estado de São Paulo; bem como os de impacto local atribuídos ao
Estado em caráter supletivo.
A Deliberação Normativa CONSEMA nº 2, de 2014, alterada pela Deliberação
Normativa nº 1, de 2016, define as atividades e empreendimentos de baixo impacto
ambiental passiveis de licenciamento por procedimento simplificado e informatizado,
bem como as autorizações.
4.3 O licenciamento ambiental municipal e o critério do ”impacto ambiental
local”: a definição pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente: controvérsias
Para o nível municipal o critério adotado pela Resolução 237/1997 é o do
“impacto ambiental local” (art. 6º), tendo sido mantido o mesmo critério pela LC
140/2011 (art. 9º, inciso XIV, “a”), sendo considerado como tal o impacto direto que não
ultrapassar o território do Município (Deliberação Normativa CONSEMA/SP 01/2014,
art. 2º, I).
E foi atribuída aos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, e não à Comissão
Tripartite Estadual, como deveria ter sido, a definição da tipologia do licenciamento
ambiental municipal, baseada no critério da abrangência do impacto (impacto ambiental
local).
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A atribuição aos Conselhos Estaduais de tal definição, além de quebrar a
simetria com o disposto na alínea “h” do inciso XIV, do art. 7º (tipologia do licenciamento
ambiental federal), afronta o princípio da autonomia municipal, sendo este último
aspecto bem destacado por Sílvia Helena Nogueira Nascimento12:
“Diferentemente da regra fixada para a União, por meio da qual a sua
competência para o licenciamento poderá ser ampliada, mediante
a definição de outras tipologias que lhe sejam destinadas por meio
de proposta da Comissão Tripartite Nacional, ou seja, de Comissão
que congrega a participação não apenas da União, como também de
representantes dos Estados e dos Municípios, e que será estipulada
por ato do Chefe do Executivo federal, a Lei – ao conferir aos Conselhos
Estaduais de Meio Ambiente a tarefa de deliberar acerca do impacto
local, sem que tenha imposto a participação de representantes dos
Municípios em tais colegiados - afastou a obrigatoriedade de uma
atuação efetiva dos referidos entes, que, assim, estarão sujeitos ao
regramento estabelecido em cada um dos Estados, sem o direito de
intervir em tal deliberação, com uma quebra clara e inequívoca do
equilíbrio federativo.”

Com base na Resolução 237/1997 alguns Estados, como é o caso do Rio Grande
do Sul e do Rio de Janeiro, já haviam avançado na municipalização do licenciamento
ambiental. Com a edição da Lei Complementar alguns Estados já avançaram na sua
regulamentação parcial, para aplicação no âmbito do respectivo Estado, com as
adequações pertinentes.
A municipalização do licenciamento ambiental no Rio de Janeiro ganhou
impulso com a instituição e estruturação do INEA (Instituto Estadual do Ambiente),
em 2007. No Município do Rio de Janeiro, as licenças ambientais começaram a ser
emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC a partir do Convênio
firmado em 10/01/2007. Atualmente vigora a Resolução CONEMA 42/2012, que. na
definição da tipologia, estabeleceu que não são de impacto local os empreendimentos
e as atividades que dependam da elaboração de EIA/RIMA, e os localizados ou
desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação
permanente. Nestes casos o licenciamento ambiental continua sendo efetuado pelo
órgão estadual.
No Estado de São Paulo, após a LC 140 foi expedida a mencionada Deliberação
Normativa CONSEMA 01/2014, que fixou as tipologias de impacto local de competência
dos municípios em seu Anexo, trazendo definições, como as de impacto ambiental
12

NASCIMENTO, SÍLVIA. Obra citada, p.147.
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local, porte, potencial poluidor, natureza da atividade (art. 2º); a estrutura municipal
mínima exigida (art. 3º a 5º); o licenciamento ambiental em áreas de proteção e de
recuperação de mananciais (art. 6º), entre outras disposições.
4.3.1 Governança e o estado da arte do licenciamento ambiental municipal em
municípios de diferentes estados brasileiros13
Em estudo comparativo de casos múltiplos envolvendo as experiências de
municipalização do licenciamento ambiental em dois municípios no estado do Piauí
(Teresina e Água Branca) e dois municípios no estado de Minas Gerais (Belo Horizonte
e Betim), mediante coleta de dados em documentos e entrevistas estruturadas
com representantes de prefeituras, foram identificadas diferenças significativas de
capacidade institucional e arranjos regulatórios entre os estados e cidades pesquisados.
Os entrevistados, em geral, confirmando estudos anteriores, salientam
barreiras de recursos humanos e de infraestrutura para a eficiência do licenciamento
ambiental local.
Tais levantamentos levaram os pesquisadores à conclusão que a qualidade
do sistema de licenciamento ambiental nos municípios pode estar relacionada ao
porte da administração municipal e às condições socioeconômicas locais, salientando,
contudo, serem necessários estudos adicionais, por eles sugeridos .
5. O licenciamento ambiental em um único nível (Res. 237/97) ou por um único
ente (LC 140/2011). Inconstitucionalidade versus segurança jurídica. Manifestação
voluntária e não vinculante dos demais entes. Controvérsias.
Como salientado, a Resolução 237/1997 introduziu também a controvertida
exigência do licenciamento ambiental num único nível de competência (art. 7º). A LC
140/2011 mantém a mesma diretriz, alterando, todavia, para licenciamento “por um
único ente federativo” (art. 13), que, em nosso entender, é critério ainda mais restritivo.
Discute-se se o licenciamento ambiental único contraria o sistema de
competência ambiental comum constitucionalmente estabelecido entre todos os
entes federativos (CF, arts. 225; 23, VI).
Já nos manifestamos no sentido de que o sistema de competência administrativa
comum “tem a vantagem de propiciar uma ampla tutela do meio ambiente pelos
diferentes Poderes e níveis federativos, e, por outro lado, tem a desvantagem de ser
13
Análise comparada da descentralização do licenciamento ambiental em municípios dos estados
de Minas Gerais e Piauí. Disponível em: periodicos.unb.br/index.php/sust/article/view/21891. Acesso
em: 31/03/2018.
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o cerne de conflitos e de superposição de jurisdições, competências e atribuições
que oneram, retardam e por vezes dificultam e mesmo inviabilizam a efetividade da
proteção ao meio ambiente e à qualidade de vida”14.
A doutrina majoritariamente sacramenta o licenciamento ambiental único.
Nessa direção temos, entre outros, Andreas Krell15, Luís Roberto Barroso16, Paulo de
Bessa Antunes17, Eduardo Fortunato Bim18, Romeu Thomé19 e Talden Farias20.
Andreas Krell relembra que o licenciamento único é adotado em todas as
federações democráticas. Para Eduardo Bim essa regra prestigia o princípio da
segurança jurídica, o da eficiência (CF, art. 37, caput) e o da economicidade (CF, art.
70), e destaca que a PGE-RJ reverteu seu posicionamento de 2004, época em que se
admitia o licenciamento por dois ou mais entes ao mesmo tempo.
Luís Roberto Barroso21 considera a sobreposição de atuações incompatível com
o federalismo cooperativo, e que o próprio STF, na ADI 2.544/RS, bem se posicionou
acerca da concomitância de ações: “2. A inclusão de determinada função administrativa
no âmbito da competência comum não impõe que cada tarefa compreendida no seu
domínio, por menos expressiva que seja, haja de ser objeto de ações simultâneas das
três entidades federativas”.
Talden Farias manifesta-se contrário à “interpretação literal da competência
comum em matéria de licenciamento ambiental sem qualquer ressalva”, não
vislumbrando “benefício para o meio ambiente em uma arena política dominada
pela insegurança jurídica”. Por essas e outras razões, a questão não foi objeto de
questionamento na ADI 4.757 proposta em face da Lei Complementar.
É conhecido, por outro lado, o firme posicionamento de Paulo Affonso Leme
Machado, contrário ao “licenciamento ambiental obrigatório por um único ente
federativo”, rechaçando a justificativa de se evitar “sobreposição de atuação entre
14
YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Critérios de definição de competência em matéria
ambiental na estrutura federativa brasileira. In: RASLAN, Alexandre (Org.) Direito Ambiental. Campo
Grande: Ed. UFMS, 2010, p. 222.
15
KRELL, Andreas J. Licença ou autorização ambiental? Muita discussão em torno de um falso
dilema. Revista de Direito Ambiental. São Paulo v. 49, 2008, p. 60.
16
Transporte ferroviário, Federação e competências em matéria ambiental. In: Temas de Direito
Constitucional: tomo IV. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 432-433. No mesmo sentido: BARROSO, Luís
Roberto. Temas de Direito Constitucional: tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 128
17
Direito Ambiental. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 202-203.
18
Obra citada, p.88 a 90
19
Manual de Direito Ambiental. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 255-256.
20
Licenciamento ambiental em um único nível competência. Revista Consultor Jurídico, 25 de
junho de 2016. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-jun-25/ambiente-juridico-licenciamentoambiental-unico-nivel-competencia. Acesso em 31 de março de 2018.
21
Transporte ferroviário, Federação e competências em matéria ambiental. In: Temas de Direito
Constitucional: tomo IV. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 432-433. No mesmo sentido: BARROSO, Luís
Roberto. Temas de Direito Constitucional: tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 128
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os entes federativos”. A simultaneidade de atuação, segundo o autor, não enseja
necessariamente conflitos entre tais entes. E considera até mesmo salutar o exame
conjunto em caráter vinculativo, por “propiciar o aporte de um maior e melhor
conhecimento sobre o empreendimento a ser licenciado ou autorizado e a utilização
de tecnologias não degradadoras do meio ambiente”22.
Há igualmente argumentos favoráveis e contrários à manifestação voluntária
e não vinculativa dos demais entes federativos no licenciamento conduzido por um
deles, estampada no § 1º do art. 13 analisado23. Essa participação se dá por meio dos
órgãos ambientais ou de outros órgãos públicos intervenientes (Funai, ICMBio, Iphan,
entre outros)24
Em caso de participação com força vinculativa, a atuação do órgão licenciador
fica condicionada aos demais órgãos. E admitir essa interferência vinculante, além
de atentar contra a autonomia federativa, invalidaria a unicidade do licenciamento,
premissa adotada pela lei complementar, como argumenta Edis Milaré25. E seria
estímulo à permanência dos conflitos federativos, pois o ente não licenciador poderia
tentar determinar os rumos do licenciamento. Sob a perspectiva do órgão ambiental
verdadeiramente competente, este, por sua vez, poderia sucumbir à atuação dos
demais26. O STF já se pronunciou a respeito do assunto no caso da transposição do
rio São Francisco, quando decidiu que o estado de Minas Gerais não poderia interferir
decisivamente no licenciamento27.
5.1 A possibilidade de duplo licenciamento: excepcionalidade. Casos de
soluções remediadas: subsistência de licenciamentos ambientais com vício de
competência
A duplicidade de licenciamento ambiental ocorre, na maior parte das vezes
indevidamente, por vícios ou inadequação do licenciamento anterior (incompetência
para o licenciamento, ausência ou dispensa indevida de EIA/RIMA, inadequação do
licenciamento feito em um determinado nível).
22
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, São Paulo: Malheiros. 2006,
p. 324
23
Na Resolução 237/1997. a questão era tratada de forma mais minudente em relação a cada
nível competente: licenciamento ambiental federal (art. 4º, § 1º), estadual (art.5º, parágrafo único) ou
municipal (art. 6º).
24
Conforme posicionamento e pesquisa de Talden Farias, no citado artigo “Licenciamento
ambiental em um único nível competência”.
25
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2013, p. 794.
26
SILVA, Bruno Campos. O licenciamento ambiental único e outros aspectos relevantes da
LC 140/2011. Questões Controvertidas: Direito Ambiental, Direitos Difusos e Coletivos e Direito do
Consumidor. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 238.
27
Reclamação 3.074/MG, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 30-9-2005.
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Trazemos à colação primeiramente duas decisões em que foi exigido
o refazimento do licenciamento em razão de irregularidades no licenciamento
anteriormente realizado por outro nível federativo28.
Outras hipóteses de incompetência e irregulares no licenciamento são
trazidas como ilustração, com as respectivas soluções adotados pelo Judiciário: a
subsistência do licenciamento ambiental original, por já ter sido concluída a obra, com
recursos públicos29; o prosseguimento do licenciamento ambiental estadual da Usina
Hidrelétrica do Baixo Iguaçu, manifestando-se o IBAMA no processo de licenciamento
de modo a suprir a eventual mudança da titularidade na condução do processo30.
Por fim, é mencionado o importante precedente em que o Superior Tribunal de
Justiça admite expressamente a possibilidade do duplo licenciamento no caso concreto
examinado. Trata-se do REsp nº 588022/SC, de relatoria do Min. José Delgado, julgado
em 17/02/200431, pouco tempo depois da decisão liminar que proferimos no caso
Rodoanel (AI nº.2003.03.00.070460-9, DJU de 23/01/04, Seção 2, fls. 112 e 113), que
será exposto a seguir.
5.2 O especificidade do licenciamento ambiental complexo do Trecho Sul do
Rodoanel Mário Covas. O acordo judicial celebrado
No licenciamento ambiental do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas32 no qual
atuamos como relatora em grau de recurso, admitimos a coexistência e conflituosidade
28
Construção de hotel em zona de promontório (APP): “O IBAMA não concedeu licença para a
construção, não importando se o órgão estadual o tenha feito, em se tratando de APP situada em bem
público (terreno da marinha) qualquer autorização pelo órgão estadual é nula”.(ACMS 2000.021515-5/SCTRF 4ª Região). Em sentido semelhante, Embargos Infringentes em AC 1998.04.01.009684-2/SC - TRF
4ª Região.
29
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMINAL PORTUÁRIO DE NAVEGANTES.
CONSTRUÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. RESOLUÇÃO
CONAMA Nº 237/1997. CONCLUSÃO DA OBRA. PERDA DE OBJETO. (Ementa transcrita no RE 627353/
SC)
30
TRF4, AC 5000970- 08.2011.404.7007, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Carlos Eduardo
Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 22/03/2012.
31
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESASSOREAMENTO DO RIO
ITAJAÍ-AÇU. LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO IBAMA. INTERESSE NACIONAL.
1. Existem atividades e obras que terão importância ao mesmo tempo para a Nação e para os Estados
e, nesse caso, pode até haver duplicidade de licenciamento.(...) 4. Está diretamente afetada pelas
obras de dragagem do Rio Itajaí-Açu toda a zona costeira e o mar territorial, impondo-se a participação
do IBAMA e a necessidade de prévios EIA/RIMA. A atividade do órgão estadual, in casu, a FATMA, é
supletiva. (REsp 588.022/SC, STJ, j. 17/02/2004)
32
YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. A experiência do licenciamento ambiental do
Rodoanel Mário Covas e os avanços no trato das questões federativas, institucionais e ambientais
In: Congresso Internacional de Direito Ambiental (9.: 2005: São Paulo) Paisagem, natureza e direito.
Landscape, nature and law. Antonio Herman Benjamin (Org.). São Paulo: Instituto O Direito por um
Planeta Verde,p. 29-55.
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entre interesses de âmbitos nacional, regional, estadual e local e, consequentemente,
a inadequação do licenciamento exclusivamente federal, estadual ou municipal
proposto pela Resolução nº 237/97.
Em decisão judicial liminar reconhecemos a possibilidade do duplo
licenciamento ambiental no sistema constitucional brasileiro, e acolhemos o pedido
sucessivo formulado na exordial da ação civil pública. Todavia, todo empenho foi
feito para celebração de acordo entre as partes e interessados, que foi homologado
judicialmente, na fase da apelação, mantendo-se o princípio do licenciamento ambiental
num único nível, mas com a participação efetiva e vinculante do IBAMA, de modo
a caracterizar um licenciamento ambiental complexo, resultado da atuação de dois
órgãos licenciadores (federal e estadual), com resultados práticos equivalentes e sem
os custos e inconvenientes do duplo licenciamento33.
A redação dada pela Lei Complementar 140/2011, alterando a exigência do
licenciamento ambiental num único nível, preconizado pela Resolução 237/1997, para
licenciamento ambiental por um único ente federativo, seria ainda mais restritiva, e
teria o condão de inviabilizar acordo judicial como o celebrado no caso do licenciamento
ambiental do Rodoanel, acima relatado.
6. A vinculação da competência para fiscalizar à competência para licenciar.
Redução dos conflitos e segurança jurídica: controvérsias
Também com o propósito de reduzir conflitos e litigiosidades entre as
esferas federativas, e prestigiar a segurança jurídica, a LC 140/2011 procura atrelar a
competência para o licenciamento ambiental à competência para a fiscalização pelos
diferentes níveis federativos. É o que se depreende do caput do art. 17.
Em sintonia com esta concepção a LC 140/2011 prevê entre as atribuições da
União o dever de “exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja
atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente” tenha sido a ela atribuída (art.
7º, XIII), trazendo previsão semelhante para os Estados (art. 8º, XIII) e Municípios (9º,
XIII).

33
1) tópico “a” - o processo de licenciamento da obra referente ao Rodoanel – Trechos Norte, Sul
e Leste será efetuado junto ao órgão seccional do SISNAMA (Secretaria do Meio Ambiente do Estado
de São Paulo), em nível único de competência. 2) tópico “b” - o IBAMA irá acompanhar e participar do
processo de licenciamento ambiental único, analisando e manifestando-se de forma vinculativa, no bojo
do procedimento, quanto aos aspectos de avaliação de impactos ambientais diretamente relacionados
aos seguintes temas: Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, Ecossistema
Mata Atlântica e Áreas Indígenas Barragem-Krukutu.
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6.1 O equilíbrio federativo e a regra do § 3º do art. 17, da LC 140/2011. A redação
anterior proscrita
Um dos questionamentos que se coloca, diante da regra do caput, é se o
atrelamento da competência para fiscalizar ao órgão competente para licenciar, implica
redução da competência dos órgãos para fiscalizar, e se isso irá restringir a fiscalização
e fragilizar a proteção ambiental34.
Este receio certamente era fundado diante da redação anterior do § 3º do art.
17, da LC 140/2011, que foi proscrita por afrontar o equilíbrio federativo; no lugar de
prevalência era prevista a nulidade do auto de infração ambiental lavrado por órgão que
não detivesse atribuição de licenciamento ou autorização.
De um lado temos o posicionamento mais restritivo, no sentido de que a
competência para autuação segue a competência para autorizar ou licenciar em todos
os casos, de modo que os entes sem esta atribuição poderiam fiscalizar, mas estariam
limitados à imposição de medidas acautelatórias e à posterior comunicação ao órgão
competente (§ 2º, do art. 17).
Todavia, a disposição do § 3º do art. 17 assegura o necessário equilíbrio
federativo, como se vê das judiciosas considerações de Lucas de Farias Rodrigues35.
Depreendemos da norma que o princípio non bis in idem não obsta a segunda
autuação, mas aponta qual auto de infração deve prevalecer; ele emerge e obsta
a segunda autuação no exato momento em que uma infração é definitivamente
constituída, quando finda o processo administrativo. Já o art. 17, § 2º, conjugado com
a regra do § 3º, as sanções de demolição e destruição podem ser adotadas pelo ente
que não tenha competência primária; prevaleceria o auto lavrado posteriormente,
porém, a primeira sanção, cujos efeitos práticos já teriam ocorrido, não demandaria
sua reversão.
Por fim, nas hipóteses de autuações múltiplas não abrangidas pela regra do
art. 17, § 3º (quando há duas autuações pelo mesmo fato e nenhuma delas é efetuada
pelo ente com competência primária para fiscalizar; quando a infração, explícita ou
implicitamente, envolve atividade não passível de licenciamento ou autorização, por
ser vedada, por exemplo), aplica-se o art. 76 da Lei Federal 9.605/1998, que, dessa
forma, não foi revogado tacitamente pela LC 140/2011. Com base neste dispositivo, o
Decreto Federal 6.514/2008 ampliou a abrangência do comando.
34
PEREIRA, Henrique Albino. Competência para fiscalizar na Lei Complementar nº 140/11. Disponível
em:https://jus.com.br/artigos/29730/competencia-para-fiscalizar-na-lei-complementar-n-140-11/1.
Acesso em 31 de março de 2018.
35
Autuações Concorrentes e as Infrações Administrativas Ambientais: A Disciplina da Lei
Complementar nº 140/2011. Revista da Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo,
v. 4, n. 1, jan-dez 2013, p. 201 e seguintes. Disponível em:
http://www.pge.sp.gov.br/EscolaSuperior/RESPGE_VOLUME_4.pdf. Acesso em 31 de março de 2018.
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Todavia esta regra possui limitações. Mesmo aplicável excepcionalmente, o
dispositivo versa sobre a concomitância de multas aplicadas pela União, de um lado, e
pelos Estados ou Municípios, de outro. Não há previsão de concomitância de sanções
entre Estados e Municípios. Ademais, restringe-se à sanção de multa. Não cogita
quando a sanção não for a de multa e mesmo quando as autuações concomitantes
forem entre Estado e Município.
Corroboram as interpretações acima expostas a Orientação Jurídica Normativa
nº 49/2013/pfe/ibama36.
Conclusão
Como foi possível examinar no desenvolvimento do texto, pelas pesquisas
e levantamentos realizados, muitas são as controvérsias que se colocam diante
da disciplina da competência comum ambiental pela Lei Complementar 140/2011,
algumas delas instaladas desde a Resolução CONAMA 237/1997.
Não é possível ainda prever se com a LC 140/2011, ainda pendente de
regulamentações, haverá redução da litigiosidade e de conflitos federativos e
institucionais.
Todos os questionamentos expostos contribuem para retardar e por vezes
inviabilizar a efetividade dos direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, ao desenvolvimento sustentável e a outros direitos correlatos
asseguradores da tutela da dignidade humana, fundamento do Estado Democrático
de Direito delineado pela Constituição Federal.

36
Disponível em www.agu.gov.br/page/download/index/id/15501732. Acesso em 31 de março
de 2018.

2. CIDADES E ESPAÇO. PROGRESSOS E RETROCESSOS
NOS 30 ANOS DE CONSTITUIÇÃO
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
David Harvey, no primeiro capítulo de sua obra, “Cidades Rebeldes”, apresenta
o direito à cidade como um direito humano, de caráter coletivo, um direito que não
se restringiria ao acesso individual ou de grupos aos recursos que a cidade possa
oferecer. Para o autor, o direito à cidade seria a possibilidade, a potencialidade de
modificação e de reinvenção da cidade por meio do exercício de um poder coletivo
sobre o próprio processo de urbanização. Segundo Harvey, “a liberdade de fazer e
refazer a nós mesmos e a nossas cidades”38 seria um dos mais importantes direitos
humanos. Para Harvey, a reinvenção da cidade, a recriação ou a criação da cidade é
um projeto político “coletivo”, que depende inevitavelmente do exercício de um poder
coletivo sobre o próprio processo de urbanização39.
A potencialidade do exercício desse poder de criação, dessa tarefa de criar a
cidade a partir dos desejos e das necessidades mais humanas nos leva a refletir sobre
o pensamento de Milton Santos, ao explicar que o espaço nada mais é do que um
grande “matrimônio”,“entre a configuração territorial, a paisagem e a sociedade”40. Para
Santos, o espaço é o resultado “.. da geografização da sociedade sobre a configuração
37
Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará (1991), Especialização em Direito
Ambiental pela Universidade Federal do Pará (1993), Especialização em Educação Ambiental
pela Universidade Federal do Pará (1996), Especialização em Direito Agrário pelo CESUPA (2011) e
Doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (2001) e Investigação Pós-Doutoral
na Universidade Carlos III de Madri na Espanha, junto ao Departamento de Direito Público Comparado
e ao Instituto Pascual Madoz. Atualmente é Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do
Pará e Professora da Universidade Federal do Pará e UNIFESSPA (Graduação e Pós-Graduação). Tem
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público, atuando principalmente nos seguintes
temas: Direito Ambiental, Direito Urbanístico, Direitos Humanos e Introdução à Ciência do Direito.
38
HARVEY, David. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins
Fontes, 2014. p. 28.
39
Ibid. p. 28.
40
SANTOS, Milton. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico infor-macional.
São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 2008. p. 85.
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territorial”41. Essa análise tão perspicaz nos permite compreender que as relações
sócio-espaciais se registram nos espaços, em nossas paisagens urbanas, em nossas
cidades, e são o resultado, o produto das relações do homem e do emprego das técnicas
e dos sistemas sociotécnicos. Nesse sentido, para Santos42 , o espaço é relacional, o
espaço é um produto histórico e as relações sócio-espaciais são condicionantes para
produção e para análise do próprio conhecimento.
Portanto, a potencialidade ou a virtualidade do exercício do direito à cidade
deve ser analisado, considerando que o sistema jurídico, os direitos nele inscritos e
os desafios para sua efetivação são o resultado da produção de um conhecimento,
fruto das relações sócio-espaciais. Nesse sentido, a reinvenção da cidade, como nos
ensina Harvey, por meio da possibilidade do exercício de um poder coletivo, só pode
ser “percebido”, “sentido”, “vivido” por uma compreensão do próprio sistema jurídico
e como esse sistema se “realiza” nas relações sócio-espaciais.
A configuração socioespacial de nossas cidades é o resultado de um modelo
de produção do espaço urbano segregador, desigual e excludente, e o sistema jurídico
e por consequência, o próprio Estado, têm papéis estratégicos nos processos de
consolidação desses espaços de vida.
A potencialidade de revertermos o quadro de aguda desigualdade em que se
construíram nossas cidades, pautadas sobretudo por um profundo estigma territorial,
passa pela possibilidade de compreensão do direito estatal, em que a linguagem
jurídica nos explica o que é legal/ilegal, formal/informal, permitido/proibido, planejado/
não planejado. É a ordem jurídica que finalmente define quem são os “violadores da
ordem urbanística” e por consequência, quem tem ou quem nunca poderá ter acesso
ao direito à cidade.
Em outras palavras, precisamos ter a ousadia de indagar, criticamente, se o
sistema jurídico e os instrumentos para o planejamento e ordenamento territorial
são “ferramentas” que venham responder às necessidades concretas daqueles que
habitam os nossos espaços físico-territoriais e se o Estado realiza o controle sobre
o espaço tendo em vista a diminuição das desigualdades sociais e das múltiplas
exclusões sócio-espaciais. Se o planejamento urbano e se o sistema jurídico que
lhe dá corpo e conformação possibilitam a organização do espaço, precisamos nos
perguntar em que medida o planejamento para organização do espaço pode servir
para inserção das camadas populacionais segregadas cultural, econômica, histórica e
territorialmente e se de fato esse conjunto normativo pode ser uma “larga via” para
reivindicarmos a cidade que queremos ter.
41
Ibid. p. 85.
42
SANTOS, Milton. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico infor-macional.
São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 2008.
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2 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O DIREITO À CIDADE
Para a realização dessa análise, parto para consideração de que o sistema
jurídico constitucional esculpiu o Estado Democrático de Direito, cuja base democrática
impulsiona o Estado para transformar qualitativamente o tecido social por meio da
diuturna busca da implementação da igualdade para a melhoria da qualidade de vida
de todos. A democracia é um processo diuturno, o movimento contínuo para aplicação
e modificação dos próprios conteúdos conformadores do Estado de Direito. É em
sociedade que se vive a democracia, e a democracia não existe sem a igualdade, pois
a igualdade é condição sem a qual não conseguimos assegurar condições mínimas de
vida digna para todos. O texto constitucional de 1988 cunhou um novo conteúdo ético,
um novo marco moral, uma nova concepção de Justiça socioambiental, que busca a
transformação social por meio de uma nova ética pública pautada na possibilidade da
democracia para todos, em uma perspectiva intergeracional.
A implementação dos Direitos Humanos tendo em vista a igualdade e a proteção
à dignidade humana, em suas múltiplas dimensões, é objetivo primordial disposto em
nossa Carta Magna, contudo, a igualdade para todos é uma igualdade para o presente
e para o futuro, uma mudança profunda na interpretação e implementação dos direitos
humanos, vez que somente em ambientes democráticos é que se fundam os alicerces
mais profundos da construção de uma sociedade que projete os seus valores mais
caros para as presentes e futuras gerações.
Somos nós, o povo, os legítimos construtores dessa nova “justiça socioambiental”.
É o cidadão, o ser humano, o cidadão político que pode e deve participar ativamente dos
processos políticos decisórios, sem os quais não haverá a expressão nem a ampliação
da própria dignidade humana para os espaços sociais.
A conformação do Estado Democrático de Direito, em nosso texto constitucional,
revela-nos o profundo desafio a ser enfrentado pelo Estado e pela sociedade, desafio
expresso na necessidade de construção coletiva da fundamentação e legitimação do
poder político, e por consequência, da realização das novas funções que o Estado deve
assumir, funções relacionadas a um aprofundamento do sentido da cidadania e do
exercício da soberania popular. O desenvolvimento e a vivência da própria Constituição
democrática dependem da profunda ampliação da soberania popular43.

43
MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. São Paulo: Max
Limonad, 2000.
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Como salienta Müller,
... o Estado Democrático de Direito e a constituição só poderão manter
sua condição de legitimidade se ampliarem o sentido da soberania
popular”.
A condição de legitimidade da constituição dependerá da relação fática
estabelecida entre o povo ativo, o povo destinatário, o povo como
instância de atribuição e a constituição (MÜLLER, 2000, p. 90).
A ampliação da soberania popular como condição de legitimidade da
constituição dependerá da forma como se reconhece essa soberania.
Se o sentido de soberania deve ser ampliado, o exercício democrático
não pode permitir a exclusão. Logo o povo, trata-se da população, “... de
todas as pessoas, inclusive das (até o momento) sobreintegradas e das
(até o momento) excluídas: trata-se do povo enquanto destinatário
das prestações estatais negativas e positivas, que a cultura jurídica
respectiva já atingiu”44

45

.

Müller nos chama a atenção para algo primordial, quando pensamos em
ampliação da soberania popular. O povo não é uma concepção teórica, algo abstrato.
Ele tem cara, ele tem rosto, ele tem fome, ele tem corpo. Ele precisa do espaço
para reprodução da própria vida. É sobretudo pensando nessas pessoas excluídas que
devemos compreender o papel do Estado para a ampliação das prestações estatais,
sejam positivas ou negativas.
Tratar de democracia e de cidadania pressupõe compreender as verdadeiras
necessidades do povo, contudo, precisamos perceber que o Direito pode ser um
instrumento que limite ou mesmo impeça a certas pessoas de fazerem parte desse
espaço de vida, sua própria cidade.
A democracia é uma experiência, é um experimentar, é um viver em sociedade,
mas jamais será democracia se o próprio sistema jurídico excluir ou relativizar o
exercício da cidadania ou mesmo “invisibilizar” camadas populacionais, o nosso
“povo”. O exercício da cidadania nos espaços urbanos dependerá dos papéis e funções
assumidos pelo poder estatal no sentido de viabilizar a igualdade e a liberdade.
Como bem assevera Müller46,
Quanto mais o ‘povo’ for idêntico com a população no direito
efetivamente realizado de uma sociedade constituída, tanto mais valor
44
MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. São Paulo: Max
Limonad, 2000. p. 90 e 100.
45
DIAS, Daniella S. Democracia Urbana - É possível coadunar desenvolvimento sustentável e
práticas democráticas nos espaços urbanos no Brasil? Curitiba: Juruá, 2010. v. 1. p. 172-173.
46
MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. São Paulo: Max
Limonad, 2000. p. 111.
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de realidade e consequentemente, de legitimidade, terá o sistema
democrático existente como forma.

Este excerto, de clareza elementar, mostra-nos que o conteúdo nuclear do
poder do Estado é o elemento democrático, que o conforma e o legitima.
Mas a vivência do Estado Democrático de Direito, em todas as suas dimensões,
pressupõe o exercício da cidadania, que se configura como a plena potencialidade
da participação política; das possibilidades de vivência da cidadania e de liberdades
políticas; da ampliação paulatina das práticas democráticas que venham consolidar
as condições de realização da igualdade e da liberdade. A preservação das práticas
democráticas e sua transformação e aperfeiçoamento dependem de constantes
desafios, relacionados à preservação da liberdade e da igualdade como condição de
exercício da cidadania. Esse é o maior desafio que o Estado Democrático de Direito
deve enfrentar na atualidade.
Em outras palavras, para o efetivo exercício da cidadania, há que existir
condições sociais, econômicas, culturais, políticas, territoriais favoráveis, sem as quais
o sistema democrático não pode funcionar. O fortalecimento e a manutenção do
sistema democrático dependem de instituições jurídico-políticas, mas também de
condições materiais sem as quais é impossível a ampliação do exercício da cidadania.
A realização da democracia não se restringe à ampliação da participação política.
Ela deve ser o aprofundamento da participação, em igualdade de condições para todos,
o que implica a criação de possibilidades, de condições efetivas para que os mais
desfavorecidos, os excluídos da sociedade, os miseráveis, os pobres que vivem em
nossos espaços urbanos e rurais possam efetivamente ter acesso a mecanismos de
participação nos processos decisórios, processos decisórios que sejam resultado de
sua inclusão como cidadãos que possam atuar e decidir sobre os rumos de produção
de nossas cidades, afinal, os cidadãos são o cerne da existência do Estado e a vontade
do povo, a substância da democracia.
Para o efetivo exercício do direito à cidade, os governos locais precisam dar
efetividade a esse novo paradigma de justiça socioambiental disposto em nosso texto
constitucional; devem tornar realidade a necessária participação política de associações
representativas para o planejamento urbano; devem dar cumprimento aos princípios
constitucionais e às normas federais que condensam os marcos jurídicos relacionados
à criação de espaços urbanos democráticos e sustentáveis; devem buscar resolver os
problemas do povo, da própria população, pois é o povo que deve definir e controlar o
conteúdo das políticas e dos atos estatais. Em outras palavras, o texto constitucional
aponta para o planejamento como uma consequência necessária para a concretização
dessa nova ética pública, planejamento que seja o reflexo de uma necessária mudança
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na forma como administração pública vem gerenciando as políticas de desenvolvimento
urbano. Não há possibilidades de limitações à abertura democrática, expressa em
nosso texto constitucional. A criação de espaços de participação política é condição
sine qua non para o planejamento integrado no federalismo cooperativo.
Como dito anteriormente, nosso texto constitucional abriga os valores mais caros
ao Estado Democrático de Direito: a supremacia da vontade popular, a preservação da
liberdade e a igualdade de direitos47.
A Constituição Federal trouxe inovadoras formas de atribuição do poder político
por meio da previsão de canais de participação no processo de tomada de decisões e
de realização de demandas ao Estado. Não se tratam somente de institutos como o
plebiscito, o referendo, ou mesmo a iniciativa popular legislativa. O texto constitucional
amplia as possibilidades de participação da comunidade na gestão das políticas públicas,
ampliando ainda mais os canais de comunicação com as instituições políticas.
A participação democrática é uma conquista e se perfaz em possibilidade de
cooperação dos indivíduos nos processos decisórios, em que o cidadão passa a poder
opinar, debater bem como decidir acerca das opções políticas e administrativas do
poder público.
Para melhor compreensão sobre a intrínseca relação entre democracia e direito
à cidade, vale considerar que o Estatuto da Cidade trouxe diversos mecanismos
participativos, objetivando uma gestão urbana concertada, proposta de mudança
paradigmática nos rumos decisórios do processo de planejamento urbano em que
o poder público necessariamente deverá tomar decisões com base no diálogo com
a população. Por meio da leitura dos dispositivos e do capítulo específico sobre a
gestão democrática, dispostos no Estatuto da Cidade, podemos compreender que a
legitimação das políticas públicas para os espaços urbanos é uma decorrência de um
processo dialógico, de um processo de gestão “concertada”.
Debates, audiências públicas, consultas públicas; conferência sobre assuntos
de interesse urbano, nos âmbitos nacional, estadual e municipal; iniciativa popular
de projetos de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; a
existência de órgãos colegiados de política urbana, em todos os níveis da federação,
são, a nosso ver, alguns mecanismos para a implementação de práticas democráticas
no processo de planejamento, ordenamento e desenvolvimento urbanos. Vale destacar
que o texto constitucional elenca possibilidades exemplificativas, havendo amplas
possibilidades de participação política no processo de planejamento urbano.
As metas, as prioridades e a própria forma de gerenciar os interesses municipais
no que diz respeito à criação e à implementação dos planos urbanísticos devem
47

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2006.

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas / Invited Papers

ser permeados pela participação dos grupos e das associações representativas.
Trata-se da consolidação do pluralismo jurídico na formulação de políticas públicas,
determinação impositiva do texto constitucional que impele o Poder Executivo a criar
normas e mecanismos institucionais que venham efetivamente possibilitar que o
povo participe das práticas institucionais, políticas e jurídicas. O Estado, portanto, tem
responsabilidade para criar meios e espaços deliberativos em que se possa escutar e
considerar as necessidades dos cidadãos.
Vale ressaltar que o texto constitucional apresenta uma nova perspectiva para o
planejamento que expresse uma efetiva “partilha” de poder por meio da descentralização
da gestão administrativa e de um processo de ampliação da transparência na gestão
por meio de mecanismos informativos que possibilitem, a todos, o conhecimento dos
atos da administração municipal, de seus objetivos e de suas realizações.
Nesse sentido, o plano diretor é um dos instrumentos primordiais para
intervenção municipal na ordem econômica e que deve primar para que o processo
de urbanização, expansão e desenvolvimento urbanos reflitam a necessária abertura
democrática e a gestão concertada em razão do interesse público.
A participação social e a gestão democrática tornaram-se, pois,
‘condições essenciais para o cumprimento dos objetivos maiores do
plano diretor e da política urbana’, assim como também são ‘elementos
fundamentais no processo de elaboração do plano diretor, ou seja,
desde os primeiros diagnósticos até a aprovação final dessa lei’.Dessa
forma, busca-se ir além da letra da lei, para a ideia de um plano diretor
participativo, muito mais do que produto, um verdadeiro processo de
planejamento das cidades.
Os novos ventos da democratização da gestão sopraram e influenciaram
também a gestão orçamentária que, no âmbito municipal, deve ser
participativa, conforme preconiza o artigo 44 do EC, o que pressupõe
‘a existência de debate, audiências e consultas públicas sobre as
propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do
orçamento anual, como condição obrigatória sem a qual o orçamento
municipal não será aprovado pela Câmara Municipal48 49.

Contudo, após 30 anos da promulgação do texto constitucional, podemos
apontar algumas questões relacionadas à limitada efetividade dos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais referentes à ordem urbanística, o que vem
afetando, sobremaneira, a democracia e o efetivo exercício do direito à cidade.
48
DIAS, Daniella S. Democracia Urbana - É possível coadunar desenvolvimento sustentável e
práticas democráticas nos espaços urbanos no Brasil? Curitiba: Juruá, 2010. p. 354.
49
NEPOMUCENO, C. ; DIAS, Daniella Maria dos Santos. ‘O estatuto da cidade e a democratização
da gestão urbana: um estudo de caso na cidade de marabá ? Pa’. Revista de direito da cidade, v. 9, p.
389-419, 2017. p. 399-400.
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3 PROGRESSOS E RETROCESSOS NOS 30 ANOS DE CONSTITUIÇÃO
Quais seriam as razões para a limitada efetividade dos comandos normativos
constitucionais no que diz respeito à concretização da nova ordem urbanística, instituída
a partir do texto constitucional de 1988?
Um dos problemas chave, que é impeditivo para o próprio processo de
planejamento urbano em bases democráticas e por consequência, para a possibilidade
de um projeto de cidade que reflita os verdadeiros interesses da população, é a
inexistência de planejamento para implementação de políticas públicas para o
desenvolvimento urbano e a falta de efetividade do plano diretor municipal.
Ainda hoje, sabemos que o planejamento é exceção e que as políticas públicas
para o planejamento e desenvolvimento urbano são feitas de forma aleatória e
descontextualizada da realidade municipal.
O plano diretor, instrumento primordial para o direcionamento do processo
de ocupação, expansão e desenvolvimento urbano, não tem recebido o devido
reconhecimento por parte dos poderes públicos municipais, por consequência, a falta
de aplicabilidade e de efetividade dos planos diretores é uma realidade, no Brasil, o
que impede o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade.
A Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Munic 2015, realizada pelo
IBGE, investigou a existência de instrumentos de política urbana, discriminados no
Estatuto da Cidade e que, junto com o Plano Diretor, têm por meta regular o uso e a
ocupação do solo urbano. Segundo o documento:
O resultado da Munic 2015 aferiu que 50,0% (2 786) dos municípios
brasileiros tinham Plano Diretor, percentual igual ao apurado em 2013 e
bem superior ao encontrado em 2005 (14,5%). Estavam elaborando o
Plano 12,4% (691) dos municípios, e 37,6% (2 092) não o tinham. Este
percentual foi mais elevado no grupo de municípios com população até
20 000 habitantes, 52,1% (1 996) (Gráfico 2). Em 2015, considerando
apenas os municípios com mais de 20 000 habitantes, dos 1 742 que
necessitavam elaborar o Plano Diretor, conforme previsto no Estatuto
das Cidades, restaram 188 (10,8%) que ainda não o haviam feito.
Destes, no entanto, 92 (5,3%) afirmaram que o Plano estava em
elaboração50 (...)
Na comparação com a primeira ocasião em que a Munic, em 2013,
investigou a existência de instrumentos de planejamento na forma de
legislação específica ou como parte integrante dos Planos Diretores
de 10 dos instrumentos de planejamento, observou-se um aumento
no percentual de municípios que responderam possuí-los. Em 2013,
92,9% (5 174) dos municípios apresentaram pelo menos um dos
50
IBGE. Perfil dos municípios brasileiros : 2015. IBGE, 2016. p. 18 . Disponível em: <https://
biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95942.pdf> Acesso em 11 de abril de 2018.
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instrumentos de planejamento pesquisados e, em 2015, 94,5% (5
263). Assim como em 2013, os instrumentos mais utilizados eram
a Lei de perímetro urbano, o Código de Obras e a Legislação sobre
parcelamento do solo. Com relação aos menos utilizados, tem-se: em
2013, a Legislação sobre solo criado e a Legislação sobre operação
urbana consorciada; e em 2015, a Legislação sobre estudo de impacto
de vizinhança e a Legislação sobre operação urbana consorciada
(Gráfico 4)51.

As consequências sociais, políticas, culturais e econômicas decorrentes da não
implementação das normas dispostas no plano diretor são diversas. Considerando
o fato de que o plano diretor é a “coluna vertebral” do processo de planejamento e
expansão urbana e que deve ter intrínseca relação com a gestão orçamentária, todas
as normas, nele dispostas, referentes à educação, à economia, à saúde, à assistência
social, ao patrimônio cultural, à moradia, à infraestrutura, ao saneamento básico, ao
lazer, à mobilidade, à acessibilidade, às áreas verdes e todo o conjunto normativo
referente ao ordenamento territorial perdem qualquer possibilidade concretização e
efetividade. A possibilidade de realização de um projeto de cidade, de melhor qualidade
de vida e equilíbrio ecológico para todos torna-se apenas um projeto em potência.
Como bem pontua Souza52 :
Mesmo quando respaldados por leis, planos e instrumentos são,
em princípio, apenas ‘recursos’, virtualidades, promessas. Só serão
‘riquezas’ quando puderem ser implementados eficazmente e ter a
sua implementação eficazmente monitorada.

A falta de concretização das metas e dos instrumentos dispostos no plano
diretor propicia o crescimento das cidades completamente submetidas aos interesses
políticos, econômicos, culturais e sociais das classes mais abastadas e influentes.
Todo projeto político relacionado à autonomia municipal e à função do planejamento
se arrefece em razão do recrudescimento dos inúmeros conflitos pela apropriação dos
espaços físicos e em razão de violações de diversos direitos humanos.
O município, ao não planejar e ao não implementar o plano diretor, abre mão
das diversas possibilidades de intervir em seu território para dar cumprimento à
função social da propriedade e para o desenvolvimento das funções sociais da cidade.
As consequências mais graves dessa escolha política podem ser sucintamente
resumidas: a qualidade de vida nos espaços urbanos se deteriora em função da falta
de políticas habitacionais, da fragilidade dos serviços essenciais como transporte e
51
IBGE. Perfil dos municípios brasileiros : 2015. IBGE, 2016. p. 19. Disponível em: <https://
biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95942.pdf>. Acesso em 11 de abril de 2018.
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SOUZA, Marcelo Lopes de. A prisão e a ágora. Reflexões em torno do planejamento e da
gestão das cidades. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2006. p. 34.
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saneamento ambiental, da inexistência de espaços públicos que possibilitem o lazer
com qualidade, da falta de instrumentos protetivos para o meio ambiente, e sobretudo,
da falta de políticas públicas direcionadas às minorias identificadas para o combate às
discriminações e intolerância nos espaços urbanos.
Nossos espaços urbanos tornam-se cada vez mais inseguros e violentos.
Isso é o reflexo da falta de políticas públicas que objetivem assistir às populações
sistematicamente excluídas das políticas públicas de desenvolvimento urbano,
agravado pelo quadro de desigualdade socioespacial e pela estigmatização territorial,
que se potencializa em razão de um permanente quadro de instabilidade econômica.
... não basta apenas tornar obrigatória a elaboração do Plano Diretor
(PD) para tornar os agentes públicos conscientes da importância do
instrumento ao planejamento. Em geral, este instrumento é encarado
como uma mera formalidade e não o resultado de um processo de
planejamento. É visto como uma “exigência burocrática inútil, que
apenas facilita a obtenção de recursos públicos” (OSCAR, 2014, p.
306). Além disso, a elaboração do plano diretor, na maioria das vezes,
é capitaneada por empresas de consultoria e equipes estranhas à
administração pública local, transformando-o num instrumento que
não reflete as necessidades do local e/ou tende a se tornar inviável
técnica e politicamente53.

A participação política no processo de desenvolvimento urbano é frágil e
recentemente passou ser incluída nas propostas e nos programas de planejamento
e desenvolvimento urbano. A democratização do processo de planejamento depende
de vontade política e de uma revolução paradigmática que efetivamente permita o
controle político sobre as políticas públicas, por parte da sociedade, pelos cidadãos.
No entanto, sabemos que não é isso o que acontece.
Em recente estudo, Nepomuceno e Dias descreveram algumas experiências
de implantação do Plano Diretor Participativo em municípios brasileiros e apontaram
os óbices à gestão democrática: exíguo tempo destinado ao processo de elaboração
do plano diretor, com o comprometimento da participação democrática e a não
inclusão dos interesses das populações mais carentes; planos diretores excludentes,
em razão da falta de capacitação técnica dos moradores; alteração significativa e
prejudicial do conteúdo dos planos diretores quando dos debates na Câmara Municipal;
elevado número de emendas, na Câmara Municipal, para atendimento de interesses
pontuais; falta de publicidade sobre o processo de produção do plano diretor e da
realização de audiências públicas; inexistência de instâncias deliberativas no processo
53
NEPOMUCENO, C. ; DIAS, Daniella Maria dos Santos. ‘O estatuto da cidade e a democratização
da gestão urbana: um estudo de caso na cidade de marabá ? Pa’. Revista de direito da cidade, v. 9, p.
389-419, 2017. p.400-401.
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de implementação do plano diretor ou baixa representatividade de associações
representativas; falta de regulamentação e implementação dos instrumentos previstos
nos planos diretores; conselhos de política de desenvolvimento urbano com caráter
meramente consultivo; não realização de audiências públicas para elaboração dos
projetos das leis do ciclo orçamentário (LDO, LOA e PPA) no âmbito do Plano Diretor;
falta da publicidade quanto aos documentos e informações produzidas no processo
de elaboração do plano diretor e de sua implementação; falta de um sistema de
acompanhamento e de controle por meio da implantação de um sistema de informação
que permita o acesso as leis urbanísticas, bem como às contas públicas.
Dentre os óbices à gestão democrática, acima apontados, vale salientar os efeitos
já sentidos, em diversos municípios brasileiros, em razão da falta de regulamentação e
de implementação dos instrumentos previstos nos planos diretores.
Chamo a atenção para um deles: o Estudo de Impacto de Vizinhança.
A Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Munic 2015, realizada pelo
IBGE, investigou a existência de legislação e dos instrumentos de política urbana e
constatou que, em 2015, apenas 34,2 % dos municípios brasileiros possuíam legislação
sobre o estudo de impacto de vizinhança54.
Para Chamié, o Estudo de Impacto de Vizinhança é instrumento primordial
para a gestão urbano-ambiental e deve estar previsto no plano diretor55. Trata-se de
espécie de avaliação de impacto ambiental que, para ter efetividade, deve ser aplicado
em consonância com as diretrizes de uso e ocupação do solo, bem como com as
disposições normativas previstas no código de obras. Sem a devida aplicação da
legislação de uso e ocupação do solo bem como do código de obras, limitada se torna
a aplicação do Estudo de Impacto de Vizinhança de forma a impedir a expansão urbana
desordenada56 .
Como explicam Araujo e Campante57:
O Estudo de Impacto de Vizinhança, criado pelo Estatuto da Cidade
(Lei Federal 10.257/2001), é considerado importante ferramenta para
54
IBGE. Perfil dos municípios brasileiros : 2015. IBGE, 2016. p. 20. Disponível em: <https://
biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95942.pdf> Acesso em 11 de abril de 2018.
55
CHAMIÉ, Patrícia Maroja Barata. Contexto histórico, sob o enfoque urbanístico, da formulação
e legalização do Estudo de Impacto de Vizinhança. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo: 2010. Disponível em: <file:///D:/
Users/Daniella/Downloads/DISSERTACAO_PATRICIA_CHAMIE%20(2).pdf> Acesso em 10 de abril de
2018. p. 51.
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Ibid. p. 52.
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ARAUJO, Rogerio Palhares Zschaber; CAMPANTE, Ana Lúcia Goyatá. Estudo de impacto de
vizinhança: questões e desafios de sua implementação. Reflexões a partir da experiência de Belo
Horizonte. XVII Enapur. São Paulo: 2017. Disponível em: <http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/
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Acesso em 10 de abril de 2018. p. 2.
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prevenção e gestão de conflitos socioambientais no espaço urbano
bem como instrumento de apoio à tomada de decisão em processos
de licenciamento urbanístico, complementando o regramento de
parcelamento, uso e ocupação do solo já tradicionalmente utilizado
em grande parte dos municípios brasileiros.

O estudo de impacto de vizinhança é um instrumento preventivo e ao mesmo tempo
prospectivo: define antecipadamente como devem ser utilizados os espaços urbanos
tendo em vista a construção, a ampliação ou o funcionamento de empreendimentos,
após análise sobre os possíveis impactos decorrentes de ocupações urbanas e das
possíveis alterações positivas ou negativas no meio ambiente urbano. Trata-se que
espécie de avaliação de impacto ambiental que serve para subsidiar, previamente,
a decisão do poder público acerca da concessão de licenças ou autorizações para
construção, ampliação e funcionamento de determinados empreendimentos58 .
Se o planejamento urbano deve ser ferramenta que objetive intervenções
em cidades e vilas para a melhoria da qualidade de vida da população, o estudo de
impacto de vizinhança é “... instrumento provedor de qualidade de vida urbana”59, “...
pois além de estudar os impactos de um dado empreendimento, também está focado
nos impactos de vizinhança que a cadeia produtiva atraída por tal empreendimento irá
gerar, além de ser um instituto voltado para o meio urbano”60.
Segundo Alves, Bandeira, Pasqualetto e Barbosa61:
O EC, ao estabelecer a exigência do EIV para obtenção tanto de licenças
como de autorizações, expandiu as possibilidades de inclusão de
empreendimentos e atividades, sejam fixas ou temporárias (festivais,
feiras, conferências etc.).
Além de identificar os potenciais impactos que possam advir da instalação
de determinado empreendimento ou de seu funcionamento sobre a qualidade de
vida da população circunvizinha, o estudo de impacto de vizinhança tem por objetivo
possibilitar o diálogo e a relação entre o empreendedor, o poder público municipal e
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vizinhança: questões e desafios de sua implementação. Reflexões a partir da experiência de Belo
Horizonte. XVII Enapur. São Paulo: 2017. Disponível em: <http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/
publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematicas/ST%204/ST%204.1/ST%204.1-01.pdf.>
Acesso em 10 de abril de 2018. p. 3.
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a população afetada62, vez que a utilização de determinado lote urbano pode causar
profundos efeitos sobre a qualidade de vida e sobre a própria dinâmica urbana63.
Apesar de ser um instrumento de gestão urbana que objetiva a avaliação
específica dos multifacetados impactos ambientais decorrentes da instalação de
empreendimentos nos espaços urbanos, o EIV precisa de regulamentação pelo poder
público municipal64. Em outras palavras, o município deve definir, por meio de lei, as
condições, as hipóteses fáticas e as espécies de empreendimentos para os quais o
Estudo de Impacto de Vizinhança deve ser elaborado bem como os critérios para sua
análise65.
Segundo Rocco66,
A novidade inerente ao Estudo de Impacto de Vizinhança é que ele
surge com o fundamento de instrumentalizar o diálogo em torno
das disputas de interesses, a fim de criar a arena na qual as soluções
deverão emergir, sob o princípio da sustentabilidade da cidade – o que
deve envolver a preocupação com a garantia de direitos às presentes
e futuras gerações. Esse importante mecanismo preventivo de
controle social sobre o desenvolvimento local é instrumento da
Política Urbana Nacional. Possui papel de publicizar informações,
até então ocultas e inacessíveis ao conhecimento da população, sobre
determinados empreendimentos a serem instalados em zonas
urbanas de convívio público
(...)
Por certo, a principal característica do Estudo de Impacto de Vizinhança
é a democratização das decisões proferidas sobre a possibilidade
de instalação, ou não, de determinados empreendimentos a
serem realizados na cidade. Ele representa a “voz dos bairros e
comunidades que estejam expostos aos impactos dos grandes
62
Ibid. p. 214.
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empreendimentos. Dessa maneira, consagra o Direito deVizinhança
como parte integrante da política urbana, condicionando o direito
de propriedade.
(...)
Nesse passo, a população passa a contar com um ‘instrumento
legal que contém uma base de informações mais sólidas,
quantificadas, localizadas e passíveis de controle dos gastos
públicos viabilizadores da implantação de certas atividades’.
Uma antiga reivindicação de movimentos populares que passa a ser
garantida por meio do Estudo de Impacto de Vizinhança, na gestão
democrática das cidades.

É a busca de uma visão prospectiva de cidade, definindo aspectos primordiais da
política urbana tendo em vista o uso, a ocupação do solo, o adensamento populacional
e as consequentes demandas por equipamentos e serviços, os decorrentes impactos
sobre o tráfego que fazem do EIV um importante instrumento para a democratização
dos espaços urbanos. Trata-se da publicização dos direitos de vizinhança67, mas
sobretudo do exercício do poder dever, por parte do poder público municipal,
em conceder licenças ou autorizações de uso e ocupação do solo que venham ao
encontro da realização de uma cidade sustentável, plural e democrática, pois por meio
da implementação do EIV, viabiliza-se o “...direito subjetivo ao exercício da cidadania
para a gestão da sustentabilidade das cidades – como devidamente assegurado pelo
princípio constitucional da função social da propriedade”68.
Conforme explicam Araujo e Campante69:
Sendo o EIV instrumento de gestão democrática do espaço urbano,
é importante garantir sua dimensão participativa e em todas as
suas fases de elaboração: levantamentos, diagnóstico avaliação de
impactos e proposição de medidas mitigadoras, potencializadoras
e compensatórias. Isso pressupõe a fusão entre leituras técnica e
comunitária da realidade em estudo, tendo as pesquisas qualitativas
e quantitativas realizadas junto aos diversos grupos de interesse papel
importante no direcionamento dos temas a serem estudados, na
identificação de percepções e na explicitação de conflitos relacionados
à implementação do empreendimento ou atividade em questão.

A publicidade e o acesso à informação são essenciais para a participação popular
e para consequente tomada de decisão pública. Portanto, devem existir critérios legais
67
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para a regulamentação das audiências públicas e para a divulgação das informações
de forma a garantir a participação democrática. Para Rocco70:
As audiências públicas têm papel fundamental nesse quesito, pois
através delas a população, além de avaliar a conveniência e a oportunidade
da implementação do empreendimento ou atividade potencialmente
causador de significativo impacto na ordem urbanística, também irá
considerar as propostas relacionadas às medidas mitigadoras
e compensatórias, sopesando-as com as reais necessidades
daquela comunidade. Nesse passo, deve a norma municipal garantir
a incidência de elementos formadores da subjetividade coletiva, a
fim de não encerrar as possibilidades em torno da escolha de medidas
que efetivamente atendam aos interesses da sociedade local.

Infelizmente, a parca efetividade de um dos instrumentos mais importantes
para o planejamento ambiental e para o planejamento do desenvolvimento da cidade
e das atividades econômicas reflete uma consequência desastrosa para todos nós: o
incipiente planejamento para o desenvolvimento urbano, como mecanismo primordial
para prevenir e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos sobre
o meio ambiente e sobre a qualidade de vida da população, não consegue prevenir
ou corrigir as consequências negativas da produção capitalista dos nossos espaços
urbanos e rurais.
Sem planejamento, dificilmente se viabilizarão espaços de participação
democrática.
Infelizmente, no Brasil, estamos excluindo do debate público questões que
não têm preço e estamos “precificando” valores intangíveis, como: centralidade,
habitações seguras e dignas, mobilidade e acessibilidade, espaços públicos em nossas
cidades, dentre outros bens comuns. O efeito nefasto da “mercantilização” de nossos
espaços territoriais é a desumanização das nossas cidades.
Interessante perceber como o processo de produção capitalista do espaço
tem intrínsecas relações com operações urbanísticas ilegais, superfaturamento
de obras e uma complexa rede de influências e de troca de favores no âmbito da
administração pública. Os efeitos deletérios da produção capitalista do espaço na
periferia do capitalismo são diversos: financeirização de políticas habitacionais para
o acesso à moradia, chanceladas pelo próprio Estado; superfaturamento de obras de
infraestrutura, estádios e de aeroportos; violação de direitos humanos em razão de
deslocamentos forçados para dar espaços a grandes projetos, barragens e obras de
infraestrutura e um sofisticado esquema de corrupção instalado em toda administração
pública brasileira.
70
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A falta de efetividade do planejamento urbano e do plano diretor e a parca
participação democrática corroboram para o esfacelamento do tecido social e para a
produção, segundo Souza, de uma
... cidade sócio-político-espacialmente fragmentada, na qual,
crescentemente, a pobreza a grassa, a violência se alastra, territórios
ilegais se superpõem ao território formalmente controlado pelo
Estado (ou pela ‘face oficial’ do Estado); os territórios dominados por
traficantes de drogas71.

Para Souza72,
“A fragmentação do tecido sociopolítico-espacial da cidade vai
tornando-a cada vez menos um locus da discussão pública livre e da
possibilidade de uma vida pública criativa e que carrega os germes da
emancipação e, cada vez mais, alguma coisa que, de algum modo,
lembra elementos dos campos de concentração ou, como se preferiu
antes, das prisões: cercas eletrificadas, muros, agentes de segurança.
E, como se torna tão comum em prisões brasileiras, a isso se
acrescenta (como nos campos de concentração nazistas ou soviéticos)
a banalização da morte e a desvalorização da vida, os confinamentos,
a crueldade, a covardia...”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os estudos e pesquisas acima comentados e cotejando-os com
as notícias jornalísticas diárias acerca dos problemas relacionados ao desenvolvimento
urbano brasileiro, podemos concluir que o projeto constitucional para o estabelecimento
de uma nova ordem urbanística por meio do planejamento tendo em vista a justiça
social se esmaece frente a uma “desordem urbana”, produto de uma ordem social
capitalista, que reproduz novos espaços e novas ordens sócio-espaciais “alternativas”,
o que reflete relações de poder que se inscrevem no espaço, que produzem
conhecimento e que transformam as estruturas sociais, potencializando ainda mais a
“deterioração sócio-política da cidade”73.
Para Souza74,
... o espaço que uma sociedade produz (o seu espaço social) exerce
um efeito de condicionamento sobre ela mesma, de diferentes modos.
Esses modos se traduzem no seguinte: as formas espaciais, em seu
sentido material (formas do substrato espacial), permitem e facilitam
muitas coisas, mas também restringem e dificultam outras tantas
coisas (e modificar essas formas tem um custo, econômico assim

71
SOUZA, Marcelo Lopes de. A prisão e a ágora. Reflexões em torno do planejamento e da
gestão das cidades. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2006. p. 19.
72
Ibid. p. 21.
73
SOUZA, Marcelo Lopes de. A prisão e a ágora. Reflexões em torno do planejamento e da
gestão das cidades. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2006. p. 24.
74
Ibid. p. 28-29.
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como, muitas vezes, político); as relações de poder estabelecem
fronteiras e divisas, esferas de influência e muros e cercas visíveis ou
invisíveis, os quais se incluem uns e excluem outros, assim limitando
a mobilidade e o acesso a benefícios; os signos e símbolos inscritos
nas formas espaciais transmitem idéias e sentimentos, positivos
ou negativos, sobre grupos e práticas, assim influenciando ações e
predisposições relativamente à inclusão ou à exclusão (segregação,
estigmatização) de certos grupos por parte de outros. Além de ser uma
expressão da sociedade (tão contraditória quanto a própria sociedade
que o produziu), o espaço, organizado assim ou assado, é requisito
para que certas relações sociais possam florescer, prosperar.

Frente a um quadro de exclusão sócio-espacial de milhares de brasileiros, tratar
do planejamento urbano tendo em vista instaurar a justiça social como caminho para
o direito à cidade e para a emancipação social é quase uma quimera. Contudo, não
podemos perder de vista o fato de que o espaço é produto social, que condiciona
e transforma as relações sociais, culturais, políticas e até mesmo jurídicas. Nesse
sentido, qualquer mudança qualitativa passa pela compreensão de que o espaço é o
reflexo de uma sociedade concreta, e somente por meio de profunda vontade política,
de conhecimento e de partilha de poder, na dimensão concreta da sociedade - seus
múltiplos espaços - poderemos pensar no planejamento urbano como o processo
perene da busca de produção de espaços socialmente democráticos e inclusivos, que
propiciem profundas mudanças nas relações sociais e na organização espacial.
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3. LEI N. 13.465, DE 2017, E O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DAS CIDADES

EDSON RICARDO SALEME
Professor do Curso Stricto Sensu UNISANTOS

1. Introdução
O chefia do Executivo encerrou o ano de 2016 apresentando uma série de medidas
provisórias a serem analisadas pelo Congresso Nacional. Destacou-se entre elas a
MP 759, de 2016. Medida com propostas polêmicas e mudanças profundas em mais
de uma dezena de normas com fórmulas, designações próprias e ritos inovadores de
regularização fundiária rural e urbana. A justificativa desse ato normativo, aliás, era
facilitar a regularização fundiária urbana e rural como se nada existisse anteriormente.
O sistema anterior, a Lei n. 13.465, de 2017, certamente apresentava alguns problemas.
No entanto, seus institutos já tinham alguma maturação e foram objeto de debate
intenso com os setores correspondentes, com a comunidade acadêmica e com a
população. A surpresa que o legislador gerou no meio jurídico e também entre os
arquitetos e urbanistas com a MP 759, de 2016, que se converteu na Lei em comento,
repercutiu-se muito negativamente, a ponto de se buscar a proposição de Ação Direta
de Inconstitucionalidade. Além de toda celeuma causada, incluiu capítulo novo no
Código Civil, que trouxe o direito de superfície por sobrelevação ou direito de laje.
Certamente este tema poderia ter sido objeto de discussão prévia com setores
mais próximos gerando discussões mais aprofundadas resultando em norma mais
adequada.
As propostas apresentadas pela MP eram claramente dispostas sem um estudo
aprofundado e contrastavam com as normas anteriores, amplamente estudadas
e debatidas entre os setores da sociedade civil e que certamente já tinham gerado
muitos efeitos em termos de regulação fundiária. Não eram contraditórias, como está
clara na justificativa da MP. De acordo com a justificativa da MP, uma das razões de
sua publicação, seria a vigência concomitante de normas de hierarquias diferentes
tratando de regularização fundiária, muitas delas de forma contraditória. Isso teria,
segundo esclarece sua justificativa, levado o Tribunal de Contas da União a determinar
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a suspender liminarmente alguns desses atos, inviabilizando a outorga de titulação aos
ocupantes.
Na verdade, o que se observa é que anteriormente a sua publicação já existia um
conjunto normativo com regras adequadas, que garantiam certa operacionalidade ao
sistema, com a outorga de títulos aos ocupantes após a observância de determinados
requisitos legais. A MP desestruturou, com efeito imediato, procedimentos próprios e
revogou o capítulo III de Lei 11.977, de 2009, que estabelecia os principais elementos
normativos. Até mesmo as Zeis (Zonas Especiais de Interesse Especial) foram
excluídas da redação da MP, que voltou, de forma alternativa, em sua conversão na Lei
em comento.
De acordo com o consignado na justificativa da Medida Provisória haveria necessidade
de um novo marco de regularização fundiária. Contudo, seu efeito foi totalmente
diverso. Seus dispositivos mais afrontaram que protegeram direitos fundamentais
como moradia, função social da propriedade e meio ambiente. A MP veio de
encontro a varias políticas constitucionais e legais adotadas para o uso de terras e da
propriedade, deixou a proteção ambiental em um plano secundário. O cenário tornase mais complexo pelo fato da norma editada ainda necessitar muita regulamentação
e depender de outras normas que estão sendo definidas pelo Executivo.
Durante o período destinado à conversão em lei, em razão do caráter polêmico da
matéria, diversas audiências públicas ocorreram com o intuito de debatê-la dividindo
opiniões entre diversos setores quanto à sua aprovação ou rejeição. Por fim, a MP
759/2016 foi aprovada com grandes alterações pelo Congresso Nacional e logrou-se
o retorno de alguns institutos anteriormente suprimidos existentes e revogados, tal
como demarcação urbanística, ZEIS, entre outros.
Esta pesquisa não tem o escopo de comentar todas as modificações e principais
alterações da Lei n. 13.465, de 2017, mas sim objetivamente identificar e comentar
se suas normas e novos institutos podem gerar impacto negativo no ambiente
citadino e outros bens urbanos de forma a alterar ainda mais a sustentabilidade
local. A norma em comento, que recebeu a alcunha de “lei da grilagem”, acelera e
incentiva o desmatamento como afirmaram diversas entidades da sociedade civil, que
reivindicaram e conseguiram que o procurador-geral da República à época, Rodrigo
Janot, interpusesse ação direta de inconstitucionalidade. Segundo carta entregue
à PGR pelas organizações a Lei n. 13.465/2017 (resultado da conversão da Medida
Provisória n. 759) “promove a privatização em massa e uma verdadeira liquidação
dos bens comuns, impactando terras públicas, florestas, águas, e ilhas federais na

53

54

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas / Invited Papers

Amazônia e Zona Costeira Brasileira”.75
As MP trouxe mudança do marco temporal e veio acompanhada da anistia aos grandes
invasores. Aspecto polêmico ademais é a possibilidade de entrega, a preço subsidiado,
do patrimônio público federal para quem praticou a invasão, aspecto que não será aqui
comentado. Para uma simples observação, essa prática estimula o desmatamento
ilegal a fim de estabelecer a indicação de ocupação das terras para a respectiva
regularização. Esse fenômeno se contrapõe aos grandes esforços de diminuição dos
desmatamentos da Amazônia.
Como referido aqui se buscará discutir fundamentalmente os elementos atinentes à
regularização fundiária urbana estabelecida pela norma e como isso pode impactar o
desenvolvimento sustentável citadino. Cabe remarcar, de início, que o procedimento
relativo a regularização de terras urbanas também favorece a especulação imobiliária.
É possível também obter a aquisição originária da propriedade em área pública ou
privada quando por ato discricionário se efetiva em uma Reurb de área ilegalmente
invadida, observada a ampliação considerável do marco legal da MP e da Lei (dezembro
de 2016).
A Lei n.13.465, de 2017, flexibiliza regras para expansão urbana desordenada, permitindo
que os municípios ampliem os perímetros urbanos sem o devido projeto técnico exigido
pelo Estatuto da Cidade e, na sequência, titulem áreas irregulares no perímetro rural.
Facilita procedimentos que antes deveriam cumprir certas etapas. Tudo isso contribui
para acelerar ocupações indevidas e contrastar com o desenvolvimento sustentável
preconizado constitucionalmente.
Este trabalho será desenvolvido por meio de metodologia bibliográfica e também por
diversas pesquisas, documentos e reportagens, que possuem atualidades acerca do
tema e é objeto de comentários recentes. Diante da novidade do tema é possível
afirmar que há falta de decisões judiciais que possam aportar opiniões dessa natureza
relacionadas a regularização fundiária. Aqui se pode afirmar que o procedimento é
inédito e a redação da Lei foi objeto de inserções múltiplas para complementar uma
Medida Provisória criada às pressas, sem os merecidos cuidados que uma norma
direcionada à regularização fundiária deveria ter.

75
Sessenta organizações pedem a Janot ação contra a Lei da Grilagem. Disponível em < https://
www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/60-organizacoes-pedem-a-janot-acao-contralei-da-grilagem >. Acesso em 11.04.2018.
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2. Desenvolvimento sustentável das cidades
A vigente Constituição oferece especial atenção à matéria urbanística, pois foi a
primeira a criar não somente um capítulo acerca da política urbana (art. 182), mas
também sobre a defesa do meio ambiente no art. 225. Antes disso veio a prever
dispositivos sobre as diretrizes do desenvolvimento urbano (art. 21, XX), outros que
tratam da preservação ambiental (artigos 23, III, IV, VI e VII, e 24, VII, VIII, além do
já citado art. 225), isso sem falar dos planos urbanísticos e da função urbanística da
propriedade urbana.
Nessas normas encontram-se muitos subsídios e se notam as perspectivas de
desenvolvimento e também medidas protetivas dedicadas ao desenvolvimento urbano
no presente ordenamento. Ao lado dessas normas há também a competência estadual
para legislar com a União acerca do Direito Urbanístico conforme consta no artigo
24, I. A questão do planejamento urbanístico local encontra fundamento no artigo
30, VIII, da CF. É fundamental destacar que atualmente as regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas têm destacado relevo no ordenamento em vista da criação do
Estatuto da Metrópole, Lei n. 13.089, de 2015. A competência para criação dessas
entidades interfederativas deflui do §3º do art. 25 da CF e são de grande valia para o
sistema jurídico nacional.
Da propriedade urbana existem as previsões do artigo 182, § 2°, que relaciona o
cumprimento da função social às exigências da ordenação da cidade que deverá
ser expressa no plano diretor, decorrente do artigo 182, § 4°. Nesses termos, como
o intuito de orientar de modo mais preciso as questões inerentes aos dispositivos
elencados, a Lei 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, que regulamentou os arts. 182 e
183 da Constituição Federal, trouxe as diretrizes gerais da política urbana.
Não se pode deixar de mencionar que o direito à cidade sob o escólio de Henri Lefebvre,
em sua obra-manifesto Le droit à la ville, publicado na década de 60, repudia a postura
determinista e metafísica do urbanismo modernista, e defende que os problemas da
sociedade não podem ser reduzidos a questões espaciais ou a projetos arquitetônicos.
Em oposição a essa perspectiva administrativista, O autor defende a produção social
do espaço urbano, no sentido de que este deveria refletir a ótica dos cidadãos, não da
administração. 76
Esse conceito quer dar a cidade uma perspectiva humana, em que a participação
humana é fator relevante em sua formação.
76

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. Tradução Rubem Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2001.
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O art. 182 da CF estabelece que a política de desenvolvimento urbano é realizada pelo
poder público municipal de forma a ordenar o pleno desenvolvimento das “funções
sociais da cidade”, garantindo o bem-estar aos munícipes e cumprindo o que estabelece
a lei municipal. Mais adiante estabelece no art. 2º que a propriedade urbana cumpre
a sua função social quando atende as exigências expressas no plano diretor que se
relacionem com a ordenação da cidade. No que se relaciona ao plano diretor e suas
modificações a população sempre deve ser chamada a se manifestar, por meio de
audiências públicas.
A função social da cidade prevista constitucionalmente, nos termos da Cartilha 6 da
Conferência Nacional das Cidades (2016), indica algumas idéias básicas como a de
que a função social implica em estabelecer entre o interesse social e o individual
no espaço urbano um conjunto que possa trazer efetivo benefício para todo o
conjunto da população. Entre elas pode-se dizer que “a cidade é um bem comum
pertencente ao conjunto de sua população e deve oferecer qualidade de vida de forma
equilibrada a todos”; também que “a cidade é derivada do esforço de todos e não
apenas de alguns grupos”; “a cidade deve viabilizar acesso a aos hipossuficientes, em
variadas dimensões, sobretudo em moradia e infraestrutura”. Nesse diapasão, seria
possível afirmar que a função social da cidade é cumprida quando todo o espaço e
equipamentos urbanísticos, bem como serviços e espaços públicos são acessíveis a
todo os membros a comunidade local, de forma justa e democrática.77
A implementação da função social da cidade para Arruda Alvim (2014 p. 21-61)
deveria proporcionar uma melhoria no cinturão de miséria existente em grande parte
do entorno de cidades grandes e médias, decorrente da imigração do campo para
as urbes. Desta forma, os possuidores de imóveis, além de ficar a par dos direitos
da comunidade, também fariam adequado uso da propriedade, algo que vem a se
coadunar com o bem-estar geral.78
Outro desdobramento que se pode destacar é o da dignidade da pessoa humana.
Este sim é um dos princípios mais difundidos nas democracias ocidentais, pois está
conectado a direitos universais, inclusive no sentido de se defender o direito à moradia,
auxilio ao hipossuficiente e ajuda jurídica e no aspecto legal e construtivo, conforme
se observa no Estatuto da Cidade e outras normas vigentes. Diante desse quando, o
77
CONCIDADES. A função social das cidades: cidades inclusivas, participativas e
socialmente justas. Disponível em < http://app.cidades.gov.br/6conferencia/etapas-preparatorias/
texto-de-refer%C3%AAncia.html> Acessada em 11. 04.2018.
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ARRUDA ALVIM. A função social da propriedade e os diversos tipos de direitos de
propriedade e a função social da posse. In Estatuto da Cidade, coord. ALVIM, José Manoel de Arruda
e CAMBLER, Everaldo Augusto. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
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autor afirma que o direito privado é um forte aliado das pessoas com baixa renda já
que pode auxiliar o indivíduo tratando-o não como objeto de direito, mas sim sujeito
de direito. Desta forma, o que se tem como objeto central do direito de propriedade
estabeleceria um elo fundamental com o pluralismo includente no Estado de Direito,
buscando consolidar os princípios de justiça social e moradia digna, entre outros
relacionados ao acesso à propriedade privada.79
Essa preocupação com moradia deu-se em decorrência do fenômeno da hipertrofia
da cidade, conforme bem remarcou Ricardo Dip, sucedeu a depressão do uso
agrária de terras férteis cuja exploração serviria à própria cidade. Esse crescimento
provocou o déficit das redes de serviços e também gerou agressão ao microclima das
municipalidades e impactando sua beleza originária. Com esse crescimento perdeuse a estrutura do espaço urbano organizado, a qual os romanos designaram a figura
jurídica do non aedificandi.80
O plano diretor é que deve conter elementos de macrozoneamento, como bem
esclarece Nelson Saule Júnior, como zona adensável ou não, considerando a área que
tenha maior ou menor possibilidade de receber moradores, estoque de área edificável,
solo criado, fundo de urbanização, das zonas especiais de interesse social, consórcio
imobiliário e outras operações de interesse social que possam ter auxílio da iniciativa
privada.81
As cidades sustentáveis, na verdade, devem ser precedidas de planejamento territorial
apropriado. Nesse sentido, corresponde ao melhor modo de ocupar o território da
municipalidade, estabelecendo áreas em que as atividades em geral podem ou não
ser efetivadas, além de indicar as espécies de uso desejável do espaço urbano. Nesse
diapasão, a municipalidade, em face de suas potencialidades e da estrutura fundiária
local, está apta a eleger os instrumentos adequados a sua expansão, sobretudo
voltados à inclusão social, estabe
lecendo condições capazes de obter apoio em
diversas dimensões em prol da melhor estruturação local. 82
A lei de zoneamento e a constituição de zonas especiais de interesse social (ZEIS)
estão entre os instrumentos mais importantes para a criação de espaços públicos
79
CAMBLER, Everaldo Augusto. Fundamentos constitucionais do Estatuto da Cidade. In
Estatuto da Cidade, coord. ALVIM, José Manoel de Arruda e CAMBLER, Everaldo Augusto. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 21-61.
80
DIP. Ricardo. Da cidade sustentável. In Regularização Fundiária. De acordo com a Lei 12651/2012
– Novo Código Florestal, com a redação dada pela Lei 12.727/2012. Rio de Janeiro: Ed. Gen/Forense, 2014.
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SAULE JR., Nelson (autor e coord.). O direito à moradia como responsabilidade do estado
brasileiro. In Direito à cidade: trilhas legais para o direito às cidades sustentáveis. São Paulo: Max
Limonad, 1999, p. 64 – 126.
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SALEME, Edson R. Comentários ao Estatuto da Cidade. São Paulo: Ed. Arraes, 2018, p. 78.
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nas municipalidades e também para viabilizar certa sustentabilidade local. Isso sem
mencionar que é fundamental para regularização e reserva fundiária ou mesmo
edificação de moradias para população de baixa renda.
Por essa perspectiva, sustentável é a cidade que possibilita ao poder público repartir a
responsabilidade de suas decisões com a coletividade local, estabelecendo os vínculos
de uma parceria obrigatória e necessária. Desta forma, o modelo desse tipo de cidade,
que viabiliza a gestão democrática participativa necessária, estabelece interações
fundamentais entre a comunidade em que as normas serão aplicadas e que objetivam
criar novos modelos e fórmulas capazes de gerar o tão esperado desenvolvimento
sustentável. Este é o procedimento indicado e seguido para a aprovação dos planos
diretores que, diga-se de passagem, não é obrigatório para cidades que não haja
determinação constitucional ou legal em fazê-los.
3. A Lei 13.465, de 2017 e a sustentabilidade
No site de notícias do STF consta que o procurador-geral da República anterior, Rodrigo
Janot, ajuizou no Supremo Tribunal Federal Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI 5771) contra a Lei 13.465/2017. Em seus argumentos sustenta que, além de
ser resultado da conversão de medida provisória, sem observância aos requisitos
de relevância e urgência teve “o efeito perverso de desconstruir todas as conquistas
constitucionais, administrativas e populares voltadas à democratização do acesso à
moradia e à terra e põe em risco a preservação do ambiente para as presentes e
futuras gerações.”83
Um dos aspectos que interessa ao tema aqui debatido é a regularização fundiária urbana
e rural e desmatamento. A Lei também, segundo Janot, iria de encontro a diversas
normas da Constituição Federal que sustentam a necessidade de licenciamento
ambiental para que se realize empreendimentos e loteamentos formais e informais.
Relativamente a essa função social Jacques Távora Alfonsin afirma que ainda que o
ordenamento nacional não cubra todas as lacunas que estabelece as diferenças entre
limitações administrativas, que incumbe ao Estado, e a função social, cuja obrigação
se reputa primordialmente ao possuidor, pode-se afirmar que a velocidade de seu
desenvolvimento pode chegar ao que a Constituição Federal denomina de “pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade”. 84
83
STF. Notícias. Procurador-geral da República questiona lei sobre regularização fundiária rural
e urbana. Disponível em <http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354860>.
Acesso em 12.04.2018.
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Nesse sentido, a Constituição seguida do Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 2001, do
Código Civil, da Lei 11.977, de 2009 e outras constituíam o arcabouço de instrumentos
relacionados à propriedade privada e regularização fundiária. Estas eram as normas
que forneciam, até a promulgação da nova Lei, os institutos apropriados de como
obter titulação da propriedade privada e também como regularizar a propriedade caso
o ocupante tivesse esse direito, seja em área pública ou privada, sobretudo diante do
que preconizava e MP 2220, de 2001. A aplicação desses instrumentos depende, para
melhor aplicação, de plano diretor que possa auxiliar na regularização fundiária em
casos determinados.
No tocante a proteção ambiental é relevante o afirmado por Leuzinger e Graf no sentido
de que a proteção ao ambiente, em seus diferentes aspectos, por estar compreendida
na competência concorrente e material comum, no âmbito da municipalidade, deve
envolver interesses locais. Isso se apresenta como questão de difícil delineamento,
em face do rol de competências estabelecidos pela Constituição Federal. Destarte, a
prevalência de normas federais e estaduais protetivas do meio ambiente em detrimento
dos interesses locais não afetaria, em principio a autonomia do município, visto que
essas normas são editadas no âmbito da competência concorrente para atendimento
do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.85
Nesse sentido, o Município diante de sua competência suplementar, nos termos do
art. 30, II e VIII da CF pode buscar adequar dispositivos da legislação federal e estadual
nos termos do interesse local e, assim, viabilizar o adequado uso da área urbana. Isto
pode ser feito sem, necessariamente, existir um plano diretor. A municipalidade pode
criar norma de zoneamento e uso do solo, independente daquela norma.
Ao tratar da Regularização Fundiária Urbana (Reurb), no art. 9º, a Lei n. 13.465, de
2017, produziu-se normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária
Urbana (Reurb), que se refere a medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais
destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial
urbano e à titulação de seus ocupantes. Nos termos do § 2º, a Reurb promovida mediante
legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais
comprovadamente existentes, dentro do marco temporal fixado na Lei (22/12/2016).
Importante remarcar que, não obstante o Capítulo III da Lei nº 11.977, de 2009, tenha
sido integralmente revogado, seus princípios básicos retornaram na redação final da
Org. ALFONSIN, Betânia e FERNANDES, Jacques. Belo Horizonte: Forum, 2004, p.41-79.
85
LEUZINGER, Márcia DIeguez e GRAF, Ana Cláudia Bento. A autonomia municipal e a
repartição constitucional de competências em matéria ambiental. In Temas de direito ambiental e
urbanístico. Org. FIGUEIREDO. Guilherme José Purvin de. São Paulo: Max Limonad, 1998.
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nova Lei. Destarte, manteve-se a obrigatoriedade para que, na regularização fundiária,
se faça o levantamento da situação fundiária dos imóveis ocupados, haja a necessária
negociação entre os proprietários, os ocupantes e o poder público e, por fim, seja
elaborado e aprovado projeto urbanístico com o respectivo registro do projeto e dos
títulos atribuídos a cada ocupante no registro imobiliário competente.
Esclarece Vitor Carvalho Pinto que apesar da norma ter revogado integralmente a
legislação prévia, a atual manteve a estrutura básica anterior, qual seja, a identificação
e consulta aos proprietários da área ocupada, por meio da demarcação urbanística; o
projeto urbanístico com sua aprovação respectiva; a abertura de matrículas, no registro
de imóveis correspondente, do projeto e da concessão de títulos de legitimação de
posse conversíveis em usucapião depois de cinco anos.86
O autor segue em sua ilação afirmando que a substituição da lei anterior por uma nova
norma pode gerar diversas dúvidas, pois melhor se, “em termos de técnica legislativa
teria sido a promoção de alterações no texto da Lei anterior, ao invés da criação de
uma nova lei. Desse ponto de vista, não se pode deixar de condenar a revogação
desnecessária de uma lei.”87
O que se observa é que a redação da MP não se observou com atenção o que
provocaria, no meio urbanístico, a publicação de norma sem cuidados que pudesse
colocar em risco a já ameaçada sustentabilidade e a fragilidade do ambiente urbano
sujeito à regularização. Com a redação da Lei 13.465, de 2017, deu-se a devida atenção
aos setores competentes e antigos institutos voltaram a ter eficácia. Por este motivo,
bastaria que a norma anterior fosse alterada e os novos dispositivos elencados
pudessem coexistir com os anteriores. A nova política conviveria com a anterior em
defesa da população e do ambiente sem excluir os interesses maiores que se traduzem
na manutenção de um ambiente urbano adequado.
4. Aprovação ambiental da Reub
Nos termos do art. 12 da Lei 13.465, de 2017, a aprovação municipal da Reurb de que
trata o art. 10, corresponde à aprovção urbanística do projeto de regularização fundiária,
bem como a aprovação ambiental, se o Município possuir órgão ambiental capacitado.
Na norma cogita-se do que se consideraria “órgão ambiental capacitado”, como tal pode
ser o órgão municipal que possua em seus quadros ou à sua disposição profissionais
86
PINTO, Victor Carvalho. Mitos e verdades sobre a nova Lei da Regularização Fundiária
Urbana. Disponível em < https://caosplanejado.com/mitos-e-verdades-sobre-a-nova-lei-da-regularizacaofundiaria-urbana/>. Acesso em 13.04.18.
87
. Idem.
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com atribuição técnica para a análise e a aprovação dos estudos referidos no art. 11,
independentemente da existência de convênio com os Estados ou a União.” Este artigo
pressupõe a existência de órgão ambiental em âmbito municipal, o que não é muito
comum, pois onera as municipalidades que reiteradamente reclamam de seu limitado
orçamento. O melhor é a admissão da licença municipal ou mesmo um convênio
com o órgão ambiental do Estado. Ao final da análise da regularidade da ocupação
e possibilidade de titulação é atestado pela municipalidade, por meio da Certidão
de Regularização Fundiária (CRF), documento expedido ao final do procedimento
de Reurb, em que se constata a execução do termo de compromisso relacionado
à execução e, na legitimação de posse, da listagem de ocupantes do núcleo urbano
informal regularizado
Com relação ao tamanho dos lotes, na Reurb, os municípios podem dispensar as
exigências relativas ao percentual do tamanho dos lotes e dimensões destinadas
ao uso público ou ainda ao tamanho dos lotes regularizados, assim como outros
parâmetros urbanísticos e edilícios. Esta é a redação do § 1º do art. 11, que vem
de encontro a dispositivos normativos prévios que determinavam a observância de
parâmetros mínimos.
Como bem afirma Celso Augusto Coccaro Filho o desenvolvimento sustentado é
indissociável do direito ambiental. É principio dotado de caráter praeter legis que
confere norte à Lei Federal. Nesse sentido deve atingir “a todas as situações que
suscitam sua aplicação.”88
Nesse sentido, continua o autor “...há hipóteses em que é impossível a verificação de
lesividade sem padrões técnicos.” Isso quer dizer que é fundamental que haja uma
verificação de adequação aos padrões de tolerabilidade.89
Isso também se reflete em termos da extrema liberalidade da norma que dispensa
os municípios das exigências dos padrões edilícios e urbanísticos. O primeiro aspecto
que se pode apontar é que a extrema liberação pode gerar situações incontornáveis,
a exemplo de locais com falta de ventilação ou mesmo com problemas de insolação,
sobretudo quando não há como a luz solar penetrar.
Outro problema apontado por Edésio Fernandes é a de que, as experiências com
regularização objetivariam também a integração das pessoas de baixa renda na
88
COCCARO FILHO, Celso Augusto. Aplicação de instrumntos de direito ambiental na
solução de conflitos de vizinhança. In In Temas de direito ambiental e urbanístico. Org. FIGUEIREDO.
Guilherme José Purvin de. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 81-90.
89
Idem.
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sociedade de mercado. A urbanização de favelas está provendo essas áreas de
infraestrutura adequada e se pondera se é viável ou ou não colocar essas unidades na
sociedade de mercado? Caso positivo, como não tornar a regularização uma moeda de
comércio ou ainda como proteger essas áreas da voracidade do mercado imobiliário?90
Talvez este seja o ponto de maior controvérsia na Lei 13.465, de 2017, qual seja, o fato
de se referir, em justificativas e outros argumentos prévios à aprovação da norma, de
que se apoiaria a inserção dessas propriedades ao mercado formal imobiliário. Isso
pode trazer conseqüências gravosas, motivo pelo qual a Lei é também conhecida
como “Lei da Grilagem”, pois se os aspectos urbanísticos e ambientais podem ser
desprezados. É possível que se queira com isso tornar essas áreas passíveis de livre
e rápida comercialização.
O disposto no § 2o não poderia ser diferente, pois estabelece que os estudos referidos
no art. 11 deverão ser elaborados por profissional legalmente habilitado, compatibilizarse com o projeto de regularização fundiária e conter, conforme o caso, os elementos
constantes dos arts. 64 ou 65 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012.
Nas justificava da Medida Provisória é observado o argumento governamental no sentido
de que a lei beneficia milhões de moradores de áreas irregulares, que receberiam
títulos de propriedades nas áreas em que estão assentados. É neste momento que a
MP indica que isso trataria maior movimentação para o mercado financeiro e também
para comerciantes locais.
Porém, grande número de entidades, sobretudo, o Instituto Pólis e o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil criticam severamente a norma ao afirmarem que
destrói a política de regularização fundiária vigente a partir de 2009, desconsidera
a ordem urbanística e a preservação do meio ambiente, dispensa a provisão de
infraestrutura pelo poder público, a legislação despreza o papel predominante dos
municípios e dos Planos Diretor na formulação e execução da política urbana, estimula
a expulsão dos moradores de baixa renda pelo mercado imobiliário e favorece grileiros
de alta renda. 91
A postura traduz a indignação de uma Lei extremamente polêmica que traz ainda mais
90
FERNANDES, Edesio. A regularização de favelas no Berasil: problemas e perspectivas. In
Direito à cidade: trilhas legais para o direitos às cidades sustentáveis. Org. SAULE, Nelson. São Paulo:
Max Limonad Ed.,, p. 127-156.
91
BRASIL. Institutos dos Arquitetos. IAB. Nova lei de regularização fundiária viola a
Constituição
< http://www.caurj.gov.br/iab-nova-lei-de-regularizacao-fundiaria-viola-constituicao/>. Acesso em
11.04.2018.
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facilidades para se invadir áreas públicas e privadas, com a justificativa de que antes
os hipossuficientes não eram contemplados nas políticas habitacionais. Porém, a nova
Lei trouxe novos institutos e ratificou outros anteriormente existentes, que tinham
sido excluídos da Medida Provisória.
Ainda, referendo-se a e as conseqüências da norma em referência Victor Carvalho
Pinto afirma que tanto os defensores quanto os críticos não logram mesurar os efeitos
positivos ou negativos da Lei. Uma coisa é certa, reitera o autor, é que ela não atribuirá
propriedade a milhões de pessoas de baixa renda nem regularizará suas ocupações
em assentamentos informais. “Tampouco permitirá a regularização de assentamentos
de alta renda à margem da política urbana e ambiental, como afirmam os críticos...”
Talvez o que se tenha dispensado da norma anterior e que era muito valioso foram os
procedimentos fundamentais para a gestão transparente dos bens públicos. Estes
sim podem ser objeto de invasões e apropriações indevidas. 92
É claro o fato de que a redação final da Lei ter trazido de volta grande parte do sistema
instituído pela Lei n.11.977, de 2009, ainda que tenha facilitado a regularização com os
institutos que trouxe como inovação (Reurb), na verdade, apenas uma alteração na
Lei Minha Casa Minha Vida já teria sido suficiente para implementação dessas novas
fórmulas.
Em todos os casos citados acima, especialistas lembram que existiriam mecanismos
legais para proteger os moradores. Um dos mais citados são as Zonas Especiais de
Interesse Social (Zeis). O mecanismo está previsto no art. 4º, II, da Lei Federal 6.766/79,
e no Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/01. Utilizado pela primeira vez em Recife,
na década de 1980, o instrumento foi consagrado no Estatuto da Cidade. As Zeis são
um tipo de zoneamento dentro do qual se aplicam regras especiais de uso e ocupação
do solo em áreas já ocupadas ou que venham a ser ocupadas por população de baixa
renda para garantia do direito constitucional à moradia.
A Zeis permite, em certos casos, que haja a regularização da posse de terrenos por
comunidades já instaladas, viabiliza a instalação de obras de infraestrutura pelo poder
público municipal, permite a aplicação de condições especiais de forma a regularizar
a situação e, assim, garantiria o direito à moradia. A Zeis pode, contudo, gerar efeito
indesejável já que a instalação de infraestrutura e de outros benefícios faz com que
a população ali instalada receba ofertas tentadoras e, ao alienar seu imóvel, passe a
92
PINTO, Victor Carvalho. Mitos e verdades sobre a nova Lei de regularização fundiária
urbana. Disponível em < https://caosplanejado.com/mitos-e-verdades-sobre-a-nova-lei-da-regularizacaofundiaria-urbana/>. Acesso em 11.04.2018.
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buscar novas áreas. Desta forma, fundamental que na norma estabeleça restrições à
especulação imobiliária na área em que instalaram as benfeitorias e melhoramentos.93
5.Considerações finais
A publicação da MP n. 759, de 2016 que, segundo sua justificativa, seria um novo
marco de regularização fundiária, diante dos grandes problemas gerados pela Lei
11.977, de 2009, inclusive com a manifestação do TCU, trouxe grande celeuma no setor
habitacional do País. Ao contrário do que se esperava, suas repercussões negativas
superaram as positivas, o que culminou com a proposição de diversas ações diretas de
inconstitucionalidade, sobretudo por relegar exigências urbanísticas básicas em favor
de aspectos de mercado, permitir regularização urbanística e ambiental imediata de
áreas sem prévio planejamento ou aprovação, legalização de condomínios em terras
griladas, fechamento de condomínios e outras tantas inconstitucionalidades.
Durante a tramitação da Medida, em razão do caráter polêmico da matéria, diversas
audiências públicas ocorreram com o intuito de debatê-la, dividindo opiniões entre
participes quanto à sua aprovação ou rejeição. Por fim, a MP 759/2016 foi aprovada
com grandes alterações pelo Congresso Nacional. Trouxe de volta institutos valiosos
existentes no capitulo III da Lei nº 11.977, de 2009.
A norma trouxe “novidades” que podem gerar impactos negativos. Mesmo na
redação final há problemas complexos, que podem trazer problemas a já ameaçada
sustentabilidade e fragilidade do ambiente urbano sujeito à regularização. Mesmo
com a atual redação da Lei 13.465, de 2017, é possível que a municipalidade não tenha
condições de dar o aval para regularização de determinadas áreas. Além disso, o
patrimônio público continua em ameaça pela permissividade de seus dispositivos.
Por outro lado, diante da introdução de novos dispositivos, bastaria alterar a norma
anteriormente vigente e os novos dispositivos elencados pudessem coexistir com
os anteriores. A nova política conviveria com a anterior em defesa da população e do
ambiente sem excluir os interesses maiores que se traduzem na manutenção de um
ambiente urbano adequado.
Não se sabe o resultado das ações diretas interpostas perante o STF e qual será o
destino futuro da norma. Em termos de sustentabilidade, a redação final da Lei 13.465,
de 2017, trouxe dispositivos importantes, que antes tinham sido suprimidos. Porém,
93
REDE Brasil Atual. Zeis e direito à moradia: as leis que alguns escolhem ignorar. Disponível
em < http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/desafiosurbanos/2012/02/zeis-e-direito-a-moradia-asleis-que-alguns-escolhem-nao-ver>. Acesso em 11.03.2018.

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas / Invited Papers

a justificativa da MP, ao indicar que poderia trazer essas unidades para o ambiente
de unidades comercializáveis, traz severas preocupações, pois a continuidade das
invasões e lesividade ao ambiente permanecem sendo praticadas sem que se tenha
a expectativa de coibição dessas atividades extremamente lesivas à sustentabilidade
citadina.
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Introdução
A exploração mineral ainda que tenha caráter estratégico para os países em
desenvolvimento não é suficientemente considerada nas reflexões acadêmicas sobre
Direito Público. Verifica-se que a legislação mineral, embora garanta ao minerador o
usufruto dos minerais extraídos, é de longa data, um negócio de Direito Público.
O Direito Minerário consiste no conjunto de normas jurídicas disciplinadoras
da atividade mineira sob os enfoques: preventivo, corretivo e de fomento junto aos
empreendimentos de mineração. minerários. Como ciência, consiste na busca do
conhecimento sistematizado das normas e princípios ordenadores do aproveitamento
ético e racional dos recursos minerais, que constituem recursos naturais.
O Direito Ambiental consiste no conjunto de normas jurídicas disciplinadoras
da proteção da qualidade do meio ambiente. Como ciência, também busca o
conhecimento sistematizado das normas e princípios que regem a sadia qualidade de
vida e o seu equilíbrio para a proteção efetiva do meio ambiente.
Ressalte-se a necessidade de compatibilização das políticas públicas minerária
e ambiental, ante ao bem a ser tutelado ─ recursos naturais (recursos minerais) ─ ,
bens ambientais que necessitam de preservação ainda do que resta de patrimônio
ambiental do Planeta ante as constantes agressões sofridas ao longo do tempo e que
vêm impondo significativas alterações do ambiente natural.
Desta forma, a administração dos recursos naturais quanto aos impactos
negativos oriundos das atividades minerárias estariam sendo impedidos ou mitigados
em conformidade com a legislação ambiental vigente dentro da premissa da melhoria
contínua e da prevenção de futuros passivos ambientais, visando à eficácia dos
instrumentos legais. Assim, desde a fase de concepção da atividade minerária,
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durante o aproveitamento dos recursos minerais, com planejamento do fechamento
e pós fechamento, abordando todo o ciclo de vida do empreendimento de mineração,
com vistas ao aproveitamento racional e proteção dos recursos naturais, bens de uso
comum de todos e essenciais à sadia qualidade de vida.
A ausência de interrelação das políticas públicas existentes tende a agravar
ainda mais o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado da presente e futuras
gerações, quando se trata de áreas impactadas pela atividade de mineração.
Há a necessidade do planejamento dos custos ambientais do empreendimento
minerário, em todo o ciclo de vida da atividade ante as suas características intrínsecas,
tais como: rigidez locacional, exaustão física, política e social da jazida e ainda capital
expressivo para transformar ocorrência em bem útil.
A interferência da exploração e beneficiamento mineral no ambiente natural é
inquestionável. Se mal conduzida gera significativos impactos ambientais (degradação,
poluição difusa e contaminação perpétua).
Fundamental o planejamento e gerenciamento da atividade em todo seu ciclo,
desde a obtenção da concessão da titulação no licenciamento minerário e notadamente
no licenciamento ambiental94 com melhoria contínua.
É exatamente com esse conjunto de preocupações que o Homem tem um
grande desafio a enfrentar no século XXI, pois é a partir da compreensão de que o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental – a
proteção à vida humana e ao direito de existir do homem – passam a orientar as
formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente, pois imprescindível o uso
racional dos recursos naturais para a própria perpetuação da espécie humana no
globo terrestre.
Uma política consistente de planejamento de recursos naturais é fundamental
para o desenvolvimento de uma administração e gerenciamento efetivos dos recursos
naturais − o ar, a água (superficial e subterrânea), o solo, subsolo (minerais, rochas) −
vitais para a sociedade.
Dentro desta concepção, passamos a importantes conceitos legais que a
rigor devem ser enfrentados na exploração mineral, antes mesmo de adentrarmos
na recuperação ambiental, com ênfase no aproveitamento dos recursos minerais
fundamentais para a sociedade contemporânea baseados na legislação ambiental
vigente.

94
Etapa trifásica: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação(LO).
Notadamente na nas renovações da Licença de Operação do empreendimento minerário até o
encerramento ou fechamento da atividade de extração e o monitoramento pós-fechamento.
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1. Conceitos legais empregados na atividade
A exploração mineral95 antes do marco regulatório da atividade não contemplava
os recursos minerais como bens ambientais.
Isto também ocorreu com o impacto das atividades do homem sobre o
planeta notadamente a partir da Revolução Industrial, a qual se orientou na busca de
redução de custos e do aumento da capacidade de produção, negligenciando-se as
preocupações com a conservação dos recursos naturais gerando passivos ambientais
ao meio ambiente e à saúde.
A alteração adversa das características do meio ambiente é definida pela lei
como a degradação da qualidade ambiental (Lei Federal nº 6.938/1981, art. 3º inciso II).
A mesma lei, em seu art. 3º, inciso III estabelece que poluição é:
“degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que
direta ou indiretamente: a) prejudique a saúde, a segurança e o bemestar 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) lancem matérias
ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos”.

Assim, a poluição afirma-se como uma forma de degradação dos recursos
ambientais, onde as substâncias poluentes circulam de um meio para o outro e destes
para os organismos vivos, incluindo o homem.
A Lei Estadual nº 997/76 em seu art. 2º considera poluição do meio ambiente96:
“a presença, o lançamento ou a liberação, nas águas, no ar ou no solo,
de toda e qualquer forma de matéria ou energia, com intensidade,
em quantidade, de concentração ou com características em desacordo
com as que forem estabelecidas em decorrência desta Lei, ou que
tornem ou possam tornar as águas, o ar ou solo:
I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;
II - inconvenientes ao bem estar público;
III - danosos aos materiais, à fauna e à flora;
IV - prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às
atividades normais da comunidade”.

Portanto, poluição que pode causar um dano.
Reitere-se que a Política Nacional do Meio Ambiente ao definir poluição como
degradação alterna dois conceitos técnicos distintos. A degradação é gênero do qual
poluição é espécie.
Segundo Sanchez97, “desde que a poluição de origem industrial começou a se
95
A terminologia técnica empregada é explotação mineral.
96
POVEDA, 2007. Legislação Estadual: controle de poluição ambiental – Estado de São Paulo São
Paulo.
97
SÁNCHEZ, Luiz Enrique. Desengenharia: o passivo ambiental na desativação de
empreendimentos industriais. São Paulo: Edusp; 2001.
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manifestar, seus efeitos se refletem sobre o solo”. O termo poluição do solo usualmente
se refere à presença de substâncias que alteram negativamente sua qualidade e
podem, por conseguinte, afetar a vegetação que dele depende, a qualidade da água
subterrânea ou ainda representar um risco à saúde das pessoas que com ele entrem
em contato direto.
Desta forma, o controle de poluição (ar, águas e solo) no beneficiamento
da atividade de mineração tem que ser controlado e monitorado como na indústria
pela conduta do agente98. No entanto, na mineração há previsão da vida útil da jazida
podendo ser realizado o planejamento do fechamento da mina99.
Os passivos ocultos da atividade originaram-se pela ausência de controle de
poluição, inclusive a visual, instrínseca da atividade de exploração mineral.
A origem das áreas contaminadas está relacionada ao desconhecimento, em
épocas passadas, de procedimentos seguros para o manejo de substâncias perigosas,
ao desrespeito a esses procedimentos seguros e à ocorrência de acidentes ou
vazamentos durante o desenvolvimento dos processos produtivos, de transporte ou
ainda de armazenamento de matérias primas e produtos. Pode ser exemplificada por
condutas, tais como: disposição inadequada de resíduos, área industrial abandonada,
vazamentos e perdas imperceptíveis, acidentes, manejo e/ou depósito inadequado
de substâncias químicas entre outras práticas não mais aceitas pela sociedade
contemporânea.
Como vimos, são oriundas da ausência de políticas públicas e de Sistemas de
Gestão Ambiental Integrado (SGI). São decorrentes da concepção equivocada de que o
solo foi considerado por muito tempo um receptor ilimitado de materiais descartáveis
como os resíduos domésticos e industriais, com base na suposição de que esse meio
apresentava capacidade regenerativa ilimitada das substâncias nocivas, todavia hoje
está comprovado que essa suposição é incorreta e que a capacidade depurativa do
solo se esgota100.
A existência de uma área contaminada pode gerar problemas, como danos ao
patrimônio público e privado, com a desvalorização das propriedades, além de danos
provocados ao meio ambiente.
Entende-se por Área Contaminada aquela onde há comprovadamente poluição
causada por quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados,
acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados, e que determina impactos
98
Como bem se sabe, a conduta pode ser imputada à pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, que tenha concorrido, por ação ou omissão, para a prática da infração.
99
Fechamento de mina é o termo empregado na mineração para o encerramento ou desativação
da atividade.
100
Exposição de motivos do PL de Lei de Áreas Contaminadas do estado de São Paulo.
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negativos sobre os bens a proteger. Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente e
legislações decorrentes desta, são considerados bens a proteger: (i) qualidade do solo,
das águas superficiais e subterrâneas, qualidade do ar, fauna e flora; (ii) saúde e bem
estar da população; (iii) interesses de proteção à natureza/paisagem; (iv) ordenação
territorial e planejamento regional e urbano; e (v) a segurança e ordem pública101.
Na legislação ambiental temos a definição de Área Contaminada: “área, terreno,
local, instalação, edificação ou benfeitoria que contenha quantidades ou concentrações
de matéria em condições que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao
meio ambiente ou a outro bem a proteger”102.
E na Política Nacional de Resíduos Sólidos103: “área contaminada: local onde há
contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias
ou resíduos”.
Pelo exposto, contaminação é uma espécie do gênero poluição, que pode ser
conhecida ou não.
Ante as definições legais expendidas passamos às obrigações legais para
a efetividade da recuperação ambiental das áreas impactadas pela atividade de
mineração.
2. Marco legal e recuperação ambiental
Mineração significa intervenção. Seja do minério extraído, do meio ambiente
ou das comunidades que habitam aquele território. Muitos são os impactos positivos,
entretanto os negativos merecem redobrada atenção. A atividade minerária pode ser
considerada como um uso temporário de um território. Nesse contexto, muito tem se
falado da necessidade da criação de instrumentos para o fechamento, remediação e
reabilitação da área minerada com definição de usos futuros.
O legislador constituinte explicitou as responsabilidades do minerador com
a recuperação do meio ambiente. Obrigatoriedade esta que foi alçada à categoria
constitucional, inscrita no capítulo de meio ambiente da Constituição Federal104.
No entanto, a legislação minerária estabeleceu as obrigações legais de
administração, fiscalização impostas à União e notadamente controle sobre a poluição
causada pelas atividades extrativas minerais impostas à União (art.1º, art. 3º, III
Decreto-lei 227/1967, art. 47 caput e incisos VIII, IX, X, XI e XII) de forma que elas
sejam equalizadas à conservação ambiental.
101
Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis.
102
- Art. 3º da Lei n.º 13.577, 2009 vigente no estado de São Paulo.
103
- Art. 3º da Lei Federal n.º 12.305, de 2010.
104
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado,
de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
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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.
A atividade da Administração não pode restringir-se ao exercício de suas
prerrogativas, há necessidade de ir além, visando à efetividade de seu poder-dever, o
qual é fundamentado no princípio da indisponibilidade do interesse público.
E para que isto ocorra, cabe ao órgão gestor dentro de sua competência legal
propor procedimentos integrados com os demais órgãos fiscalizadores. Somente
dentro desta premissa é que o Poder Público irá efetivamente cumprir com o princípio
da supremacia do interesse público sobre o privado e notadamente nas atividades que
envolvem a mineração este é um grande desafio a ser enfrentado105
Com o intuito de promover a gestão integrada das questões ambientais da
mineração, a Portaria Conjunta DNPM/IBAMA nº 1, de 10/01/2007, instituiu o Comitê
Técnico Permanente de Integração Mineração e Meio Ambiente (CTPI-MIMA). No
entanto, não basta o estabelecimento de normas e procedimentos, pois a atividade de
mineração requer atuação conjunta do setor e dos órgãos gestores do Poder Público
em prol do uso racional do recurso mineral com o fito de buscar a sustentabilidade
para a empresa de mineração.
O Superior Tribunal de Justiça no Acórdão no Recurso Especial nº 647.493 SC (2004/0032785-4) dispõe acerca dos custos a serem suportados na condenação
do Estado (MME/DNPM) na reparação de danos ambientais oriundo da exploração
mineral, onde restou demonstrada a diluição indireta dos custos da reparação com
a sociedade em geral que se beneficiou com a produção das empresas mineradoras
poluidoras106.
O que se pretende é o cumprimento do direito fundamental à vida humana, que
não prescinde de um meio ambiente equilibrado, portanto, intenta-se proteger o maior
bem existente: a vida. De forma que são responsabilizados aqueles que destróem os
meios de realização desse direito indisponível que tutela interesses difusos107.
105
POVEDA, Eliane Pereira Rodrigues. A eficácia legal na desativação de empreendimentos
minerários. São Paulo: Signus, 2007. p. 123
106
POVEDA, Eliane Pereira Rodrigues. Conflito entre o social e o ambiental. Comentários ao
acórdão no Recurso Especial n. 647.493/SC (2004/0032785-4) da Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça. In: ______ et al. Julgamentos históricos do direito ambiental, coordenado por Vladimir Passos
de Freitas. Campinas: Millennium, 2010.
107
“Interesses difusos são aqueles que abrangem número indeterminado de pessoas unidas
pelas mesmas circunstâncias de fato e coletivos aqueles pertencentes a grupos, categorias ou classes
de pessoas determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica-base. 3.1.
A indeterminidade é a característica fundamental dos interesses difusos”. Acórdão STF - RE 163.231-3/
SP, j. 26.02.1997, rel. Min. Maurício Corrêa.
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E se não bastasse a responsabilidade objetiva preconizada na Política Nacional
do Meio Ambiente, os constituintes brasileiros de 1988 deram um significativo passo
na teoria jurídica da responsabilidade penal e administrativa ambiental, ao dispor
no art. 225, § 3º 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 ambientais”.
E não é diferente no Código de Mineração, o minerador de acordo com o
disposto no art. 38, art. 47, inc. VII e art. 48 do Decreto-lei nº. 227, de 28.02.1967,
é obrigado a cumprir os ditames legais previstos, sob pena de caducidade do título
minerário, se incorrer nas sanções previstas e não respeitar aos ditames especificados
no referido diploma legal. Assim, não havendo adimplemento das condições previstas
e se constatar lavra ambiciosa, responderá o minerador pela falta de cumprimento ao
princípio do conteúdo ético de sua atividade.
O aproveitamento racional dos recursos minerais dar-se-á com a reabilitação
da área degradada pela atividade minerária, observando-se o cumprimento ao disposto
no art. 225, § 2º da CF, art. 19 da Lei n. 7.805, de 18.07.1989, art. 2º, VIII da Lei n. 6.938,
de 31.08.1981, regulamentada pelo Decreto n. 97.632 de 10.04.1989, bem como ao
parágrafo único do art.55 da Lei n. 9.605, de 12.02.1998 combinado com o parágrafo
único do art. 63 do Decreto n. 6.514, de 22.07.2008.
Por certo, com a manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça
deverá haver reparação dos passivos ambientais oriundos da atividade de exploração
mineral cuja incumbência será dos empreendimentos de mineração108 na hipótese de
impossibilidade de recuperação haverá responsabilidade subsidiária aos sócios109 e,
ainda foi reconhecida a responsabilidade solidária da União110, podendo esta ressarcirse em face das mineradoras. Assim, o julgado estriba que a responsabilidade civil do
Estado por omissão é subjetiva, mesmo em se tratando de responsabilidade por dano
ao meio ambiente.
Partindo-se de tais ilações, razoável deduzir que este é um tema a se perpetuar
na jurisprudência nacional que consolida o princípio da proibição do retrocesso
ambiental.
No entanto, o Marco Regulatório não coaduna com a realidade fática da
atividade de exploração mineral, pois não dispõe sobre o Fechamento de Mina111.
108
Responsáveis diretos. Sócios respondem em nome próprio (arts. 3º, IV c/c art. 14, § da Lei n.
6.938/1981).
109
Responsabilidade atribuída aos sócios-administradores (arts. 942 e 1.024 do Código Civil).
110
Artigo 37, § 6º da Constituição Federal.
111
Há previsão do Plano de Fechamento de Mina (PFM) na Norma Regulamentadora da Mineração
- NRM 001e no estado de Minas Gerais pela Deliberação Normativa nº 127, de 2008, que estabelece
prazos e diretrizes a serem cumpridos pelos empreendedores e também inclui a população nas decisões

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas / Invited Papers

2.1 Princípio da recuperação e/ou reabilitação da área degradada
O legislador constituinte ao estabelecer o dever de recuperação ambiental na
Constituição Federal/1988, o fez com vistas ao aproveitamento racional dos recursos
naturais, que constitui um princípio minero-ambiental, vez que consolida uma das
formas de responsabilidade jurídica da atividade de exploração mineral.
Decorridas três décadas da Carta Política, não resta dúvidas de que o minerador
é o responsável (do ponto de vista da “licença minerária”, e da “licença ambiental”)
antes mesmo do início da lavra na fase de pesquisa, durante o início, meio e fim
do exercício da atividade de mineração com o plano de fechamento de mina e até
mesmo pós-fechamento, se houver necessidade de remediação da área impactada
pela atividade, devendo a rigor entregar a área reabilitada para uso futuro após o
processo de exploração mineral112.
Como todo ato de minerar, tanto a céu aberto como subterrâneo, modifica o
terreno no processo da extração mineral e de deposição de rejeitos. O bem mineral
extraído não retorna mais ao local, fìca em circulação, servindo ao homem e às suas
necessidades. Esse aspecto traz consigo uma dúbia questão, pois se, de certa maneira,
a mineração degrada o terreno, é verdade também que este ambiente pode ser
reestruturado de forma aceitável, limitando o impacto ambiental negativo a um curto
período de tempo. A reestruturação é um dos elementos que devem ser objeto de
preocupação e de ações efetivas desde os primórdios do processo de planejamento,
durante a exploração da jazida, até um período após o término da atividade mineira no
local.
Os empreendimentos de mineração estão obrigados, quando da apresentação
do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental, a submeter o
Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) à aprovação do órgão ambiental
competente, objetivando consoante o disposto no art. 3º: ”[...] o retorno do sítio
degradado a uma forma de utilização”113.
Como se vê do art. 3º, a recuperação da área degradada pela atividade de
mineração objetiva estabelecer uma nova forma de utilização da área minerada, conforme
um plano preestabelecido para o uso do solo, com vistas a alcançar a sua estabilidade
ambiental, que configura a solução técnica exigida pelo órgão público competente.
através de audiências públicas para fechamento de grandes empreendimentos, por meio do Plano
Ambiental de Fechamento de Empreendimento Minerário (PAFEM).
112
CF 88, Art.225 (...) §2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão competente, na forma da lei”.
113
O Decreto n. 97.632, de 10.04.1989 abrangeu inclusive os empreendimentos minerários
existentes, tendo em vista o princípio constitucional da recuperação da área degradada pela atividade.
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A peculiaridade da questão do fechamento de uma mina decorre do processo
de mudança de uso de área que, até então, era essencialmente de extração mineral,
sendo fundamental, portanto, que sejam observadas as imposições legais que
derivam deste fato, relativas ao fechamento da mina propriamente dita, necessidade
de licenciamento da nova forma de uso, à possibilidade de um novo aproveitamento
mineral da jazida desativada e à responsabilidade do minerador pelo cumprimento da
obrigação de executar o plano de recuperação de área degrada aprovado pelo órgão
ambiental competente114.
A implantação de um programa de recuperação de uma área tem como objetivo
minimizar ou eliminar os efeitos adversos decorrentes das intervenções e alterações
ambientais inerentes ao processo construtivo e à operação do empreendimento, as
quais são potencialmente geradoras de fenômenos indutores de impactos ambientais
que se manifestarão nas áreas de influência do empreendimento.
Em mineração, a degradação de uma área independentemente da atividade ali
implantada, se verifica quando a vegetação, e por conseqüência a fauna, são destruídas,
removidas ou expulsa, a camada fértil do solo é perdida, removida ou coberta, afetando
a vazão e a qualidade dos corpos de água superficiais ou subterrâneos, refletindo-se
na alteração das características físicas, químicas e biológicas da área afetando seu
potencial sócioeconômico.
Vale lembrar que ao outorgar ao minerador a licença ambiental para o exercício
das atividades de lavra e beneficiamento, o órgão ambiental competente aprova o
plano de recuperação de área degradada, que lhe foi submetido, previamente, por
meio do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.
Assim, após o aproveitamento do recurso mineral115 não há a possibilidade de
que a condição ambiental da área afetada retorne ao status quo ante após a ocorrência
da intervenção, portanto, a denominação técnica mais adequada para a recuperação
da área degradada, é a reabilitação da área minerada, posto que mais próxima da
realidade fática do setor116.
Daí, o emprego do termo adequado à recuperação da atividade “reabilitação
para uso futuro”, vez que a estratégia para a modificação desse processo degradatório
(técnica,econômica e ambiental) requer controle, monitoramente e fiscalização
integrados.
114
SOUZA, Marcelo Gomes. (Coord). Direito minerário aplicado. Belo Horizonte: Mandamentos,
2003. p. 392.
115
A rigidez locacional é o fato incontestável de que um determinado recurso mineral só pode ser
extraído no local de sua ocorrência geológica natural (TUNES, 2005, p.21).
116
POVEDA, Eliane Pereira Rodrigues. A eficácia legal na desativação de empreendimentos
minerários. São Paulo: Signus, 2007.
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Com a consagração do princípio do desenvolvimento sustentável, que, em
síntese, define que os recursos naturais são à base do desenvolvimento econômico
e, que, portanto, proteção ambiental e desenvolvimento econômico são inseparáveis,
há que ocorrer a recuperação ambiental , se possível, concomitante com o avanço da
frente de lavra com planejamento sistêmico em todas as renovações de licenças de
operação e não somente ao final da exploração mineral.
Assim, a atividade de exploração mineral deve obrigatoriamente recuperar ou
reabilitar, a área lavrada, disponibilizando-a para futuras atividades econômicas ou não,
sob pena de responsabilização pelo dano ambiental sob a ótica administrativa, civil e
criminal117.
Este princípio se justifica como conseqüência das várias características
intrínsecas da mineração (rigidez locacional e singularidade das minas e jazidas,
dentre outras). Ademais, além de ser princípio expresso em inúmeros dispositivos
legais, reveste-se de capital importância para reduzir as contaminações decorrentes
de rejeitos tóxicos dispostos inadequadamente na superfície da mina exaurida ou não.
Pelo posto, o desafio consiste em impedir o surgimento de novas áreas
impactadas – passivos ocultos com emprego das melhores práticas disponíveis,
controle de barragens de rejeitos com sistema de gestão ambiental integrado da
atividade de exploração mineral.
Esse caminho certamente é o melhor em termos ecológicos bem como
econômicos. A experiência mostra que isso somente é possível se houver engajamento
e diálogo entre os órgãos gestores, Ministério Público (Estadual e Federal) e os
empreendimentos de mineração na busca pela sustentabilidade do setor.
3. Estudos para a Recuperação e ou Reabilitação Ambiental em mineração
Os estudos multidisciplinares das geociências são destacados e notadamente
sua relevância para o cumprimento dos Planos de Gerenciamento Ambiental e
recuperação de passivos oriundos da atividade minerária e dos seus impactos no meio
ambiente e na saúde pública118.
O projeto de recuperação e fechamento de minas abandonadas e áreas
degradadas pela mineração de carvão no Brasil é considerado tecnicamente “o projeto,
que não encontra paralelo na América Latina, vez que está estruturado nas linhas de
drenagem superficial, organismos vivos, mapeamento, geologia e hidrogeologia,
117
O parágrafo único do art. 55 da Lei nº 9.605/1998: “ Nas mesmas penas incorre quem deixa de
recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão
ou determinação do órgão competente (Grifos acrescentados).
118
FIGUEIREDO, Bernardino Ribeiro. Minérios e ambiente. Campinas, Editora da Unicamp, 2000,
p. 353-356.
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engenharia de reabilitação, biologia e revegetação e aspectos socioeconômicos”119.
Isso porque a extensão dos impactos gerados pela atividade de mineração
ocasionou um passivo ambiental com três bacias hidrográficas atingidas (rios Araranguá,
Tubarão e Urussanga) que requer gestão participativa ante a grande dimensão da bacia
carbonífera, ela foi dividida em distritos geográficos, com base na distribuição espacial
das áreas impactadas, com o objetivo de facilitar a comunicação e o planejamento.
Ao todo são 18 (dezoito) distritos perfazendo um total de 6.171,24 hectares de áreas
impactadas pela atividade de mineração, com 768 minas abandonadas.
Estão registrados na literatura técnica especializada, vários casos de
constatação de alterações significativas nas características das águas subterrâneas
em decorrência de atividade de mineração. Citam-se os casos de Araxá, Mariana e
Ouro Preto (MG), Criciúma (SC) e Cajamar (SP)120.
Daí a importância da adoção de medidas preventivas, por motivo de ordem
técnica como a recente renovação da suspensão de outorgas de Alvarás de pesquisa
destinados ao aproveitamento de água mineral e/ou termal do aquífero de Caldas
Novas e Rio Quente, no Estado de Goiás, na área definida pela Portaria DG-DNPM nº
52, de 19 de fevereiro de 1999, por mais dez anos, considerando os estudos técnicos
permanentes e atualizados mostram que o acentuado nível de exploração tem afetado
o aquífero, redundando ora em rebaixamento, ora em recuperação, mostrando
inconstância do seu nível piezométrico121.
Sobejamente demonstrada a importância da adoção dos conceitos legais,
anteriormente mencionados, vez que em se tratando de estudos geoquímicos,
geológicos e hidrogeológicos associados ao projeto de engenharia das obras e serviços
de remediação de áreas contaminadas, pois são fundamentais para quantificar a
contaminação, sob quatro aspectos, a saber: (i) a geologia e a hidrogeologia regional
e local com informações resumidas incluindo petrografia, estratigrafia, tectônica;
intemperismo e formação e tipos de solo; pedogênese, estrutura e textura da camada
superficial (solo); regime de águas subterrâneas – cota do lençol freático; informações
sobre recarga, descarga e estimativa da direção e velocidade de fluxo; (ii) a natureza e
a extensão da contaminação; (iii) a evolução da contaminação no tempo e no espaço;
e (iv) as rotas de migração de contaminantes, vias de exposição e receptores de risco.
119
A recuperação ambiental que compõe a Bacia Carbonífera do Sul do Estado de Santa Catarina,
ante a inadequada disposição de rejeitos sólidos e das águas efluentes da mineração e beneficiamento
de carvão acarretou uma degradação ambiental tão severa que a região foi considerada pelo Decreto
nº 85.206, de 25 de setembro de 1980, a 14ª ÁREA CRÍTICA NACIONAL para efeito de Controle da
Poluição e Qualidade Ambiental, culminando com a decisão proferida pelo STJ- REsp nº 647.493 - SC
(2004/0032785-4).
120
ALBUQUERQUE FILHO, José. Et al. Poluição de Águas Subterrâneas relacionada ao uso do solo.
In: Revista Universidade Guarulhos – Geociências. Guarulhos: UnG/SP, ano III, n. 6, p. 120-131, 1999.
121
Portaria DNPM nº 72, de 31 de janeiro de 2018.
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Os estudos desenvolvidos para o gerenciamento de áreas contaminadas
podem contribuir para diversos segmentos inclusive o da mineração, até porque nas
suas mais diferentes formas e características, mostra uma propensão muito grande
para interagir com o solo e os mananciais subterrâneos, em todo o ciclo de vida de
mina até a desativação, fechamento e dependendo até na etapa denominada pósfechamento.
Casos de socialização de passivos ambientais na mineração, tais como122:
Cavas de extração de areia desativadas e posteriormente usadas
para disposição de resíduos sólidos industriais da Rhodia próximo
a loteamentos populares em Samaritá – São Vicente SP.
Também sob uma política que não reconhece o problema, permite-se que
escória de fundição de chumbo seja utilizada para pavimentação
de ruas no município de Santo Amaro da Purificação, Bahia,
disseminando assim este metal, de toxicidade relativamente elevada,
no solo subjacente. Nesse local, uma usina metalúrgica processava
concentrado de minério de chumbo para transformá-lo em lingotes
do metal. Fechada em 1993, depois de 32 anos de funcionamento, a
empresa deixou, a título de passivo ambiental, uma pilha de 490
mil toneladas de escória, além de ter contribuído com o envio de
toneladas de chumbo e cádmio para o estuário do rio Subaé, para
a baía de Todos os Santos e para a atmosfera da região.
A Companhia Brasileira de Chumbo, Cobrac, empresa de capital
francês, começou a funcionar em Santo Amaro da Purificação em
1960, com uma fundição de chumbo que utilizava concentrado de
minério proveniente da mina de Boquira, no interior da Bahia. Em 1989
a Cobrac foi incorporada pela Plumbum Mineração e Metalugia S.A.,
empresa do Grupo Trevo, que também adquiriu as jazidas de chumbo
do Vale do Ribeira, nos Estados de São Paulo. (Idem p. 118-119,
grifos nossos).

Ressalta ainda o autor, que a mineração possui diferenças que a distingue de
outras atividades, ante o necessário planejamento e gerenciamento para a recuperação
e reabilitação de áreas degradadas pela atividade: “(...) No entanto, uma questão
fundamental que foi levantada pela sociedade em relação ao setor mineral – qual seja
a necessidade de prever e gerenciar usos sequenciais do solo e consequentemente
de minimizar a degradação e recuperar áreas degradadas – expande-se para os demais
setores da atividade econômica. Mas há algumas diferenças entre a indústria em geral
e a mineração, no sentido de que, nesta o novo ambiente criado pode ser valorizado,
122
Passivo ambiental pode ser definido como “o valor monetário necessário para reparar os danos
ambientais”. Em uma mina, estes danos podem ser planejados e previstos, como é o caso da perda
da vegetação decorrente da abertura de uma cava ou decorrer de acidentes como a ruptura de taludes
ou de uma barragem. As ações de recuperação de áreas degradadas vão reduzindo o passivo até que
ele se aproxime de zero, ponto em que, teoricamente, as obrigações legais da empresa mineradora
cessariam. (SÁNCHEZ, 2001, p. 18 e p.349).
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se for aproveitado com criatividade, enquanto o solo contaminado por uma indústria
química é só um peso, como dizem na Alemanha (Altlasten), um passivo” (Sánchez,
p. 206).
Este o desafio da Agência Nacional de Mineração (ANM), atual órgão gestor
do setor de exploração mineral123 e dos órgãos ambientais integrantes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), pois caso contrário, como se cumprirá o
princípio constitucional preconizado de recuperação/reabilitação de áreas degradadas?
Diante da falência do poluidor, quem irá garantir a remediação do passivo ambiental?
E quando não houver responsabilidade solidária entre o Poder Público e o
degradador pela recuperação das áreas impactadas pela atividade de exploração
mineral, os custos serão sociais?
E o gerenciamento de barragens de rejeitos no país após o “marco” da
Samarco?
O que fazer com a ausência de comado e controle no país, haja visto o recente
lançamento dos efluentes da barragem de rejeitos de mineração no estado do Pará,
sem nenhum controle ambiental?
No Brasil, os questionamentos ainda precisam ser enfrentados. O licenciamento
ambiental aplicado à atividade de exploração mineral requer atos normativos e atuação
conjunta com os órgãos gestores do licenciamento minerário, bem como gestão
de resíduos e rejeitos da atividade, gesto de atividades minerárias em áreas com
ocorrência de cavidades e as questões de mineração em comunidades tradicionais.
Não há legislação federal tratando de encerramento de atividades de mineração,
áreas contaminadas tampouco previsão normativa sobre garantias financeiras para
reparação de danos ambientais ou as exigindo como condição ao licenciamento
ambiental de atividades de elevado potencial degradador.
Diferentemente, países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e África do Sul
exigem que a apresentação de planos de reabilitação para as áreas de mineração seja
acompanhada de uma estimativa de custos. Com base nesses planos e orçamentos,
as empresas devem apresentar garantias financeiras para a realização dos trabalhos
de recuperação previstos. Tais garantias ficarão indisponíveis até a conclusão dos
trabalhos ou poderão ser deduzidas em caso de recuperação progressiva. Se a empresa
não executar a recuperação nos moldes preconizados por seu plano, o governo utilizará
a garantia para promover a adequada recuperação124.
Nos países que exigem garantias financeiras, a forma de garantia aceitável
123
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em processo de transição para a Agência
Nacional de Mineração (ANM).
124
SÁNCHEZ, Luiz Enrique. Desengenharia: o passivo ambiental na desativação de
empreendimentos industriais. São Paulo: Edusp; 2001. p. 156.
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é múltipla. Cabe à empresa escolher aquela mais adequada. Formas aceitáveis de
garantias incluem depósitos à vista, títulos governamentais, hipotecas, cartas de
fiança bancária, seguros e depósitos em fundos.
Por fim, mesmo com a ausência de legislação específica para as questões
mencionadas, se há na Constituição da República Federativa do Brasil expansão
interpretativa de seu entendimento, também há limites estabelecidos que precisam
ser respeitados, notadamente quanto à recuperação do meio ambiente degradado
pela atividade de exploração mineral.
Considerações Finais
A mineração, portanto, ao contrário de outras atividades econômicas possui
vocação geológica com fim definido, razão pela qual deverá ser planejada, desde a
fase de sua concepção e devidamente acompanhada ao longo de sua vida útil, até
mesmo após o fechamento da mina.
É bom frisar que dependendo das reservas minerais um empreendimento
pode ter uma vida útil por várias décadas. Daí a importância da adoção de um Plano de
Desativação que relacione os custos de recuperação aos custos de produção da mina
na fase de viabilidade econômica do empreendimento minerário.
A não eficiência dos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente na atuação
preventiva e corretiva da atividade de mineração, geram passivos ambientais e muitos
conflitos, em todas as etapas do licenciamento ambiental da atividade, uma vez que
não há uma reabilitação adequada dos grandes impactos causados pela atividade
de exploração mineral, sobretudo no que tange ao meio ambiente e as relações
socioambientais.
A desativação de empreendimentos minerários e definição de usos futuros
constituem-se em processo interdisciplinar que envolve os aspectos ambientais,
sociais, culturais e econômicos e incidem antes, durante e após a atividade de
mineração. Processo que permeia todo o ciclo de vida da atividade minerária e do
entorno da comunidade requerendo ações conjuntas com os poderes públicos e
empresas do setor.
Se faz necessário compreender as interações existentes no território, sob
diversas óticas, tendo como centralidade o desenvolvimento da atividade minerária,
elaborar um Inventário das Áreas Degradadas, realizando sua hierarquização para
priorização de intervenção ou acompanhamento da área.
Fato inconteste é que temos uma carência no ordenamento jurídico pátrio
de um marco regulatório da mineração que contemple sua importância estratégica
com a exploração racional do recurso mineral com o meio ambiente ecologicamente

79

80

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas / Invited Papers

equilibrado. Ausência de zoneamento minerário nos municípios com vocação mineral,
para que os planos diretores possam retratar o grau de dependência econômica do
município frente à atividade de mineração, antes de seu encerramento.
Diante de todo o exposto, ainda há muitos desafios a serem enfrentados por
todas as partes envolvidas, no entanto é fundamental que a tendência mundial seja
adotada no Brasil a começar com a regulamentação sobre a legislação de encerramento
e reabilitação de mina com instrumentos financeiros e econômicos de gerenciamento
que garantam o uso futuro sustentável da atividade, bem como o cumprimento e
aplicação da legislação ambiental vigente no direito positivo pátrio.

5. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E BOA
GOVERNANÇA CLIMÁTICA

GABRIEL WEDY
Juiz Federal. Doutor e Mestre em Direito. Visiting Scholar pela Columbia Law School (Sabin Center for
Climate Change Law). Professor do Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade do Vale do
Rio dos Sinos- Unisinos. Diretor do Instituto O Direito por um Planeta Verde.

Introdução
Quando se debate sobre o princípio ou dever/direito fundamental ao
desenvolvimento sustentável, nesta Era das mudanças climáticas, na maioria das
vezes, se utiliza a vetusta abordagem do Relatório Brundtland, focada apenas nos
pilares ambiental, econômico e social do desenvolvimento sustentável a ser garantido
para as presentes e futuras gerações.
Todavia, impossível o esquecimento, é necessário agregar a dimensão de
boa governança como um dos pilares do desenvolvimento sustentável a vincular
entes públicos e privados por motivos que soam óbvios, em especial em países em
desenvolvimento, como o Brasil, em que processos de tomada de decisão, públicos
e privados, nem sempre são marcados pela transparência, lisura e altruísmo, em
especial na seara ambiental.125
Sem o engajamento do governo, no âmbito dos três Poderes, da iniciativa
privada e da sociedade civil, com práticas de boa governança, impossível a criação e
a implementação de políticas públicas que incluam socialmente, gerem distribuição
de renda criada pelo capital verde e não especulativo e, principalmente, reduzam as
poluições e emissões de gases de efeito estufa a fim de atingir os objetivos entabulados
no Acordo de Paris, durante a COP 21. Logo, boa e sadia governança exige a presença
de princípios morais, políticos e, acima de tudo, uma eficiência altruísta, ética e liberta
de finalidades utilitaristas.
125
Sobre o princípio, direito e dever fundamental ao desenvolvimento sustentável e o pilar
estruturante da boa governança, ver: WEDY, Gabriel. Desenvolvimento Sustentável na Era das
Mudanças Climáticas: um direito fundamental. São Paulo: Editora Saraiva, 2018; e, WEDY, Gabriel. O
Desenvolvimento Sustentável: governança, meio ambiente, economia e dignidade da pessoa humana.
Curitiba: Editora Prismas, 2017.
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As decisões públicas de outra banda, na elaboração de uma lei pelo Poder Legislativo,
na elaboração e execução de uma política pública pelo Poder Executivo e nas decisões
do Poder Judiciário, em um positivo ativismo na promoção do desenvolvimento
sustentável, devem ser guiadas sempre pela boa governança caracterizada pelo governo
honesto, descarbonizado e com os olhos voltados não apenas para as presentes mas,
igualmente, para as futuras gerações de seres humanos e não humanos.

1. A Era do desenvolvimento sustentável e a boa governança
Sachs126 tem publicado importantes artigos e pesquisas no tocante ao
desenvolvimento sustentável, a influência do trabalho do Diretor do Earth Institute
da Columbia University e consultor da Secretaria-Geral da ONU pode ser observada
nitidamente nos 17 objetivos e nas 169 metas adotadas pela entidade na Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável.
Desenvolvimento sustentável é, para além de uma ideia, uma referência
nos dias atuais. É uma maneira de entender o mundo e um método de resolver os
problemas globais. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável certamente vão
guiar a diplomacia econômica mundial nas gerações que estão por vir.127
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável devem propiciar “um crescimento
econômico socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável”.128 Para se alcançar
esses objetivos econômicos, sociais e ambientais, deve estar presente a boa
governança.129 Cabe ao Estado exercer ações que possibilitem e auxiliem a sociedade
a prosperar. Entre as ações fundamentais do Estado, estão proporcionar: a saúde e
a educação; a provisão de infraestrutura como estradas, portos e energia; a proteção
dos indivíduos contra o crime e a violência; a promoção da ciência e da tecnologia; e a
implementação da regulação para a proteção do meio ambiente.130
126
O economista Jeffrey Sachs é Professor na Universidade de Columbia, Diretor do Earth Institute
e Diretor da UN Sustainable Development Solutions Network. É conselheiro especial da SecretariaGeral da ONU desde a gestão Kofi-Annan. Exerceu um papel relevante na construção dos 17 Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável aprovados pela ONU em setembro de 2015. O autor do artigo realizou
na qualidade de Visiting Scholar, pela Columbia Law School, nos anos de 2015-2016, pesquisa no Earth
Institute, na qualidade de assistente do curso The Age of Sustainable Development, ministrado pelo
Professor Jeffrey Sachs.
127
SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press, 2015.
p. 1.
128
SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press, 2015.
p. 3.
129
SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press, 2015.
p. 3.
130
SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press, 2015.
p. 3-4.
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Sachs faz uma abordagem normativa do desenvolvimento sustentável. Essa
perspectiva normativa ao certo contribui especificamente para a preservação do meio
ambiente. Como afirmado por Sachs, “se nós violarmos os sistemas físicos de água
e a biodiversidade”, se “poluirmos os oceanos e destruirmos as grandes florestas
tropicais, nós vamos perder imensamente. Se nós continuarmos no caminho que
certamente está mudando o clima da terra, nós enfrentaremos graves perigos”.131
De outro lado, os cinco principais problemas geográficos que afetam o
desenvolvimento sustentável das nações são a falta de saída para o mar, a escassez
de água potável, as graves doenças decorrentes do clima, os riscos naturais e a falta
de combustíveis.
Quanto à falta de água, a alternativa passa pela irrigação movida com energia
132
solar para os pequenos proprietários rurais e a especialização em cultivos que
não exijam grandes quantidades de água. No que concerne às doenças que afetam
determinada população, a resposta está na priorização do investimento em saúde
pública para o controle de doenças relacionadas ao clima.
Referente aos riscos naturais, políticas públicas devem proceder à avaliação das
probabilidades de eventos como enchentes, secas, ciclones, tempestades tropicais,
entre outros, e preparar o público com alertas, além de melhorar a infraestrutura. Em
suma, deve estar presente sempre a observância dos princípios da precaução133 e da
prevenção.
Por fim, no tocante à falta de combustíveis, é preciso que sejam elaboradas
políticas públicas que criem e desenvolvam opções alternativas aos combustíveis

131
SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. NewYork: Columbia University Press, 2015. p. 12.
132
Sobre a energia solar e a sua regulação nos Estados Unidos, ver: KLINE, Craig. Solar. In:
GERRARD, Michael. The law of clean energy: efficiency and renewables. New York: American Bar
Association, 2011. p. 391-416.
133
Sobre o princípio constitucional da precaução, ver: WEDY, Gabriel. O princípio constitucional da
precaução como instrumento de tutela do meio ambiente e da saúde pública. 2a ed. Belo Horizonte:
Editora Fórum, 2017.
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fósseis como as energias geotermal134, hidrelétrica135, eólica136 e solar137, enfatizando
sempre a eficiência energética.138

2. A Era do Desenvolvimento Sustentável, a boa governança e a Tragédia dos
Comuns
Existe influência evidente da obra de Hardin, A Tragédia dos Comuns, na obra de
Sachs quando este aborda os limites planetários definidos por Rockström.139 Tratam-se
dos limites de exploração que o planeta pode suportar. As nove fronteiras planetárias
são assim sistematizadas:
a) relação humana com as mudanças climáticas: essa é a mais importante
fronteira planetária e refere-se às ações humanas que causam a aceleração
nas emissões dos gases de efeito estufa na atmosfera, causando o
aquecimento global;
b) acidificação dos oceanos: os oceanos tornam-se mais ácidos com o aumento
do gás carbônico na atmosfera. O fenômeno ameaça várias espécies de vida
marinha, incluindo corais, lagostas, moluscos, entre outras;
c) depleação da camada de ozônio: a depleação da camada de ozônio causada
por clorofluorcarbonetos (CFCs), encontrados em sistemas de refrigeração
e aerossóis, é uma grande ameaça à saúde humana. A camada de ozônio
protege a Terra dos raios ultravioletas, e o buraco nela causado, em virtude
da ação humana, comprovadamente causa câncer de pele e outras doenças.
134
Sobre recursos geotermais e a sua regulação nos Estados Unidos, ver: HARRISON, Sylvia.
Geothermal resources. In: GERRARD, Michael. The law of clean energy: efficiency and renewables.
New York: American Bar Association, 2011. p. 423-440.
135
Sobre a energia hidrelétrica e a sua regulação nos Estados Unidos, ver: SENSIBA, Charles.
Hidropower. In: GERRARD, Michael. The law of clean energy: efficiency and renewables. New York:
American Bar Association, 2011. p. 479-495. Também sobre a energia marítima e os respectivos
incentivos fiscais e financiamentos federais e estaduais, nos Estados Unidos, ver: WALLACE, Judith.
Tides, waves, and ocean currents. In: GERRARD, Michael. The law of clean energy: efficiency and
renewables. New York: American Bar Association, 2011. p. 509-534.
136
Sobre as vantagens da energia eólica e a sua regulação nos Estados Unidos, ver: FIRESTONE,
Jeremy; KEHNE, Jeffrey. Wind. In: GERRARD, Michael. The law of clean energy: efficiency and
renewables. New York: American Bar Association, 2011. p. 361-368.
137
Sobre a energia solar, suas vantagens e regulação nos Estados Unidos, ver: KLINE, Craig. Solar.
In: GERRARD, Michael. The law of clean energy: efficiency and renewables. New York: American Bar
Association, 2011. p. 391-416.
138
SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press,
2015. p. 120.
139
ROCKSTRÖM, Johan et al. Sustainable development and planetary boundaries. Background
Research Paper, New York, 2015.
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d)

e)

f)

g)

A regulação dessas emissões tem diminuído nos últimos anos, mas os
CFCs precisam ser eliminados por completo e substituídos por substâncias
químicas inteiramente seguras;
poluição causada pelo uso de fertilizantes químicos à base de nitrogênio
e fósforo utilizados na produção agrícola: cerca de 4 bilhões de pessoas
no mundo hoje se alimentam com a produção gerada com base nesses
poluentes. O maior problema é que o fósforo e o nitrogênio não ficam apenas
nas lavouras; são levados pelo ar para outras localidades e contaminam
nascentes e rios, que com pesadas concentrações de ambos os levam a
estuários que desembocam no mar e contaminam os oceanos, causando
danos irreparáveis à vida marítima;
uso excessivo e desperdício de água potável: cerca de 70% da água potável
no mundo é usada para agricultura, 20% é utilizada pela indústria e 10% resta
para o uso doméstico. Fontes de água estão sendo exauridas globalmente.
De todos os limites planetários, a escassez de água é a que vai enfrentar a
maior crise nas próximas décadas;
uso da terra: a humanidade usa uma quantidade imensa de terra para cultivar
alimentos, para o pastoreio de rebanhos, para a produção de madeira, de
outros produtos da floresta e para a expansão das cidades. A humanidade
tem convertido a terra, originalmente de florestas, em lavouras e pastagens
por milhares de anos. Essa prática tem aumentado a emissão de CO2 (o
carbono retido nas árvores derrubadas retorna à atmosfera), agravando o
aquecimento global. Em decorrência da degradação da terra pelo uso,
ecossistemas são rompidos e espécies são extintas;
biodiversidade ou diversidade biológica: a evolução da vida na Terra criou
entre dez milhões e cem milhões de espécies distintas, das quais a maioria
ainda não foi catalogada. A biodiversidade não apenas contribui com a

vida no planeta, mas também coopera para as funções do ecossistema, a
produtividade das colheitas e a saúde e sobrevivência da humanidade. A
biodiversidade está ameaçada pela ação humana.
h) carregamento de aerossol: quando são queimados carvão, biomassa, óleo
diesel e outras fontes de poluição, pequenas partículas chamadas aerossóis
são espalhadas no ar. Cria-se uma imensa poluição, que causa danos aos
pulmões, vitimando muitas vidas de seres humanos e não humanos todos
os anos e causando um significativo impacto sobre o clima;
i) poluição química: o último dos limites planetários, extremamente amplo,
é a poluição química. Indústrias petroquímicas, de produção de aço e
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mineração, usam grande quantidade de terra e água nos seus processos
produtivos e também adicionam poluentes no ambiente, muitos dos quais
são acumulativos e mortais para seres humanos e outras espécies.140
Está demonstrado que, quando os seres humanos ultrapassam esses
limites, a pressão sobre o meio ambiente torna-se maior do que podem suportar os
sistemas naturais, resultando em uma grande mudança nos ecossistemas da Terra.141
Ultrapassar tais limites coloca em risco todos os seres vivos. Entre os seres humanos,
os mais afetados são os que habitam os países mais pobres. Nações pobres possuem
menos infraestrutura para enfrentar os impactos ambientais causadores igualmente
de imensos prejuízos econômicos. No aspecto interno dos países, por sua vez, são
os pobres quem mais sofrem com a violação desses nove limites. Fundamental é
que o processo de desenvolvimento permaneça observando esses nove limites ou as
fronteiras planetárias para que se evitem danos aos seres humanos, ao meio ambiente
e à economia.142
Qual a solução para se evitar essa Tragédia dos Comuns? Pode-se utilizar,
consoante Sachs, uma variedade de instrumentos econômicos e ferramentas políticas,
entre as quais:
a) tributação corretiva, que coloque preço no poluente, levando indivíduos e
empresas a utilizarem menos tecnologia poluente. Exemplo disso seria a
taxa sobre o carbono a incidir sobre cada tonelada emitida na atmosfera,
com a intenção de criar incentivos para o estabelecimento de uma energia
preponderantemente limpa;
b) sistemas de permissões ou limitações da quantidade total de atividade
poluente, como as autorizações de emissão de gás carbônico. Essas
permissões poderiam ser comercializadas em um mercado aberto. Aqueles
que poluíssem menos poderiam vender as suas permissões para outros
que as comprassem, onerando a produção com base na energia poluente e
desonerando a energia sustentável;
c) regras claras de imputabilidade que permitam às vítimas da poluição
140
SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press,
2015. p. 185-193.
141
SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press,
2015. p. 193.
142
Com argumentos similares, Foladori aborda os limites do desenvolvimento sustentável
analisando a contribuição das relações sociais de produção para a crise ambiental contemporânea.
Referido autor entende que o ser humano, antes de deparar-se com limites físicos ou naturais externos,
está frente a frente com contradições sociais. Ver: FOLADORI, Guillermo. Los limites del desarrollo
sustentable. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental: Revista Trabajo y Capital, 1999.
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processar os poluidores mais facilmente e com maior probabilidade de êxito;
d) instituições sociais que engajem a comunidade em práticas pró-sociedade,
como a proteção das terras, dos produtos escassos nas florestas, das
espécies ameaçadas de extinção e dos estoques de peixes. Essa, aliás,
é uma proposição originária da Prêmio Nobel Elinor Ostrom143, para quem
as comunidades possuem a força de internalizar as externalidades. Ou
seja, os danos causados pelas externalidades podem ser brecados pelas
instituições sociais, que podem promover um comportamento cooperativo
das comunidades;
e) financiamento público para a descoberta de mais tecnologias sustentáveis
dirigidas à pesquisa e ao desenvolvimento objetivando inovações. Sachs
considera insuficientes, com razão, os financiamentos públicos atuais para
novas descobertas em energia solar, biocombustíveis, exploração segura da
energia nuclear, captura e armazenamento de carbono e outras tecnologias
para descarbonizar o sistema energético.144 Ocorrem, a propósito, não raras
vezes, pesados investimentos públicos em combustíveis fósseis.
No aspecto institucional, no âmbito da ONU, Os 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (em especial o seu
preâmbulo), a Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e, por fim, a
Convenção sobre Direitos Econômicos, Sociais e Políticos formam o cerne jurídico da
política de desenvolvimento sustentável e podem igualmente contribuir para se evitar
A Tragédia dos Comuns. As duas últimas Convenções auxiliam a implementação da
Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Convenção Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, por sua vez, está focada nos direitos de cidadania e de proteção
contra os abusos do Estado.145
Relevantes preocupações, de outro lado, apresentam-se com a segurança
alimentar e estão focadas em quatro problemas básicos. O primeiro é que quase 40%
da população mundial é mal nutrida (uns sem alimento em quantidade necessária,
outros com sobrepeso, alimentando-se equivocadamente). O segundo é que a
população global continua a crescer. O terceiro é que as mudanças climáticas ameaçam
o futuro da produção de alimentos. E o quarto está no fato de que o sistema de
143
Ver, necessariamente, sobre o tema: OSTROM, Elinor. Governing the commons: the evolution
of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
144
SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press,
2015. p. 216-217.
145
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. Pacto internacional dos direitos civis e políticos.
Washington, 1966. Disponível em: <http://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%
20sobre%20Direitos %20Civis%20e%20Pol%C3%ADticos.pdf>. Acesso em: 10 out. 2015.
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produção de alimentos é o que mais contribui para as mudanças climáticas e outros
danos ambientais,146 em especial após a Revolução Verde, que, em meados do século
passado, aumentou a produção com base no uso de agrotóxicos, fertilizantes e, mais
recentemente, de sementes de organismos geneticamente modificados.
Sachs defende um sistema de produção sustentável que alimente a população
e, ao mesmo tempo, reduza a pressão dos sistemas de produção sobre o planeta. É
preciso, para tanto, que sejam enfrentados graves problemas, como a insegurança
alimentar (causada por agrotóxicos, alguns transgênicos, fertilizantes, gordura trans
e outros produtos danosos ao meio ambiente e à saúde humana), a má nutrição, a
obesidade, a pobreza, as precárias estruturas rurais, a mudança do uso superado e
rudimentar da terra, a degradação do solo, a falta de água, a poluição do ar e da água e
a perda da biodiversidade. Não existe dúvida de que todas essas questões são graves
problemas que afetam a segurança alimentar na Terra.147

3. A Era do desenvolvimento sustentável e a boa governança nas cidades
A necessidade de sustentabilidade e de boa governança também atinge as
cidades, em especial as grandes metrópoles. Cidades modernas precisam ser resilientes
e sustentáveis. No ano de 2008, pela primeira vez na história da humanidade, 50%
da população mundial passou a viver nas cidades.148 Nos grandes centros urbanos as
pessoas se acumulam em estruturas antigas e obsoletas, movidas, na maioria das
vezes, por energia com alta emissão de carbono.
Apenas a título de exemplo, a cidade de Nova York tem enfrentado esse desafio,
em especial após a super tempestade Sandy ter atingido a Big Apple, tirando vidas e
causando danos que superaram os 60 bilhões de dólares. Os objetivos da cidade para
a sustentabilidade bem sintetizam o que se procura implementar em políticas públicas
146
SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press, 2015.
p. 318.
147
ROCKSTRÖM, Johan et al. Sustainable development and planetary boundaries. Background
Research Paper, New York, 2015.
148
UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs. Population Division. World
urbanization prospects: the 2011 revision. New York, 2012. Disponível em: <http://esa.un.org/ unup/CDROM/Urban-Aglomerations.htm>. Acesso em: 12 out. 2015. De acordo com Lovelock, o aumento de
5 graus Celsius em média na temperatura global afetaria drasticamente a quantidade de chuva e neve
na Terra, aumentaria o nível dos oceanos e causaria, como consequências, mudanças na distribuição
de terras, oceanos, desertos e florestas. Uma das sugestões do autor para a humanidade sobreviver
nesse cenário seria a escolha de cidades localizadas em regiões que oferecessem melhores condições
de sobrevivência para a espécie humana. Ver: LOVELOCK, James. A rough ride to the future. London:
Penguin Group, 2014. p. 169.
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sustentáveis nos dias atuais. Os objetivos são:
a) moradias e bairros: construir casas para um milhão de pessoas, a serem
edificadas com padrões de sustentabilidade em bairros mais acessíveis e
sustentáveis;
b) parques e espaços públicos: assegurar a todos acesso aos parques e aos
espaços públicos, desde as suas residências, em no máximo dez minutos
de caminhada;
c) área industrial: limpar todo o solo contaminado na área industrial da cidade;
d) vias navegáveis: melhorar a qualidade das vias navegáveis para aumentar as
oportunidades de recreação e restaurar os ecossistemas costeiros;
e) abastecimento de água: assegurar a alta qualidade da água e a confiabilidade
no sistema de abastecimento;
f) transportes: expandir as possibilidades de escolha por transportes
sustentáveis, assegurando a confiabilidade e a qualidade da rede pública;
g) energia: reduzir o consumo de energia e torná-la mais limpa e confiável;
h) qualidade do ar: alcançar o ar mais limpo entre as cidades americanas;
i) resíduos sólidos: retirar 75% dos resíduos sólidos dos aterros;
j) mudanças climáticas: reduzir as emissões dos gases de efeito estufa em até
30%.149
Embora ambiciosas, são metas factíveis, e a cidade de Nova York acaba por
oferecer um bom exemplo para as demais grandes metrópoles em todo o mundo
que não têm outra saída senão a opção pelo desenvolvimento sustentável através da
implementação de práticas e de políticas públicas de boa governança.

4. A Era do desenvolvimento sustentável a a boa governança para a não violação
dos limites planetários
Outras relevantes questões são a necessidade de se salvar a biodiversidade
e a proteção dos serviços de ecossistema, temais fundamentais em uma época
de crescimento da população e da economia global, marcada por pressão nos
ecossistemas do globo, no clima e nos oceanos. A violação dos limites planetários,
como referido, está ocorrendo de várias maneiras, mas uma das mais dramáticas é a
149
THE CITY OF NEW YORK. PlaNYC Progress report 2013. Mayor Office of Long-Term Planning
and Sustainability, New York, 2013. Disponível em: <http://www.nyc.gov/html/planyc/downloads/pdf/
publications/planyc_progress_report_2013.pdf>. Acesso em: 20 out. 2015.

89

90

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas / Invited Papers

perda da biodiversidade.
Os seres humanos estão colocando cada vez mais pressão sobre a Terra,
causando um dramático aumento nas taxas de extinção das espécies, estimando-se
mil vezes mais rápida que na época da Revolução Industrial. Existem muitos outros
fenômenos associados com a perda das espécies, como o declínio da diversidade
genética e a abundância de algumas espécies. Esses fatores combinados estão
causando algo que pode ser o início da sexta grande extinção de espécies no Planeta.150
Ameaças para a sobrevivência das espécies surgem de várias direções. Como em
todos os fatores que envolvem o desenvolvimento sustentável, o ser humano lida com
um complexo sistema, no qual não existe uma relação de causa e efeito que acabe
por alcançar um resultado linear. Um desequilíbrio ambiental aparentemente pequeno
pode ser letal para a biodiversidade e causador de grandes catástrofes ambientais.
Ecossistemas regulam patogenias e pestes. Quando os ecossistemas são
degradados, novas patogenias, pestes e espécies invasoras podem espalhar-se com
devastadoras consequências para a produção de alimentos e para a saúde humana.
Mudanças nos ecossistemas podem levar ao surgimento de novas e letais doenças.
Exemplo disso são doenças transmitidas dos animais para os seres humanos, como HIV/
AIDS na África Ocidental, em virtude da caça e do consumo da carne de chimpanzés.151
Tese esta que tem prevalecido na comunidade científica de nosso tempo.
Quando a biodiversidade é ameaçada, as funções do ecossistema são diminuídas
e os serviços que ele providencia são deteriorados. Proteger a biodiversidade é chave
para proteger os serviços de ecossistema em geral. Cientistas têm verificado que a
redução da biodiversidade das espécies de peixes leva à redução da produtividade
das pescarias. Colheitas no longo prazo são maiores e mais resilientes nas fazendas
com maior biodiversidade. Muitas fazendas baseadas na monocultura, com o plantio
de apenas um tipo de semente, têm experimentado grande perda da biodiversidade
nas terras cultivadas. Em curto prazo, o fazendeiro pode obter lucro, mas fatalmente a
região fica vulnerável a choques ambientais, como mudanças nos padrões do tempo,
secas, enchentes, ondas de calor, espécies invasoras ou novas patogenias.152
Serviços de ecossistema são vitais para a sobrevivência e o bem-estar humano.

150
SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press, 2015.
p. 318.
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SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press,
2015. p. 447.
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SACHS, Jeffrey. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press,
2015. p. 452.
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A biodiversidade, por sua vez, é vital para o funcionamento saudável do ecossistema.153
Três problemas concernentes à perda da biodiversidade, relacionados às atividades
humanas, são grifados por Sachs: danos causados à pesca, aos oceanos e às florestas.
Em 1950, a quantidade de pescados em alto-mar, lagos e rios era de cerca de
20 milhões de toneladas por ano. Esse número, em 2010, já superava os 85 milhões
de toneladas anuais. A quantidade de pescados provenientes da piscicultura e da
aquicultura nos anos 1950, por seu turno, era de 20 milhões de toneladas por ano e,
em 2010, já superava a marca de 75 milhões de toneladas anuais.154
Oceanos sofrem com a pesca predatória. A humanidade está ameaçando a
vida dos corais, que possuem grande importância para os ecossistemas marinhos de
vários modos. Entre os efeitos danosos das ações humanas que afetam diretamente
os corais, estão a acidificação dos oceanos, o aquecimento das águas, a destruição dos
corais pelos turistas, a utilização de dinamite na pesca, a poluição e a sedimentação
causadas a eles pela ação humana, como nos casos de construções irregulares,
mineração, desmatamentos na orla e enchentes.155
No que se refere às florestas, é importante que se refira que cerca de 15%
do total das emissões anuais de dióxido de carbono são provenientes das mudanças
no uso da terra e, em especial, do desmatamento. Recentemente foi lançado um
esforço de mitigação para reduzir as pegadas de carbono em termos de emissões
decorrentes do desmatamento. O principal projeto para evitar o desmatamento é
o Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UN-REDD+). O
objetivo principal do UN-REDD+ é evitar o desmatamento e compensar com incentivos
financeiros os fazendeiros, as comunidades locais e as populações indígenas que
protegem as florestas. O programa REED+ substitui parte da renda que as comunidades
perdem em um primeiro momento até que elas se adaptem a uma forma de produção
e extrativismo sustentável156. Vários países ricos inscrevem-se como doadores de
recursos. Exemplo disso é a Noruega, que doou U$ 1 bilhão ao Brasil nesse programa
para uma iniciativa das comunidades da Amazônia, com a finalidade de proteger a
153
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floresta.157 Evidentemente que para a implementação de um programa deste jaez,
para a proteção dos serviços ecossistêmicos e da biodiversidade, a boa governança se
torna um imperativo a ser observado nas políticas públicas.

5. A Era do desenvolvimento sustentável e a boa governança climática nas
decisões judiciais
Para a boa governança do clima cabe ao Poder Legislativo brasileiro editar
leis que incentivem a produção de energias renováveis, incrementem as estruturas
litorâneas em face do aumento dos oceanos, oportunizem a adoção de medidas
de adaptação e resiliência e, em especial, precifiquem o carbono que deve ser
tributado, assim como devem estruturar o cap-and-trade para tornar mais cara
a produção e o comércio dos combustíveis fósseis até a total extinção de sua
produção.
Na seara do Poder Executivo, os atos administrativos, atentos aos princípios da
precaução e da prevenção, devem ser postos no sentido de: regulamentar medidas
anti-catástrofe efetivas a serem adotadas em todas as esferas, em especial no
âmbito municipal (pensar globalmente e agir localmente é fundamental); aumentar
a fiscalização sobre as indústrias que causam o desmatamento, as queimadas
e, em especial, que emitem metano, como a atividade agropecuária. Aliás, o
desmatamento e a agropecuária são as principais fontes das emissões de gases de
efeito estufa no Brasil.
Na falha destas políticas atinentes as funções estatais executivas e legislativas,
o Estado, na sua função judicial, em homenagem à boa governança, não pode se
omitir para a tutela e a concretização do desenvolvimento sustentável na Era das
mudanças climáticas como um direito/dever fundamental. Aliás, decisões do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, de caráter progressista, exemplo de ativismo promotor
da boa governança judicial, têm reconhecido as mudanças climáticas causadas por
fatores antrópicos como uma realidade e uma grande ameaça.
Referidas decisões estão de acordo com o previsto na Lei da Política Nacional
da Mudança do Clima (Lei 12.187/2009), com o Acordo de Paris, em vigor desde
4 de novembro de 2016, e a COP 22, ocorrida em Marraquexe. Outrossim, tais
acórdãos prestigiam conhecido precedente do Supremo Tribunal Federal que, ao
interpretar o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, declarou que o meio
157
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ambiente equilibrado é um bem público, um direito constitucional fundamental e
deve ser protegido no interesse das presentes e das futuras gerações.158
O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg em EDcl, no Recurso Especial
094.873/SP, interpretando o artigo 27 do antigo Código Florestal, decidiu que é
ilegal a utilização da técnica da queimada da palha na colheita da cana de açúcar por
causar impactos negativos ao meio ambiente e emissão de CO2, contribuindo para o
aquecimento global, além de causar danos respiratórios as pessoas, especialmente
trabalhadores da lavoura.
Na decisão constou que a queima da palha da cana-de-açúcar causa
graves danos ambientais e que, considerando o desenvolvimento sustentável, há
instrumentos e tecnologias modernas que podem substituir a prática da queimada
sem inviabilizar a atividade econômica. A Corte esclareceu que a exceção à
proibição das queimadas, prevista no parágrafo único do artigo 27 da Lei 4.771/65
(antigo Código Florestal), deve ser interpretada restritivamente quando o objeto
estiver focado em atividades agroindustriais ou agrícolas, isso porque o interesse
econômico não pode prevalecer sobre a proteção ambiental quando há formas
menos lesivas de intervenção na natureza.
De acordo com o eminente Ministro Humberto Martins, prolator do voto
condutor:
...a interpretação das normas que tutelam o meio ambiente não
comporta apenas, e tão-somente, a utilização de instrumentos
estritamente jurídicos, pois é fato que as ciências relacionadas
ao estudo do solo, ao estudo da vida, ao estudo da química, ao
estudo da física devem auxiliar o jurista na sua atividade cotidiana
de entender o fato lesivo ao Direito Ambiental. O canavial absorve
e incorpora CO2 em grande quantidade, ao longo do seu período de
crescimento que dura de 12 a 18 meses em média, e a queimada
libera tudo quase que instantaneamente, ou seja, no período que
dura uma queimada, ao redor de 30 ou 60 minutos. Portanto, a
queimada libera CO2 recolhido da atmosfera durante 12 a 18 meses
em pouco mais de 30 ou 60 minutos. Além disso, junto com o CO2,
outros gases são formados e lançados na atmosfera.

Relata o Ministro que “estudo realizado pela Universidade Estadual Paulista
– Unesp, conclui que os HPA’s (Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos) liberados
pelas queimadas causam câncer afetando o organismo dos trabalhadores dos
canaviais, que ficam expostos à fumaça”.
O antigo Código Florestal Brasileiro, de fato, previa:
158
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário n. 22164/SP. Relator: Ministro Celso
de Mello. Diário da Justiça da União, Brasília, DF, 17 nov. 1995. Disponível em: <http://stf. jusbrasil.com.
br/jurisprudencia/745049/mandado-de-seguranca-ms-22164-sp>. Acesso em: 02/03/2018.
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Art. 27. É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de
vegetação. Parágrafo único. Se peculiaridades locais ou regionais
justificarem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou
florestais, a permissão será estabelecida em ato do Poder Público,
circunscrevendo as áreas e estabelecendo normas de precaução.

Portanto, de acordo com a decisão, a atividade deve ser desenvolvida com
os instrumentos e as tecnologias industriais modernas, de redução de impacto
ambiental e sem a utilização das queimadas nos canaviais para a colheita, pois
aquelas contribuem de modo significativo para as mudanças climáticas.
Em outro leading case, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial 1.000.731/RO, decidiu, nos termos do voto condutor do eminente Ministro
Antonio Herman Benjamin, citando expressamente o fenômeno da mudança do
clima causado por fatores antrópicos como fundamento, no sentido do cabimento
de multa em virtude de infração administrativa decorrente de queimadas ilegais,
que:
...a lei prevê a aplicação de multa pelo não cumprimento das
medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes
e danos causados pela degradação da qualidade ambiental. É certo
que a expressão “não cumprimento” inclui atos de degradação não
só por omissão, como também por ação. No caso, a conduta do
recorrente por ter realizado queimada de uma área correspondente
a 600 hectares sem autorização do órgão ambiental viola a lei. As
queimadas são incompatíveis com os objetivos de proteção do
meio ambiente estabelecidos na Constituição Federal e nas leis
ambientais. Em época de mudanças climáticas, qualquer exceção a
essa proibição geral, além de prevista expressamente em lei federal,
deve ser interpretada restritivamente pelo administrador e juiz.

Nos autos do Recurso Especial 650.728/SC, em caso de aterro e dreno ilegal
de manguezal, o Superior Tribunal de Justiça, mencionando a mudança do clima
como um dos fundamentos fáticos centrais da decisão, novamente com o voto
condutor do jurista, Ministro Antônio Herman Benjamin, que deixou consignado:
... devido ao o resultado da evolução do conhecimento científico
e de mudanças na postura ética do ser humano frente à Natureza,
atualmente se reconhecem nos manguezais várias funções: a)
ecológicas, como berçário do mar, peça central nos processos
reprodutivos de um grande número de espécies, filtro biológico
que retém nutrientes, sedimentos e até poluentes, zona de
amortecimento contra tempestades e barreira contra a erosão da
costa; b) econômicas (fonte de alimento e de atividades tradicionais,
como a pesca artesanal); e c) sociais (ambiente vital para populações
tradicionais, cuja sobrevivência depende da exploração dos
crustáceos, moluscos e peixes lá existentes).A legislação brasileira
atual reflete a transformação científica, ética, política e jurídica
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que reposicionou os manguezais, levando-os da condição de risco
sanitário e de condição indesejável ao patamar de ecossistema
criticamente ameaçado. Objetivando resguardar suas funções
ecológicas, econômicas e sociais, o legislador atribuiu-lhes natureza
jurídica de Área de Preservação Permanente . Nesses termos, é
dever de todos, proprietários ou não, zelar pela preservação dos
manguezais, necessidade cada vez maior, sobretudo em época de
mudanças climáticas e aumento do nível do mar. Destruí-los para
uso econômico direto, sob o permanente incentivo do lucro fácil e de
benefícios de curto-prazo, drená-los ou aterrá-los para especulação
imobiliária ou exploração do solo, ou transformá-los em depósito de
lixo caracterizam ofensa grave ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e ao bem-estar da coletividade, comportamento
que deve ser pronta e energicamente coibido e sancionado pela
Administração e pelo Judiciário.

Finalizando o voto, o eminente ministro afirma com precisão:
...é inaceitável, após a Constituição Federal de 1988, que valorizou
a preservação dos processos ecológicos essenciais (art. 225, §
1°, inciso I), e um desrespeito total ao Código Florestal de 1965,
pretender-se dar ao manguezal outra destinação que não seja aquela
condizente com a intocabilidade que a lei lhe atribui, como Área de
Preservação Permanente”.

Dentro deste contexto, se observa que existe uma recente, mas ainda frágil
em termos dogmáticos, litigância climática no Brasil159 que, de qualquer modo,
reforça a dimensão do desenvolvimento sustentável da boa governança ambiental.
Importante referir que a Lei 12.187/2009, que instituiu a Política Nacional sobre
Mudança do Clima, com imperfeições e abstrações, é um considerável avanço como
marco no combate a mudança climática e ao aquecimento global.160 Nitidamente
159
No Brasil é preciso avançar bastante em termos de Direito das Mudanças Climáticas. Está
muito pouco desenvolvida esta matéria, e o Direito das Mudanças Climáticas, de grande importância, é
tratado como um “pequeno departamento” do Direito Ambiental Brasileiro. Sobre este fenômeno, com
a análise de casos decididos no ämbito dos Tribunais Superiores, ver: WEDY, Gabriel. Climate legislation
and litigation in Brazil. New York: Columbia Law School, 2017. Disponível em: http://columbiaclimatelaw.
com/files/2017/10/Wedy-2017-10-Climate-Legislation-and-Litigation-in-Brazil.pdf. Acesso em: 02.04.2018.
Nos Estados Unidos, ao contrário, observam-se relevantes obras e doutrina, com importância mundial,
sobre Climate Change Law, como: GERRARD, Michael; FREEMAN, Jody (Ed.). Global climate change
and U.S law. New York: American Bar Association, 2014. GERRARD, Michael. Threatened island Nations:
legal implications of rising seas and a changing climate. Cambridge: Cambridge University Press,
2013; GERRARD, Michael. The law of clean energy. Efficiency and renewables. New York: American
Bar Association, 2015; FREEMAN, Jody, The uncomfortable convergence of cnergy and environmental
law, 41 Harv. Envtl. L. Rev. 339 (2017). POSNER, Erik A; WEISBACH, David. Climate Change Justice.
Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2010; FARBER, Daniel: A U.S. Perspective, 2 Yonsei
L. J. 1 (2011),Available at: http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/2275. Accessed on: May 2nd,
2017; WOLD, Chris; HUNTER, David; POWERS, Melissa. Climate Change and the Law. New York:
LexisNexis, 2013.
160
Sobre as omissões e imperfeições da Lei da Política Nacional da Mudança do Clima
brasileira, ver: WEDY, Gabriel. Climate change and sustainable development in brazilian law.
New York: Columbia University, 2016. Disponível em: <https://web.law.columbia.edu/sites/
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esta lei absorveu os conceitos dos diplomas internacionais de tutela ambiental,
fato, aliás, extremamente positivo.
A legislação está regulamentada pelo Decreto 7.390/2010, que dispõe, entre
outros pontos importantes, que a linha base de emissões de gases de efeito
estufa para 2020 foi estimada em 3,236 GtCO2-eq. Assim, a redução absoluta
correspondente ficou estabelecida entre 1,168 Gt-CO2-eq e 1,259 GtCO2-eq,
36,1% e 38,9% de redução de emissões, respectivamente.
O Brasil, no entanto, comprometeu-se, perante a Conferência das Nações
Unidas para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, realizada em Nova
York em setembro de 2015, a apresentar reduções de 37% até 2025 e de 43% até
2030161, superando o previsto no decreto.
Resta saber, evidentemente, no aspecto da governança, se o país possuirá
estrutura, capacidade técnica e seriedade política para cumprir meta tão arrojada.
Outrossim, o país, no Acordo de Paris, comprometeu-se em reduzir as emissões
causadas por fatores antrópicos para manter o aquecimento global abaixo de 2°C e
buscar atingir um aumento de no máximo 1,5°C até 2100, levando em consideração
o período pré-industrial.
Em suma, é importante, para a boa governança ambiental, que o Poder
Judiciário brasileiro leve a sério em suas decisões as graves ameaças impostas pela
mudanças climáticas como secas, enchentes, aumento das tempestades, do nível
dos oceanos e os grandes prejuízos ambientais, sociais e econômicos decorrentes
destes eventos não raras vezes catastróficos.

Conclusão
Observam-se, no Brasil, políticas públicas implementadas sem transparência,
que causam impactos ambientais negativos, insuladas da participação da sociedade,
altamente pautadas na sua construção e, em especial, na sua execução, por políticos
profissionais notoriamente despreparados tecnicamente, em detrimento de técnicos
de carreira competentes, que seriam fundamentais na concretização destas que
default/files/microsites/climate-change/files/Publications/Collaborations-Visiting-Scholars/
wedy_-_cc_sustainable_development_in_
brazilian_law.pdf>.
Acesso
em:
20/03/2018.
Em matéria de mudanças do clima e de regulação, complementam a Política Nacional da Mudança o
Clima, a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); a Lei 13.123/2015
e o Decreto 8772/2016 que regulamentam a biodiversidade.
161
BRAZIL pledges to cut carbon emissions 37% by 2025 and 43% by 2030. The Guardian, Londres,
28 set. 2015. Disponível em: <www.theguardian.com/environment/2015/sep/28/brazil-pledges-to-cutcarbon-emissions-37-by-2025>. Acesso em: 30 may. 2017.
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deveriam sempre observar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nesta Era
das mudanças climáticas.
É o que se chama, aliás, do nefasto e tradicional loteamento de cargos do
governo brasileiro pela vastíssima fauna de partidos cujos membros não se pautam
pela fidelidade partidária e, tampouco, pelo comprometimento político com um
programa de governo sério, altruísta, sustentável ambientalmente, descarbonizado
e bem elaborado.
Por isso que a dimensão de boa governança integra o conceito de direito
fundamental ao desenvolvimento sustentável e é fundamental para o combate as
emissões de gases de efeito estufa causadas por fatores antrópicos. O Estado,
na sua função judicial, como prática de boa governança, deve concretizar o direito
fundamental ao desenvolvimento sustentável, em especial, no seu pilar ambiental,
quando insuficientes as ações estatais no cumprimento das funções executivas e
legislativas.
A participação plural do Estado (nas suas três funções), da iniciativa privada,
de ONGs e da sociedade civil é essencial para o múltiplo e complexo desafio
da implementação da boa governança, como pilar do direito fundamental ao
desenvolvimento sustentável na Era das mudanças climáticas.
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6. DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E
COMUNIDADES TRADICIONAIS: A CONVENÇÃO 169 DA
OIT E SEU STATUS CONSTITUCIONAL

LIANA AMIN LIMA DA SILVA
Doutora em Direito Socioambiental (PUCPR). Bolsista de pós-doutorado (PNPD-CAPES) e professora
visitante vinculada ao PPGD-PUCPR. Mestre em Direito Ambiental (UEA).

1. Introdução
Segundo Leff, o saber ambiental se faz solidário de uma política do ser, da
diversidade e da diferença. Tal política se funda no direito de ser diferente, no direito
por autonomia, em sua defesa frente a ordem econômico-ecológica globalizada,
sua unidade dominadora e sua igualdade inequitativa. É o direito a um ser próprio,
que reconhece seu passado e projeta seu futuro; que restabelece seu território e
reapropria sua natureza; que recupera o saber e a fala a fim de atribuir-se um lugar no
mundo e dizer uma palavra nova, desde suas autonomias e diferenças, no discurso e
nas estratégias da sustentabilidade.162
A Convenção n. 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais em
Países Independentes (1989), ao revisar a Convenção no 107 (1957), inaugura o
reconhecimento dos chamados “novos” direitos coletivos dos povos e comunidades
tradicionais. Agora não mais amparados na ótica paternalista e integracionista, mas
no reconhecimento das diversidades étnico-culturais, autonomias e autoatribuição autorreconhecimento da identidade étnica -, enfatizando os direitos territoriais e os
direitos de participação, consulta e consentimento prévio, livre e informado à luz do
princípio da autodeterminação dos povos.
Tais avanços foram corroborados com a Declaração das Nações Unidas
sobre os Direitos dos Povos Indígenas, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em
13 de setembro de 2007. Assim como, com a Declaração Americana sobre os Direitos
dos Povos Indígenas, aprovada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados
162
LEFF, Enrique. Complexidade, Racionalidade Ambiental e Diálogo de Saberes. Trad. de
Tiago Daniel de Mello Cargnin. Revista Educação e Realidade, Porto Alegre-RS: UFRGS, set/dez, 2009,
p. 19.
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Americanos (OEA) em 14 de junho de 2016. Os avanços internacionais em termos
normativos e jurisprudenciais sobre os direitos coletivos dos povos são resultados
da luta, reivindicação e conquistas de direitos dos povos indígenas e tradicionais na
América Latina.
No presente artigo, em comemoração aos 30 anos da Constituição ecológica,
buscaremos apresentar os fundamentos jurídicos para que a Convenção 169 da OIT
venha a ser reconhecida e integrada ao chamado “bloco de constitucionalidade” à
luz do reconhecimento que já existe em diversos países latino-americanos, assim
como, reiterar sobre quem são os sujeitos de direitos da Convenção 169 no Brasil,
em conformidade com os direitos coletivos dos povos e comunidades tradicionais
consagrados no ordenamento jurídico brasileiro.

2. Da Convenção 107 à Convenção 169 da OIT: o reconhecimento internacional
dos sujeitos coletivos “povos indígenas e tribais”
Da leitura da anterior Convenção n. 107 da OIT, de 05 de junho de 1957,
concernente à Proteção e Integração das Populações Indígenas e de outras Populações
Tribais e Semitribais de Países Independentes, se extrai a então preocupação com a
proteção das populações indígenas em tom tutelar, com a finalidade da integração
progressiva das populações aos respectivos países. Baseava-se na questão étnica
como moral, seguindo a ótica de tutela indígena, ou seja, os indígenas tratados como
incapazes e em vias de integração e assimilação à sociedade nacional.
Dessa forma, a Convenção 107 refletia a política que era dominante nos
anos 1950, política do paternalismo e integração ou assimilação no marco de um ideal
protecionista. Isso expressava a crença que os povos indígenas eram transitórios.
Segundo Magdalena Gómez, isso significa que, ao considerá-los cidadãos, os povos
indígenas teriam que desaparecer como tais. Mas foi a Convenção 107, que, foi o
primeiro tratado internacional a definir “populações indígenas”, ou seja, considerando a
coletividade, e estabelecendo que os membros das populações têm direito à igualdade
como qualquer outro cidadão. 163
Também se reconheceu uma série de direitos específicos, como o direito
coletivo à terra, direito à educação na língua materna, assim como reconheceu o direito
consuetudinário, ou seja, reconhecia as formas próprias de resolução de conflitos
163
GÓMEZ, Magdalena. Derechos indígenas. Lectura comentada del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo. Xochimilco, México, DF: Instituto Nacional Indigenista, 1995.
p.12.
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internos. Conforme considera Gómez, para aquela época, tais reconhecimentos eram
avançados, mas perdiam força com o princípio da integração ou assimilação, ao atentar
contra a sobrevivência dos povos indígenas.164
A diretriz paternalista e integracionista já não podia seguir mantendo-se
como princípio de relação entre Estados e povos indígenas, que deviam reconhecer o
direito indígena a controlar o seu próprio desenvolvimento econômico e social.
Nos trabalhos preparatórios de revisão da Convenção 107 (1986-1988), ao
ser a Oficina questionada se teria a OIT competência para tratar acerca dos direitos
indígenas e tribais, para além das questões de trabalho e emprego, a justificativa se
encontrava na experiência anterior da OIT. A organização era a única dentro do sistema
ONU, a ter experiência e trajetória em abordar assuntos indígenas.
Para Huaco Palomino, o motivo fundamental para proceder a revisão era
a constatação, por parte da OIT, da mudança de concepções filosóficas desde que
se adotara a Convenção em 1957 e isso graças aos pontos de vista expressados
pelas próprias organizações de povos indígenas a nível nacional e internacional, pois
o enfoque integracionista já não podia seguir vigente como princípio norteador na
relação entre os Estados e os povos indígenas. 165
No informe da 75a Reunião da Conferência Internacional do Trabalho
(Genebra, 1988), ficou claro na discussão a perspectiva da superação das presunções
de inferioridade cultural dos povos indígenas e tribais como base para os trabalhos de
revisão da Convenção 107.
Para Tauli-Corpuz, ao ser considerado o processo de elaboração da
Convenção 169 em sua verdadeira perspectiva histórica, um resultado fundamental é a
superação dos enfoques paternalistas e integracionistas do passado, substituídos pela
consideração dos povos indígenas como sujeitos do seu próprio destino, no sentido
do que determina o dever dos Estados de adotar medidas especiais para terminar com
séculos de discriminação. 166
Assim, a Convenção 169 ao revogar a Convenção 107, representa a
conquista dos denominados “novos” direitos dos povos e comunidades tradicionais.
Agora não mais amparados na ótica assimilacionista, mas sim no reconhecimento
164
Ibidem.
165
HUACO PALOMINO, Marco Antonio. Los trabajos preparatorios del Convenio no. 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Fundación Konrad Adenauer (KAS), Programa
Regional de Participación Política Indígena (PPI) en América Latina. Lima, 2015. p.28.
166
TAULI-CORPUZ, Victoria. Prólogo. In: HUACO PALOMINO, op.cit., p.23.
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de suas autonomias e sua autoconsciência, ou seja, a consciência de sua identidade
étnico-cultural.
Assim, a Convenção representa avanços no que concerne ao reconhecimento
dos direitos de participação e consulta prévia, reconhecimento da autonomia indígena
e direito próprio, amparado na noção de território e territorialidade, o que confere um
maior empoderamento no enfrentamento aos conflitos socioambientais e apropriação
e uso da terra e recursos naturais, conferindo o direito de consentimento aos povos, a
fim de garantir sua integridade étnico-cultural.
Os sujeitos coletivos da Convenção 169 estão definidos no artigo 1o:
povos tribais em países independentes e povos considerados indígenas, em países
independentes. O artigo 1o também dispõe sobre o critério da autoatribuição
(autorreconhecimento) e faz a ressalva de que a utilização do termo “povos” não
deverá ser interpretada no sentido conferido a esse termo no direito internacional.
Na discussão durante a 75a Reunião da Comissão Internacional do Trabalho,
ficou demonstrado os temores dos Estados de que o termo povos representasse um
reconhecimento tácito do direito à livre determinação, entendido como o direito à obter
um determinado grau de autonomia política que pudesse ensejar um processo de
independência ou secessão. De modo que entenderam que seria conveniente aclarar
que a utilização do termo na Convenção não implica o direito à autodeterminação
política nos moldes do direito internacional, à luz do direito internacional público, o que
ensejou na “cláusula condicional” do parágrafo terceiro do artigo 1o.
Como Huaco Palomino bem observa, a definição do conteúdo do artigo
1o da Convenção 169 marcou uma das controversas internacionais mais importantes
no que concerne aos direitos dos povos indígenas, com a abordagem da questão
da subjetividade internacional enquanto povos, assim como o alcance de seu direito
coletivo à livre determinação. 167

3. Caráter Vinculante da Convenção 169: Bloco de Constitucionalidade
A Convenção entrou em vigor internacional em 05 de setembro de 1991,
dois meses após a ratificação de dois Estados Membros da OIT, conforme dispõe o
artigo 38, entrando em vigor nos países que a ratificaram, 12 meses após o registro da
ratificação. O Brasil a ratificou em 2002, por meio do Decreto Legislativo 143, de 20
167

HUACO PALOMINO, op.cit., p.54.
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de junho de 2002, depositando o instrumento de ratificação em 25 de julho de 2002, a
Convenção entrou em vigor em 25 de julho de 2003 para o Brasil, sendo promulgada
pelo Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004.
Sobre a internalização dos tratados de direitos humanos, o Supremo
Tribunal Federal (STF), em dezembro de 2008, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE
n. 466.343-1 SP, Rel. Min. Cezar Peluso) pela inadmissibilidade absoluta da prisão civil
do depositário infiel, à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH),
promoveu a revisão de sua jurisprudência sobre o status normativo dos tratados de
direitos humanos, prevalecendo o entendimento jurisprudencial da supralegalidade
dos tratados de direitos humanos.
Sobre o status normativo dos tratados e convenções internacionais de
direitos humanos, pode-se sistematizar quatro correntes na discussão doutrinária e
jurisprudencial: a) a vertente que reconhece a natureza supraconstitucional dos tratados
e convenções em matérias de direitos humanos; b) posicionamento que atribui caráter
constitucional; c) status de lei ordinária; d) caráter supralegal. 168
A decisão supracitada faz referência ao posicionamento do jurista Celso
de Albuquerque Mello pela preponderância dos tratados internacionais de direitos
humanos em relação às normas constitucionais.
A Constituição traz uma cláusula aberta de recepção,169 ao possibilitar
a incorporação de novos direitos por meio de tratados internacionais de direitos
humanos, a Constituição estaria a atribuir a esses diplomas internacionais a hierarquia
de norma constitucional.170
O § 2o do art. 5o da Constituição afirma que os direitos e garantias expressos
na Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que
a República Federativa do Brasil seja parte. A Emenda Constitucional n. 45/2004
incorporou o § 3o no art. 5o: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
168
Sobre status normativo dos tratados de direitos humanos, ver posição do Supremo Tribunal
Federal (STF). Julgamento do Recurso Extraordinário - RE 466.343-15. Voto do Ministro Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 03 de dezembro de 2008, DJe de 05 de junho de 2009.
169
Entre os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil,
destacam-se a prevalência dos direitos humanos e a autodeterminação dos povos (art. 4o, II e III).
170
Posicionamento defendido no Brasil por Antonio Augusto Cançado Trindade, Flávia Piovesan,
entre outros. Ver PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. ed.
rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008; e PIOVESAN, Flavia. Temas de Direitos Humanos. 3.ed.
São Paulo: Saraiva, 2009.
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constitucionais”.
Com essa mudança, a tese da legalidade ordinária dos tratados de direitos
humanos tornou-se defasada, pois a reforma constitucional ressaltou o caráter especial
desses tratados, conferindo-lhes status privilegiado no ordenamento jurídico. Desse
modo, o julgamento do RE n. 466.343-1 SP revisou a anterior posição da jurisprudência
do STF, superando a tese da legalidade ordinária. 171
Desde então, passou a vigorar o entendimento jurisprudencial da
supralegalidade dos tratados de direitos humanos no STF. Entretanto, com o recente
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3239, julgada improcedente
por 08 ministros, o STF confirma a constitucionalidade do Decreto 4887 que trata do
reconhecimento, titulação e demarcação de terras quilombolas e regulamenta o artigo
68 do ADCT, tivemos um grande avanço no entendimento do STF, no sentido de se
reconhecer o status constitucional da Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e
Tribais. 172
Com o precedente positivo do caso das terras quilombolas, o STF finalmente
se mostra no caminho do reconhecimento da Convenção 169 da OIT como integrante
do bloco de constitucionalidade, conforme já ocorre nos demais países da América
Latina que ratificaram a Convenção 169 da OIT. Entre os 22 Estados que ratificaram a
Convenção, 16 são Estados latino-americanos, 01 da Oceania, 01 africano, 01 asiático
e 03 europeus.
Na Colômbia e na Bolívia, a Convenção 169 integra o bloque de
constitucionalidad. A Corte Constitucional colombiana afirmou que os tratados de
direitos humanos e de direito internacional humanitário formam parte do chamado
bloque de constitucionalidad.173 A Corte constitucional da Colômbia foi o primeiro
tribunal a reconhecer a consulta prévia como direito fundamental. Assim como,
reconhece e utiliza a Declaração das Nações Unidas como fonte de direitos dos povos
indígenas. 174
A Constituição boliviana dispõe, no ser artigo 13- IV, que os direitos e deveres
estabelecidos na Constituição se interpretarão conforme os tratados de direitos
171
STF. Julgamento da medida cautelar na ADI n° 1.480-3/DF, Rel. Min. Celso de Mello (em 4.9.1997)
e posteriormente, RE n° 206.482-3/SP, Rel. Min. Mauricio Corrêa, julgado em 27.5.1998, DJ 5.9.2003;
HC n° 81.319-4/GO, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 24.4.2002, DJ 19. 8. 2005.
172
Nesse sentido ver voto do Ministro Celso de Mello. Supremo Tribunal Federal (STF). Julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3239. Rel. Ministro Cezar Peluso. Tribunal pleno.
Julgamento em 08 de fevereiro de 2018. DJe n. 35 de 23 de fevereiro de 2018.
173
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 1995, párr. 12. E Sentencia SU-1150 de
2000.
174
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-376, par. 16.
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humanos ratificados por Bolívia. O artigo 410 reconhece o bloque de constitucionalidad,
o qual está integrado por Tratados e Convenções internacionais em matéria de Direitos
Humanos e normas de Direito Comunitário, ratificados pelo país.
A Convenção 169 foi incorporada no ordenamento jurídico boliviano por meio
da Ley n. 1257 de 1991. O Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia reconheceu
que a Convenção 169 da OIT e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos
Povos Indígenas formam parte do bloque de constitucionalidad. 175 Um grande avanço
também é que a Declaração foi promulgada como Lei da República (Ley n.3760 de
2007).
Em seu artigo 13, IV, a Constituição Política do Estado Social Plurinacional
Comunitário da Bolívia, dispõe que:
Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea
Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y
que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen
en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta
Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.

A Bolívia em 2007 já havia avançado ao promulgar a Ley n. 3760, de 07
de novembro de 2007, incorporando em seu direito interno a Declaração das Nações
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007, ou seja, a Declaração passa a
ter caráter vinculante.
A Constituição Nacional da Argentina (1994) em seu art. 75, sobre
atribuições do Congresso, dispõe que: “Los demás tratados y convenciones sobre
derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de
la jerarquia constitucional.”
Já a Constituição da República do Equador (2008), dispõe que (art. 417):
Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán
a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros
instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los
principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad
directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.

175
Bolívia. Tribunal Constitucional Plurinacional. Sentencia N° 2003/2010-R del Expediente N°
2008-17547- 36-RAC, 25 de octubre de 2010, considerando III.6.
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Destaca-se que a Constituição do Equador (2008) é a primeira Constituição
a prever expressamente o direito à consulta prévia, livre e informada, estando previsto
no artigo 57-7, no capítulo sobre os direitos das comunidades, povos e nacionalidades.
E em seu artigo 95, dispõe sobre os mecanismos de democracia representativa, direta
e comunitária, em conformidade com os princípios fundamentais da República do
Equador. 176
No Perú, o Tribunal Constitucional pronunciou no sentido de que a Convenção
169 é um tratado de hierarquia constitucional, que vem complementar as cláusulas
constitucionais que concretizam os direitos fundamentais e as garantias institucionais
dos povos indígenas:
[...] este Tribunal ha afirmado que los “tratados internacionales sobre
derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino
que, además, ostentan rango constitucional” (STC N.° 0025-2005-PI/
TC, Fundamento 33). De tal manera, habiéndose aprobado el Convenio
N.° 169 mediante Resolución Legislativa N.° 26253, publicada el 5
de diciembre de 1993, su contenido pasa a ser parte del Derecho
nacional, tal como lo explicita el artículo 55 de la Constitución, siendo
además obligatoria su aplicación por todas las entidades estatales. Por
consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar  del Código
Procesal  Constitucional, el tratado internacional viene a complementar
-normativa e interpretativamente- las cláusulas constitucionales
sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos
fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas
y sus integrantes. [...]
En virtud a ello, la consulta debe realizarse antes de emprender cualquier
proyecto relevante que pudiera afectar la salud de la comunidad nativa
o su hábitat natural.[...] 177

A Constituição do México, em sua reforma de 2011, dispôs (art. 1o):
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.

Dispõe ainda que as normas relativas aos direitos humanos se interpretam
176
ECUADOR, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Elementos constitutivos
del Estado. Principios fundamentales.- Art.3.- Son deberes primordiales del Estado, es planificar el
desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa
de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.
177
PERU, Tribunal Constitucional. Sentencia del Tribunal Constitucional. EXP. N.° 03343-2007PA/TC
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional. Lima, 19 de febrero de 2009. Disponível em:
< http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03343-2007-AA.html>. Acesso em 20 de janeiro de 2017.
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em conformidade com a Constituição e com os tratados internacionais, favorecendo
a todo tempo às pessoas a proteção mais ampla. Ou seja, reconhece o princípio
pro Homine. Contudo, em casos de tensões ou conflitos com outras normas
constitucionais, estas prevalecerão. Essa é a preocupação demonstrada por Jésus A.
de la Torre Rangel178, nos assuntos concernentes à efetivação dos direitos dos povos
indígenas garantidos nos tratados internacionais, considerando que México ratificou a
Convenção 169 da OIT e assinou a Declaração da ONU de 2007.
No mesmo sentido, Magdalena Gómez se manifesta sobre o cenário
preocupante das possíveis implicações da decisão da Suprema Corte de Justicia de
la Nación em torno da interpretação dos alcances do artigo primeiro constitucional
em matéria de direitos humanos. O Pleno determinou que os direitos humanos
reconhecidos em tratados internacionais estão no mesmo nível da Constituição, o
que se considera inicialmente positivo ao estabelecer o bloque de constitucionalidad,
todavia acrescentou o entendimento de que, quando na Constituição do México
existir restrições ao exercício dos direitos fundamentais, prevalecerão as normas
constitucionais. 179
Importante que o SupremoTribunal Federal reconheça o status constitucional,
ou seja, que a Convenção 169 como tratado de direitos humanos, integra o Bloco de
Constitucionalidade e, por conseguinte, dispõe sobre direitos e garantias fundamentais
dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. As matérias tratadas
pela Convenção 169 no que tange aos direitos fundamentais dos povos indígenas e
comunidades tradicionais, possuem força de norma constitucional.
Nesse sentido, se dá a importância do recente julgamento da ADI 3239 que
questionava a constitucionalidade do Decreto 4887 de 2003 sobre os procedimentos
de titulação e demarcação de terras quilombolas, quando o Ministro Celso de Melo
manifestou pelo status constitucional da Convenção 169, superando dessa forma, o
entendimento sobre a supralegalidade dos tratados de direitos humanos.180
178
Jésus Antonio de la Torre Rangel (Universidad Autónoma de Aguascalientes, México) expôs esse
posicionamento em sua aula ministrada como professor visitante no PPGD-PUCPR, em 03/12/2013.
A propósito ver: DE LA TORRE RANGEL, Jésus Antonio. El derecho como arma de liberación en
América Latina. Sociologia jurídica y uso alternativo del dercho. 3.ed. Aguascalientes: Centro de
Estudios Jurídicos y Sociales P. Enrique Gutiérrez; Departamento de Publicaciones de la Facultad de
Derecho, 2006.
179
GÓMEZ, Magdalena. Problemario sobre la justiciabilidad del derecho al territorio de
los pueblos indígenas y su relación con el derecho a la consulta: el caso mexicano. Ponencia
presentada en: Mesa n. 4. Conflitos territoriais, apropriação da natureza e de saberes tradicionais.
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de; WANDSCHEER, Carissa Bueno (coord.). In: IX Congreso
de RELAJU. “Sociedades Plurales y Estados Nacionales: Límites y desafíos para la efectividad de los
derechos”Pirenópolis, Goias, Brasil, 29 de septiembre- 2 de octubre de 2015. p.8.
180
Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADI 3239. Tribunal Pleno. 08 de fevereiro de 2018.
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4. Sujeitos da Convenção 169 no Brasil: Povos indígenas, quilombolas e
comunidades tradicionais
Os povos tradicionais encontram-se em territórios ricos em biodiversidade
e de grande importância para o equilíbrio dos ecossistemas, proteção das nascentes
e águas, conservação de espécies da fauna e flora. A riqueza da diversidade étnicocultural do Brasil é proporcional à riqueza da diversidade biológica, diversidade de
geografias, biomas e ecossistemas.
Essa relação intrínseca entre terra/território, biodiversidade e as gentes que
a habitam, com sua diversidade de modos de vida e relação com a natureza, é o que
denomina-se como sociobiodiversidade. Os territórios tradicionais geram serviços
ecossistêmicos de vital importância para a capacidade de suporte do planeta.
Conforme CENSO IBGE 2010, dos povos indígenas no Brasil, foram
identificadas 305 etnias, falantes de 274 línguas, sendo a população indígena de 896,9
mil, representando 0,44% da população total, conforme o último Censo 2010.181
A Convenção n. 169 define povos considerados indígenas, como aqueles
que descendem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica
pertencente ao país na época da conquista ou colonização ou do estabelecimento das
atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas
as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas
(artigo 1o - 1, b).
Em relação aos direitos dos povos indígenas (povos originários), estão
previstos em capítulo especial na Constituição da República, nos artigos 231 e 232. O
capítulo VIII, intitulado “Dos Índios”, em seu artigo 231 prevê o reconhecimento da sua
organização social, costumes, crenças, tradições e os direitos originários das terras
que tradicionalmente ocupam.
Os povos tribais são aqueles “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”
(art. 1o-1, a da Convenção 169).
Os direitos territoriais das comunidades quilombolas estão previstos no art.
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
181
BRASIL. CENSO 2010. Indígenas. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE].
Disponível em:< http://indigenas.ibge.gov.br/>. Acesso em 10 de janeiro de 2017.
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Ressalta-se ainda que a CF no capítulo III, em seu artigo 216, dispõe que
constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
portadores de referência à identidade, ação e memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, incluindo as formas de expressão e os modos
de criar, fazer e viver. Com base na previsão constitucional, portanto, considera-se
indissociável os direitos culturais e territoriais dos povos e comunidades tradicionais.
No Brasil os sujeitos da Convenção 169 são identificados como povos e
comunidades tradicionais. O Decreto n. 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, dispõe
sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais (PNPCT), definindo 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
tradição. 182

Os grupos que atualmente compõem o Conselho Nacional de Povos
e Comunidades Tradicionais (CNPCT) são: os povos indígenas, as comunidades
quilombolas, povos e comunidades de terreiro/ povos e comunidades de matriz
africana, povos ciganos, pescadores artesanais, extrativistas, extrativistas costeiros
e marinhos, caiçaras, faxinalenses, benzedeiros, ilhéus, raizeiros, geraizeiros,
caatingueiros, vazanteiros, veredeiros, apanhadores de flores sempre vivas,
pantaneiros, morroquianos, povo pomerano, catadores de mangaba, quebradeiras
de coco babaçu, retireiros do Araguaia, comunidades de fundos e fecho de pasto,
ribeirinhos, cipozeiros, andirobeiros, caboclos. 183
Tanto o o Decreto n. 6.040, quanto o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de
2003 - que trata dos procedimentos de titulação e demarcação de terras quilombolas -,
na convergência com os direitos previstos na Convenção 169 da OIT, reforçam o critério
da autoatribuição (autorreconhecimento) dos povos e comunidades tradicionais, em
consonância com o artigo 1o – 2 da Convenção.
A identidade “genérica” quilombolas é ressignificada como identidade
182
BRASIL. Decreto no 6.040 de 07 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Disponível em:< http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm>. Acesso em 10 de janeiro de 2017.
183
BRASIL, Decreto 8.750 de 09 de maio de 2016. Institui o Conselho Nacional dos Povos e
Comunidades Tradicionais.
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étnico-racial-cultural de forma positiva, remetendo à memória de resistência. Já
a utilização do termo “remanescentes” é criticada pelo movimento nacional das
comunidades quilombolas - Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades
Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) - por trazer uma conotação pejorativa dos
que “restaram”, “sobraram”, remetendo a existência quilombola ao passado e não a
coexistência do presente.
Com o reconhecimento constitucional, as comunidades quilombolas tornamse visíveis perante o Estado, a partir da perspectiva da sobrevivência e resistência à
opressão sofrida, como categoria jurídica de acesso à direitos coletivos e reparação
da opressão histórica que sempre negou os direitos de existência e de liberdade, a
liberdade de se autodeterminar segundo seus modos de vida e tradições.
A Constituição Federal, no artigo 68 do ADCT assegurou a propriedade
definitiva às comunidades quilombolas que estejam ocupando suas terras, devendo
o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Ocorre que desde 1988 somente 253
comunidades quilombolas obtiveram a titulação da propriedade coletiva de seu território.
Número que representa apenas 8% da totalidade estimada de 3.000 comunidades
quilombolas no Brasil. 184
Em relação às demais comunidades tradicionais no Brasil, o reconhecimento
normativo se deu, inicialmente com a Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)185, denominando
como “populações tradicionais”, “populações locais”, dispondo como um dos objetivos
“proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais,
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social
e economicamente” (Artigo 4o, XIII), o que demonstra a influência dos instrumentos
jurídicos internacionais de proteção ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável
e conservação da biodiversidade, como a Agenda 21 e Convenção da Diversidade
Biológica (1992), que se refere aos conhecimentos de “comunidades locais e
populações indígenas com estilos de vida tradicionais”.
Conforme ressalta Almeida, os seringueiros amazônicos, de invisíveis nos
anos 1970, organizados politicamente conseguem reconhecimento nacional na década
de 1980, e conquistam a criação das primeiras reservas extrativistas. “Assim, em vinte
184
Comissão Pró-Índio de São Paulo. Terras Quilombolas. Dados disponíveis em:
< http://www.cpisp.org.br/terras/html/apresentacao.aspx> Acesso em 20 de janeiro de 2017.
185
BRASIL. Lei no 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.
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anos, os camponenes da floresta passaram da invisibilidade à posição de paradigma
de desenvolvimento sustentável com participação popular.” 186
Entre as definições de populações tradicionais, destacamos a de Cunha:
Grupos que conquistaram ou estão lutando para conquistar (prática
e simbolicamente) uma identidade pública conservacionista que
inclui algumas das seguintes características: uso de técnicas
ambientais de baixo impacto, formas equitativas de organização
social, presença de instituições com legitimidade para fazer
cumprir suas leis, liderança local e, por fim, traços culturais que
são seletivamente reafirmados e reelaborados. [...] 187
Antes da ratificação da Convenção 169 pelo Brasil, a única forma de se
conferir uma proteção jurídica aos territórios tradicionais era por meio da criação de
Unidades de Conservação de Uso Sustentável, como as Reservas Extrativistas (RESEX)
e Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), previstas na Lei do SNUC.
Segundo Shiraishi Neto, a inversão da ordem de se pensar o direito a partir
da situação vivenciada pelos povos e comunidades tradicionais leva a uma ruptura
com os esquemas jurídicos preconcebidos. Um dos movimentos provocados por essa
dinâmica corresponde à reafirmação e ampliação de dispositivos jurídicos internacionais
de proteção dos direitos humanos. 188

4.1 Direito ao autorreconhecimento (autoatribuição)
A Convenção n. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais (1989) traz o critério da
autoatribuição (autorreconhecimento) ao prever, no artigo 1º- 2, que “a consciência de
sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental
para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção”.
O critério da autoatribuição, define que os próprios grupos devem ser
encarregados de se autorreconhecerem como tais, de acordo com sua identidade
étnico-racial-cultural. Com o autorreconhecimento, enterra-se de vez a perspectiva
paternalista da tutela, em que o reconhecimento dos grupos étnicos dependia
exclusivamente do olhar dos Estados, dependendo de laudos antropológicos e da
186
ALMEIDA, Mauro W. Barbosa de. Direitos à Floresta e Ambientalismo: Seringueiros e suas
lutas. Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS). Vol. 19, n.55., junho de 2004. p.33.
187
CUNHA, Manuela Carneiro da. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify,
2009. p.300.
188
Ibidem.
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declaração oficial (critério político) dos Estados.
Desse modo, a Convenção 169, como marco normativo internacional,
ensejou a ruptura com a ideologia assimilacionista. Ideologia esta que não previa
qualquer tipo de participação e consulta aos povos interessados, prevalecendo um
entendimento etnocêntrico sobre os grupos, como se a identidade cultural fosse
algo transitória com o fim de se integrar às sociedades nacionais, ou seja, ao Estado
moderno, que não admitia a existência da diversidade étnica dentro de suas fronteiras.
Por isso a relevância do dispositivo da Convenção 169 que prevê o critério
da autoidentificação (autoatribuição ou autorreconhecimento), para além de um direito
fundamental dos povos indígenas e tribais, se consolida como princípio que permeia
toda a Convenção 169, sendo claro que dele se deriva a noção de pertencimento ao
grupo étnico e as fronteiras socio-culturais que são definidas pelo próprio grupo.
Almeida considera que é por meio da autoatribuição que os grupos são
capazes de contrariar as generalidades dos modelos elaborados para o desenvolvimento
sustentável da Amazônia. Trata-se das “novas identidades coletivas objetivadas em
movimentos sociais que através de sua diversidade estão redefinindo a Amazônia
desde a última década do século XX”. 189
No Brasil, com a internalização da Convenção 169, por meio de sua
ratificação em 2002, jogou-se luz para a incorporação do critério da autoidentificação,
com a sua previsão no Decreto 4.887 de 2003 e Decreto 6.040 de 2007, conforme
quadro comparativo e dispositivos transcritos abaixo.

Quadro 1: Previsão do critério da autoatribuição no ordenamento jurídico brasileiro.
Convenção n. 169 da
Organização Internacional do
Trabalho - OIT sobre Povos
Indígenas e Tribais.

Ratificada
pelo
Decreto
Legislativo no 143, de 20 de
junho de 2002, entrada em
vigor para o Brasil, em 25 de
julho de 2003. Promulgada pelo
Decreto 5.051, de 19 de abril de
2004.

Decreto 4.887, de 20 de
novembro de 2003.

Decreto 6.040 de 07 de
fevereiro de 2007.

Regulamenta o procedimento para
identificação,
reconhecimento,
delimitação,
demarcação
e
titulação das terras ocupadas por
remanescentes das comunidades
dos quilombos de que trata o
art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias

Institui a Política Nacional
de
Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais
(PNDSPCT)

189
ALMEIDA, Alfredo Wagner B. de. Antropologia dos Archivos da Amazônia. Rio de Janeiro:
Casa 8, Fundação Universidade do Amazonas, 2008. p. 76.
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Art.1-2.

Artigo 2o.

Artigo 3 o -I.

A
consciência
de
sua
identidade indígena ou tribal
deverá ser considerada como
critério fundamental para
determinar os grupos aos que
se aplicam as disposições da
presente Convenção.

Consideram-se
remanescentes
das comunidades dos quilombos,
para os fins deste Decreto, os
grupos étnico-raciais, segundo
critérios de autoatribuição, com
trajetória histórica própria, dotados
de relações territoriais específicas,
com presunção de ancestralidade
negra relacionada com a resistência
à opressão histórica sofrida.

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 tradição.

Fonte: Elaborado pela autora.

5. Considerações finais
A Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, ao romper com
a ideologia do indigenismo integracionista-assimilacionista, inaugura a concepção
jurídica do autorreconhecimento com o critério da autoatribuição, superando o regime
paternalista de tutela dos povos indígenas e tribais.
Como sujeitos coletivos da Convenção 169, pode-se identificar os diversos
grupos com identidade étnico-cultural nas definições de “povos indígenas e tribais”
(art. 1o da Convenção 169).
Observa-se que a Convenção 169 equipara os direitos dos povos tribais aos
direitos dos povos indígenas. No Brasil, os sujeitos da Convenção 169 são identificados
como “povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais”. Um grande avanço
na legislação socioambiental brasileira representou o Decreto n. 6.040, de 07 de
fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais, trazendo as definições jurídicas de povos e
comunidades tradicionais e de territórios tradicionais.
O direito de consulta prévia, livre e informada é considerado a pedra
angular da Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais. O direito à consulta
e consentimento dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais
é pressuposto para a efetivação do direito à livre determinação, direito de manter
suas próprias instituições, direito de decidir sobre a própria vida e sobre o território
que pertencem, direito à vida e à terra, em uma concepção ampla, contemplando a
integridade física, cultural e espiritual de cada povo.
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Reitera-se o status constitucional da Convenção 169 da OIT, como ficou
demonstrado no voto do Ministro Celso de Mello no recente julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3239, apontando o caminho da superação do
entendimento da “supralegalidade” dos tratados de direitos humanos pelo STF.
No julgamento em 08 de fevereiro de 2018, por maioria, o STF declarou a
validade e constitucionalidade do Decreto 4.887/2003, que regulamenta o procedimento
de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras
quilombolas de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT), confirmando também o direito a autoatribuição (autorreconhecimento).
Em suma, a Convenção 169 da OIT é autoaplicável nos países que a
ratificaram e como dispõe sobre direitos fundamentais, deve integrar o chamado bloco
de constitucionalidade, não sendo admitido retrocessos no que tange aos direitos
socioambientais, especificamente direitos dos povos e comunidades tradicionais já
reconhecidos no ordenamento jurídico brasileiro.
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1.

Introdução

O meio ambiente sadio é um direito coletivo, que pertence a todos, e ao
mesmo tempo a cada um, fundado em deveres individuais, privados ou públicos e da
coletividade de proteção ao bem comum ambiental, de forma solidária, em relação
ao futuro. E assim dispõe a Constituição Federal, uma vez que do meio ambiente
depende a própria sobrevivência humana, e da própria natureza.
A proteção ambiental no Direito Brasileiro, seguindo tendência internacional,
necessita de instrumentos cada vez mais eficazes, na constante busca de tornar
o Direito Ambiental protagonista e mais efetivo no ordenamento jurídico pátrio.
Desta forma, originária de preceitos constitucionais, a condenação do poluidor à
reparação e indenização ambiental é tida como uma forma eficiente e importante de
responsabilização daquele que desrespeita o direito da presente e das futuras gerações
e as funções ecológicas da natureza, constituindo verdadeira ação educativa quanto à
sanção aplicada.
Ocorre que, em muitos casos, não é somente o poluidor direto que causa
os danos ao ambiente. De fato, verifica-se que a ação de agentes que atuam de forma
indireta contribuem sobremaneira para a ocorrência do evento danoso e, infelizmente,
em grande parte dos casos não são estes responsabilizados de maneira a auxiliar na
concretização da reparação ambiental integral.
Isso se dá, na expressiva maioria das situações, diante da dificuldade de
identificar o poluidor direto e indireto, o qual além de se tornar invisível na relação

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas / Invited Papers

causal com o dano, não deixa, muitas vezes, rastros de sua atuação degradante,
impossibilitando a sua responsabilização pelo Poder Judiciário através das lides
competentes.
Destarte, a responsabilização civil do poluidor indireto pode ser um
importante instrumento da busca da integralidade na reparação ambiental pretendida
e, por este motivo, deve ser verificada nas decisões judiciais proferidas.
Neste interím, como exemplo cita-se o caso ocorrido em Adrianópolis,
no Estado do Paraná190191. Em decorrência da exposição dos habitantes da região ao
risco de contaminação por chumbo devido a atividade industrial local, foram ajuizadas
mais de mil lides contra diversas empresas que exerciam atividades exploradoras
e degradantes, e contra instituições bancárias como poluidores indiretos, as quais
ainda encontram-se em andamento. No caso em questão, discute-se a respeito da
responsabilidade das instituições financeiras como poluidores indiretos, uma vez que
ao financiarem as atividades poluidoras, contribuiram com a ocorrência do dano.
Além disso, o caso reflete grande injustiça ambiental, já que a população
vulnerável da localidade, contaminada pelo chumbo, vem sofrendo grande discriminação
e exclusão social, sendo pleiteado o direito a indenização pelo dano moral coletivo
subjetivo.
De acordo com as matérias veiculadas na mídia, além de estudos
relacionados ao caso, verifica-se que cada indivíduo morador de Adrianópolis sofreu
de forma particular os efeitos do dano, seja sendo vitima de discriminação por serem
conhecidos por “povo contaminado”, “chumbado”, “herdeiros do chumbo” e etc, seja
por terem dificuldades de inserção no mercado de trabalho, seja por terem que deixar
o lugar em que sempre viveram, tudo em decorrência da contaminação ambiental.
Assim, cada caso concreto suscita uma diferenciada reparação do dano, de acordo
com a gravidade do dano a que foi submetido.
Por conseguinte, considera-se que a realidade no município de Adrianópolis
seja de injustiça e, até, discriminação ambiental haja vista a exposição ao risco a que
seus moradores foram e continuam obrigados a sofrer. Cada caso concreto das vítimas
do dano ambiental em Adrianópolis merece ser individualmente considerado para que
a amplitude do dano seja determinada.
Diante disto, o presente artigo analisará o conceito do poluidor indireto,
190
DI GIULIO, Gabriela Marques; PEREIRA, Newton Müller; FIGUEIREDO, Bernardino Ribeiro de.
O papel da mídia na construção social do risco: o caso Adrianópolis, no Vale do Ribeira. Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702008000200004. Acesso em 23 de
março de 2018.
191
Reportagem “Laudo confirma contaminação por chumbo em Adrianópolis”. Disponível em https://
pr.ricmais.com.br/parana-no-ar/videos/laudo-confirma-contaminacao-por-chumbo-em-adrianopolis.
Acesso em 24 de março de 2018.
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bem como a possibilidade de responsabilização solidária deste pelos eventos danosos
causados, demonstrando através da jurisprudência pátria, da doutrina e do caso de
Adrianópolis/PRcomo se dá esta aplicação, na busca pela reparação integral do dano
ambiental e pelo alcance do ideal de justiça ambiental.
2.

Dano ambiental e poluição: breves explanações

Antes de adentrar no assunto principal, necessário se faz elucidar o conceito
de poluição, para se aferir a sua conexão com o dano ambiental.
De acordo com a legislação brasileira, mais precisamente conforme os
ditames do inciso III do art. 3º da Lei n 6.938/81, poluição é definida como sendo a:
[...] degradação da qualidade ambiental resultante da atividade 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.192

Na doutrina , Hely Lopes Meireles conceitua poluição como sendo “toda
alteração das propriedades naturais do meio ambiente, causada por agente de qualquer
espécie, prejudicial à saúde, à segurança ou ao bem estar da população sujeita aos
seus efeitos”193
Desta maneira, denota-se que a desobediência aos padrões ambientais
constitui ato poluidor. Porém, a poluição em si também pode ocorrer em que pese a
observância destes padrões, quando resultarem em danos ambientais, o que também
caracteriza poluição, com a implicação jurídica daí decorrente.194
Contudo, é importante ressaltar que, no contexto pátrio, o conceito de
degradação ambiental, previsto na mesma Lei, no inciso II do art. 3, possui maior
amplitude do que o de poluição, pois abrange também os atos de deteriorar, desgastar
e estragar o meio ambiente.195 Assim, o legislador brasileiro ao prever as lesões
ambientais materiais e imateriais, estabeleceu uma visão mais ampla da degradação.196
192
Art. 3º, inciso II da Lei nº 6.938, de 1981.
193
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 14. Edição. São Paulo: RT, 1988. p. 489.
194
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17. Edição. São Paulo: Malheiros,
2009. P. 536.
195
LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2. ed.
rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 103.
196
Idem, ibidem, p.103.

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas / Invited Papers

Desta feita, enfatize-se que o poluidor pode configurar-se como sendo aquele
que atua de forma direta, bem como aquele que tem atuação indireta, porém contribui
de maneira a viabilizar a ocorrência do dano, podendo, portanto, ser responsabilizado
solidariamente a reparação do evento danoso, conforme autorizado pela legislação.
Por sua vez, a expressão dano ambiental é considerada ambivalente,
podendo estar relacionada tanto com as modificações lesivas ao meio ambiente em si,
quanto com as consequências negativas que essas modificações podem ocasionar à
saúde dos seres humanos ou aos seus interesses. Assim, os danos ao meio ambiente
são realidades jurídicas diversas dos danos ambientais, sendo estes últimos sujeitos
a um regime jurídico específico que é funcionalmente dirigido à prevenção dos riscos
ecológicos e à reintegração dos bens lesados.
Esclarecendo, dano ambiental significa, em uma primeira acepção, uma
alteração indesejável ao conjunto de elementos chamados meio ambiente, como por
exemplo, a poluição atmosférica. Seria, assim, a lesão ao direito fundamental que
todos tem de gozar e aproveitar do meio ambiente apropriado. Contudo, em uma
segunda conceituação, dano ambiental engloba os efeitos que esta modificação gera
na saúde das pessoas e em seus interesses.
Ratificando esta posição sobre a conceituação ambivalente de dano
ambiental, ALSINA197 precisa que este pode designar não somente o dano que recai
sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade, mas também se refere ao
dano por intermédio do meio ambiente ou dano ricochete a interesses legítimos de uma
determinada pessoa, configurando um dano particular que ataca um direito subjetivo
e legitima o lesado a uma reparação pelo prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial,
conforme se depreende do recente julgado do TJ-PR:
DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO CARACTERIZADO.
SEMPRE QUE HOUVER UM PREJUÍZO AMBIENTAL OBJETO
DE COMOÇÃO POPULAR, COM OFENSA AO SENTIMENTO
COLETIVO, ESTARÁ PRESENTE O DANO MORAL AMBIENTAL.
A OFENSA AO SENTIMENTO COLETIVO SE CARACTERIZA
QUANDO O SOFRIMENTO É DISPERSO, ATINGINDO
CONSIDERÁVEL NÚMERO DE INTEGRANTES DE UM
GRUPO SOCIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A RESPONSABILIDADE
CIVIL AMBIENTAL DEVE SER COMPREENDIDA O MAIS
AMPLAMENTE POSSÍVEL, DE MODO QUE A CONDENAÇÃO
A RECUPERAR A ÁREA PREJUDICADA NÃO EXCLUA O

197
ALSINA, Jorge Bustamante. Derecho ambiental: fundamentación y normatividade. Buenos
Aires: Abeledo-Perrot, 1995. p. 45.
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DEVER DE INDENIZAR A POPULAÇÃO AFETADA. RECURSO
PROVIDO.198
Tamanha importância relativa a temática afeta a responsabilização do
poluidor indireto, o assunto já encontra-se definido como teses do Superior Tribunal de
Justiça, o qual tem adminitido a condenação simultânea e cumulativa a indenização
dos danos ambientais, manifestando-se no sentido de que aqueles responsáveis pela
degradação ambiental são co-obrigados solidários, formando-se, em regra, nas ações
civis públicas ou coletivas litisconsórcio facultativo. Como exemplo, colaciona-se as
teses abaixo:
OS RESPONSÁVEIS PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL SÃO
CO-OBRIGADOS SOLIDÁRIOS, FORMANDO-SE, EM REGRA,
NAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS OU COLETIVAS LITISCONSÓRCIO
FACULTATIVO. Precedentes: AgRg no AREsp 432409/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/02/2014, DJe 19/03/2014; Resp 1383707/SC, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014,
DJe 05/06/2014; AgRg no ARE- sp 224572/MS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/06/2013, Dje 11/10/2013; REsp 771619/RR, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/12/2008,
DJe 11/02/2009; REsp 1060653/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FAL- CÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe
20/10/2008; REsp 884150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008; REsp 604725/
PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 21/06/2005, Dje 22/08/2005; REsp 1377700/PR (decisão
monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
julgado em 08/09/2014, DJe 12/09/2014; Ag 1280216/RS (decisão
monocrática), Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado
em 28/03/2014, DJe 03/04/2014. (VIDE INFORMATIVO DE
JURISPRUDÊNCIA N. 360).
E ainda:

198

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. Precedentes: AgRg
no REsp 1001780/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 04/10/2011;
Resp 1113789/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 1071741/

TJ-PR, AC nº 1074719-2, Rel. Des. Maria Aparecida Blanco de Lima.
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SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 24/03/2009; DJe 16/12/2010; AgRg no Ag 973577/
SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 19/12/2008; AgRg no Ag
822764/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/06/2007, DJe 02/08/2007; REsp 647493/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SE- GUNDA TURMA,
julgado em 22/05/2007, Dje 22/10/2007; AGRESP 495377/RJ
(decisão monocrática) Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
julgado em 28/05/2014, DJe 02/06/2014. (VIDE INFORMATIVO
DE JURISPRUDÊNCIA N. 427).
Pela tese acima exposada, denota-se a imputação da responsabilidade
por omissão ao Estado, quando este age com irregularidades quanto ao seu dever
fiscalizador, permitindo desta forma que danos ao meio ambiente sejam ocasionados.
Devido a dificuldade em identificar a concepção de dano ambiental,
importa ressaltar que, tendo em vista as suas próprias características e sua grande
especificidade, o dano ambiental suscita sempre certo grau de incerteza. Isto é, o
dano ambiental de forma distinta de outros danos tem uma tendência intrínseca a
não trazer repercussões idênticas no tempo e no espaço para as suas mais diversas
vítimas, produzindo em cada caso concreto, lesividade também distinta.
De acordo com a análise da lei brasileira, pode-se concluir, todavia, que o dano
ambiental deve ser compreendido como 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 própriose individualizáveis, e que refletem no macrobem199.
Sob tal ótica, resta claro que o meio ambiente pode ser lesado diretamente,
mas, no final, ainda pode atingir valores individuais reflexos com o meio ambiente.
Vale ressaltar, portanto, que a norma brasileira tratou, no mesmo diploma, de forma
integrada, tanto o dano ambiental diretamente causado como aquele causado
indiretamente ao bem ambiental200.
Assim, vê-se que o conceito de poluidor, no Direito Ambiental brasileiro, é
amplíssimo, confundindo-se, por expressa disposição legal, com o de degradador da
qualidade ambiental.
Desta maneira, tendo em vista a crise ambiental vivida no Planeta, faz-se
cada vez mais premente a busca quanto a reparação de tais danos, com a consequente
199
LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano Ambiental: Do individual ao coletivo
extrapatrimonial. Teoria e Prática. 7ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 113-114.
200
LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano Ambiental: Do individual ao coletivo
extrapatrimonial. Teoria e Prática. Op. Cit. P. 114.
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responsabilização dos seus causadores. Ai entra a análise quanto a possibilidade em
responsabilizar não somente o poluidor direto, mas também, de forma solidária, o
poluidor indireto que contribui com a ocorrência do dano ambiental, conforme será
analisado no item a seguir.
3. Responsabilidade civil ambiental: solidariedade do poluidor indireto a
reparação integral do dano
A palavra responsabilidade deriva etimologicamente de responsável,201 que
se origina do latim responsus, do verbo respondere, que significa responder, afiançar,
prometer, pagar. Assim, transmite a ideia de reparar, recuperar, compensar, ou pagar
pelo que fez.202 No sentido genérico, significa a obrigação de satisfazer ou executar
ato jurídico.
Lopes203 e Diniz,204 em síntese, esclarecem que, na esfera civil, esta
obrigação de reparar um prejuízo causado decorre de culpa ou imposição legal. Esta
obrigação é, de fato, uma sanção jurídica à conduta lesiva, por exigências éticas e de
condutas sociais.205 Desta maneira, a responsabilidade é um fato social,206 pois aquele
que vive em sociedade e pratica um ato ou uma omissão que resulta em prejuízo,
deve suportar a consequência deste comportamento por imposição legal. A finalidade
concreta desta responsabilidade genérica é punir e fazer com que o causador repare o
dano, bem como evitar que novos danos venham a ocorrer.207
Para a responsabilidade se transformar em obrigação, há que se verificar
se o bem lesado é juridicamente relevante para o direito e pressupõe a existência de
sujeitos ativos ou passivos desta obrigação.
Em decorrência da responsabilidade, em sentido genérico, no Brasil podem
surgir três espécies de sanção: 1. penal; 2. administrativa; e 3. civil.
No campo do meio ambiente, da mesma forma que nas regras da teoria
201
Custódio, Helita Barreira. Responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. Campinas, SP:
Millennium, 2006. p. 16.
202
De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 124-125.
203
Lopes, Miguel Maria Serpa de. Curso de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995.
v. 4. p. 160.
204
Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 7. p. 32.
(Responsabilidade Civil).
205
Yáguez, Ricardo de Ángel. La responsabilidad civil. 2. ed. Bilbao: Universidade de Deusto, 1989.
p. 21-22; Amaral, Francisco. Direito civil brasileiro: introdução. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 596.
206
Rosa, Leilane Mendonça Zavarizi. Reflexões acerca da responsabilidade civil extracontratual do
Estado. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
1996. p. 14-15.
207 Sampaio, Francisco José Marques. Responsabilidade civil e reparação de danos ao meio ambiente.
2. ed. rev. e atualizada com a Lei 9.605/98. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1998.p. 8-9.

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas / Invited Papers

geral da responsabilidade, as infrações estão sujeitas à tríplice responsabilização,
conforme dispõe o art. 225, § 3.º, da Constituição Federal, que 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.
Pelo que se depreende da leitura do dispositivo constitucional, uma
responsabilidade não exclui a possibilidade de outra e vice-versa. Desta forma, o
sistema da responsabilização ambiental é múltiplo e deve ser articulado conjunta e
sistematicamente. Assim, o descumprimento de uma obrigação ou de um dever, ainda
que redundante de um fato ou ato único, pode resultar em várias espécies, na forma
de cumulação de responsabilidade, em virtude das diversas sanções previstas no
ordenamento jurídico.
Muito embora a regra básica do Código Civil seja a responsabilização subjetiva,
a ordem jurídica ambiental brasileira passou a adotar a teoria da responsabilidade
objetiva, haja vista que, ao constatar o nexo de causalidade entre o dano e a ação do
agente, este será responsabilizado independentemente de culpa, conforme previsto
no §3º do art. 225 da CF, em concomitância com o §1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81,
bem como com o artigo 927 do Código Civil.
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, através do mencionado artigo
14, trata o assunto de maneira específica, determinando que independentemente da
existência de culpa e sem obstar a aplicação das penalidades previstas no artigo, o
poluidor será obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e
a terceiros, afetados por sua atividade. Aduz ainda que o Ministério Público da União
e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal,
por danos causados ao meio ambiente.
Dentro desse contexto, em que se verifica a amplitude e a força da
responsabilidade civil pelo dano ambiental, impõe-se indagar se tem lugar, também, a
aplicação do princípio da reparação integral do dano ambiental.
A noção de reparação aplicável ao dano ambiental traz consigo sempre
a ideia de compensação. Isso no sentido de que a degradação do meio ambiente
e dos bens ambientais não permite, a rigor, o retorno da qualidade ambiental ao
estado anterior ao dano, restando sempre alguma sequela do dano que não pode ser
totalmente eliminada. Há, na realidade, algo de irreversível no dano ambiental, o que
não significa irreparabilidade sob o ponto de vista jurídico.
Nesse contexto, Álvaro Luiz Mirra leciona que a reparação do dano
ambiental deve invariavelmente conduzir o meio ambiente a uma situação equivalente,
na medida do que for possível, àquela de que seria beneficiário se o dano não tivesse
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sido causado, compensando-se, ainda, as degradações ambientais que se mostrarem
irreversíveis. Daí a incidência do princípio da reparação integral do dano208.
A reparação integral do dano ao meio ambiente abrange não apenas o dano
causado ao bem ou recurso ambiental imediatamente atingido, mas também toda a
extensão dos danos produzidos em consequência do fato danoso à qualidade ambiental,
incluindo os efeitos ecológicos e ambientais da agressão inicial a um determinado bem
ambiental que estiverem no mesmo encadeamento causal; as perdas de qualidade
ambiental havidas no interregno entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição
do meio degradado; os danos ambientais futuros que se apresentarem como certos;
os danos irreversíveis causados à qualidade ambiental, que de alguma forma devem
ser compensado e os danos morais coletivos resultantes da agressão a determinado
bem ambiental209.
Comprovada a lesão ambiental, torna-se indispensável que se estabeleça
uma relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano dele advindo.
Para tanto, não é imprescindível que seja evidenciada a prática de um ato ilícito, basta
que se demonstre a existência do dano para o qual exercício de uma atividade perigosa
exerceu uma influência causal decisiva.
Diante disto, tem-se no ordenamento jurídico pátrio incontáveis decisões
judiciais proferidas no sentido de condenar o poluidor à restituição do dano ambiental
causado, além de pagar indenizações àqueles que sofreram direta ou indiretamente
com os prejuízos advindos do evento danoso.
Consequência direta da formação da Sociedade Industrial, tem-se o
surgimento dos danos de exposição massificada (mass exposure torts), segundo os
quais a concorrência de vários atores e causas converge para a ocorrência dos danos
difusos. Assim, os danos ambientais são, frequentemente, produtos de várias causas
concorrentes, simultâneas ou sucessivas, não se apresentando linearmente.
Da mesma maneira, a própria complexidade inerente ao ambiente ecológico
e às interações entre os bens ambientais e seus elementos fazem da incerteza
científica um dos maiores obstáculos à prova do nexo causal para a imputação da
responsabilidade objetiva.
Tais dificuldades, impostas pelo modus operandi da Sociedade Industrial e
pela complexidade do ambiente, impõem à responsabilidade civil por danos ambientais
um fenômeno de “causalidade complexa”. Segundo Benjamin,210 esta complexidade
208
MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2002, p. 59-60.
209
MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e reparação do dano ao meio ambiente. Op.
Cit. p. 61.
210		 BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcellos e. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de
direito Ambiental, São Paulo, v. 3, n. 9, p. 5-52, jan./mar. 1998. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/
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(causalidade complexa) advém “da interação entre o mau funcionamento técnico
ou tecnológico, erro humano e procedimentos de segurança inadequados, o que
cria enormes dificuldades em termos de casualidade, pois raramente há um único
responsável”.
Os problemas que envolvem o nexo de causalidade no momento atual são
de duas ordens: as dificuldades apresentadas pelas teorias da causalidade para o seu
estabelecimento e os obstáculos para a sua comprovação.
Assim, as provas acerca da causalidade e do dano são de difíceis
caracterizações em matéria ambiental, pois se pode estar lidando com danos anônimos
ou de emissor indeterminado e danos causados por poluição crônica,211 tais como os
resultantes de poluentes por veículos automotivos.
Sinteticamente, demonstra-se a extraordinária dificuldade da prova do
nexo de causalidade da lesão ambiental, nas seguintes hipóteses: 1. Complexidade
de verificação técnica para poder dar probabilidade à lesão. Existem muitas dúvidas
científicas na relação de causalidade entre a exposição à contaminação e o dano, e pode
ocorrer que a parte responsável tente refutar as provas de causalidade apresentadas,
levantando outras possíveis explicações científicas sobre o dano. Constata-se que há
dificuldades técnicas e periciais para provar inequivocamente que uma determinada
conduta provoca determinada lesão, resultado da carência de conhecimento científico;
2. Algumas consequências danosas só se manifestam no transcurso de um longo
período de tempo; 3. O dano pode ser oriundo de emissões indeterminadas e
acumuladas; 4. Muitas vezes existem enormes distâncias entre possíveis locais
emissores e os efeitos danosos transfronteiriços.212
Parece evidente que o nexo de causalidade do dano ambiental busca um
aperfeiçoamento. Não se pode deixar impunes os responsáveis pelo dano ambiental,
e até justifica-se a adoção de regras mais ousadas, principalmente quando as fontes
múltiplas do dano e a pluralidade de agentes dificultam a reparação. A responsabilidade
civil deve criar incentivos para a redução de risco ambiental, e a busca de maior
eficiência deste instituto estimula as partes potencialmente implicadas a adotar
sistemas eficazes de prevenção, com vistas a evitar danos.213
handle/2011/44994>.

Acesso em 23 de março de 2018
211		 Diz: “Pelo contrário, o princípio da imputação só permite para as ações a abertura para ações
ressarcitórias quando seja possível uma pretensão tendo em conta os requisitos da responsabilidade, o
que é certamente difícil nos casos de nexo de causalidade ou de receptores totalmente indeterminados”.
In: Canotilho, José Joaquim Gomes. A responsabilidade por danos ambientais : aproximação juspublicista.
In: Amaral, Diogo Freitas. Direito do ambiente. Oeiras : INA, 1994. p. 401-402.
212		 BENJAMIN, Antônio Herman. Responsabilidade pelo dano ambiental. In: Revista de Direito Ambiental,
São Paulo: RT, n.9, jan-março, 1998. p. 37
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BENJAMIN, Antônio Herman. Responsabilidade pelo dano ambiental. In: Revista de Direito Ambiental,
São Paulo: RT, n.9, jan-março, 1998. p. 37
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Conforme já verificado, a Constituição Federal estabelece em seu artigo
225 que todos, indistintamente, devem cuidar da tutela do meio ambiente.
Por sua vez, a solidariedade está disposta no artigo 265 do Código Civil, e
resulta de lei ou da vontade das partes.
No viés ambiental, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente prevê em
seu artigo 3º, inciso IV que o poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental. Neste sentido, vem a tona a possibilidade de responsabilização do poluidor
indireto, que contribui com a ocorrência do evento danoso, como forma de tornar
eficaz a reparação ambiental na sua integralidade.
Neste interím, a mesma legislação estabelece, em seu artigo 12, que as
entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão
a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma
desta Lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Assim, resta claro que aqueles que de alguma forma contribuirem pelo
dano ainda que indiretamente, mesmo que na forma de financiamento, estarão
solidariamente responsáveis e estarão sujeitos à reparação de tais danos.
Esta posição encontra-se em diversos julgados do Superior Tribunal de
Justiça. Cita-se, como exemplo o REsp 1079713 / SC julgado em 18 de agosto de
2009, onde foi citado que responsabilidade por danos ambientais é solidária entre o
poluidor direto e o indireto, o que permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um
deles, sendo facultativo o litisconsórcio.
Percebe-se que os bens ambientais foram, neste aspecto, cuidadosamente
protegidos, tanto pelo legislador quanto pelo constituinte originário, que decidiram por
melhor resguardá-los de forma protetiva contra qualquer dano, punindo-se civilmente
todos os envolvidos.
Segundo BAHIA, em face da múltipla autoria pelos danos ambientais, cabe
aos Estados de Direito a escolha entre uma responsabilização individualizada, que
responsabiliza o agente apenas pela parcela de dano gerada concretamente pela sua
atividade ou uma responsabilização solidária, que torna cada agente responsável pela
totalidade da reparação. A autora lembra que a opção por um ou outro modelo encobre a
discussão em torno de quem deverá suportar o risco da insolvência de qualquer um dos
agentes causadores do dano, pois, no primeiro caso, a vítima será obrigada a suportar
a perda da reparação enquanto que, no segundo, a carga deverá ser arcada pelos
demais autores. Justamente por isso que, no Brasil, a opção pela responsabilização
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solidária já está consolidada, tanto pela doutrina, como pelos Tribunais pátrios.214
Portanto, é incontroverso que se a degradação ambiental tiver mais de
um agente, que tenha atuado direta ou indiretamente, todos devem responder de
forma solidária e, por consequência, a reparação pode ser exigida, sem distinção de
um, alguns ou de todos os causadores. Importa notar que o art. 3º, inc. IV da Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente não difere entre a causa principal e secundária do
evento danoso para reduzir ou eliminar a obrigação de reparar.
Assim, qualquer causador, não importa se tenha contribuído de maneira mais
ou menos significativa, direta ou indiretamente, deve ser demandado para responder
integralmente pelo dano ambiental. A contribuição causal só tem relevância no plano
interno entre os causadores e pode ser apurada em posterior ação de regresso.215
4. Caso Adrianópolis/PR: responsabilização solidária das instituições financeiras
por danos coletivos e injustiça ambiental
Diante da temática analisada, vale citar como exemplo o caso ocorrido
em Adrianópolis, cidade localizada na Região Metropolitana de Curitiba, no Vale do
Ribeira. Na localidade, o desenvolvimento da região ocorreu junto com a instalação da
mineradora Plumbum, na década de 30, a qual promovia a extração de chumbo e prata.
A empresa, porém, fechou as portas em 1995, deixando um rastro de despreocupação
com o meio ambiente, vez que constatam-se rejeitos de chumbo abandonados ao
ar livre. Esses restos de minérios não tratados até hoje contaminam rios, solo, ar e,
consequentemente, os habitantes da região.
O caso ocorrido em Adrianópolis, o qual encontra-se sub judice, envolve
a participação dos poluidores diretos em relação a contaminação verificada, ou seja,
as empresas cuja atividade era degradante, e também a participação indireta de
promotores do dano ambiental, os quais auxiliam para a prática poluidora sem figurar
na linha de frente da atuação, porém praticando papel fundamental na ocorrência do
evento danoso.
Ocorre que, no caso concreto, restaram exaustivamente comprovados os
214
BAHIA, Carolina Medeiros. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente
: elementos para um novo tratamento da causalidade no sistema brasileiro de responsabilidade civil
ambiental. Florianópolis, 2012. 377 p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro
de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito Disponível em: <http://www.tede.ufsc.
br/teses/PDPC1063-T.pdf>. Acesso em 23 de março de 2018. p. 109.
215
BAHIA, Carolina Medeiros. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente
: elementos para um novo tratamento da causalidade no sistema brasileiro de responsabilidade civil
ambiental. Florianópolis, 2012. 377 p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro
de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito Disponível em: <http://www.tede.ufsc.
br/teses/PDPC1063-T.pdf>. Acesso em 23 de março de 2018. p. 111.
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danos extrapatrimoniais gerados, causando a estigmatização de “povo contaminado”,
ou “chumbados”. Somado a isso, o simples medo gerado na população quanto aos
prováveis danos futuros decorrentes da contaminação por chumbo, configuram e
reforçam a ocorrência do dano moral ambiental.
Assim, na busca pela reparação integral do dano, entende-se que cabe ao
caso concreto a aplicação da responsabilidade civil ambiental objetiva e principalmente
solidária, uma vez que denota-se a participação de instituições financeiras financiadoras
das atividades degradantes, caracterizando estas como poluidoras indiretas
por facilitarem e possibilitarem a prática dos poluidores diretos, sendo portanto
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, nos termos dos artigos 10, 12 em
seu parágrafo único, e 14, §1º da Lei 6.938/81.
Assim, a responsabilidade civil ambiental das instituições financeiras,
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, diz respeito ao financiamento de projetos
de obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais - incluindo financiamento de
maquinário que, obviamente, será empregado na atividade econômica.
Assim, conforme RASLAN:
estarão aptas a serem responsabilizadas civilmente pelos danos
ambientais decorrentes da obra ou atividade financiada, ainda que
como poluidor indireto, mais sempre sob o espectro da solidariedade
com o empreendedor, poluidor direto, nos termos do art. 225, §3º,
da CF/88, dos arts. 3º, incisos III e IV, 4º, inciso VII, e 14, § 1º, da Lei
6.938/81; e dos arts. 264 e seguintes.216

Dessa forma, as instituições financeiras, de acordo com o artigo 192 da
Constituição Federal, estão incluídas como expressamente obrigadas a atuar na defesa
do meio ambiente, que vincula as atividades financeiras à função socioambiental.
MACHADO chega a afirmar que “nem o dinheiro privado, nem o dinheiro público podem
financiar o crime, em qualquer de suas feições, e, portanto, não podem financiar a
poluição e a degradação da natureza”217.
A doutrina brasileira defende a responsabilização da instituição financeira
de forma majoritária. Como exemplo, STEIGLEDER afirma que a instituição financeira
é solidariamente responsável com o empreendedor, uma vez que a liberação de
recursos relacionados com a transgressão da norma, “coloca o financiador numa
atividade de cooperação ou de coautoria com o financiado em todos os atos lesivos
ambientais que ele fizer, por ação ou omissão”, incidindo o art. 3º, inciso IV, da Lei
216
RASLAN, Alexandre Lima. Responsabilidade civil ambiental do financiador. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2012. p. 2013.
217
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17. Edição. São Paulo: Malheiros,
2009. p. 336.
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6.938/81 minimamente na posição de poluidor indireto.218
Sobre o tema, já se manifestou o STJ, por exemplo, no REsp 650.728, bem
como nos REsp 1.090.968 e 1.071.741, expondo o entendimento que equiparam-se
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa
que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem.
Corroborando com esta afirmação, o Ministro Herman Benjamin, explicando o conceito
de poluidor disposto na Lei 6.938/81, menciona que:
o vocábulo é amplo e inclui aqueles que diretamente causam o dano
ambiental (o fazendeiro, o industrial, o madeireiro, o minerador, o
especulador), bem como as que indiretamente com ele contribuem,
facilitando ou viabilizando a ocorrência do prejuízo (o banco, o órgão
público licenciador, o engenheiro, o arquiteto, o incorporador, o corretor,
o transportador, para citar alguns personagens).219

No caso de Adrianópolis, mesmo que se considerasse a hipótese de que as
instituições financeiras demandadas tenham financiado tão somente um equipamento
ou maquinário para as empresas mineradoras, é inegável que estes equipamentos
foram ou estão sendo utilizados nas atividades exercidas por estas empresas, qual seja,
a extração de minérios. Ademais, além do impacto ambiental normalmente gerado
pela atividade mineradora, todos os danos ambientais ocasionados pelas empresas
rés, tanto no Município de Adrianópolis, como em outras regiões do país era, já há
época do financiamento, amplamente conhecida, sendo fato público e notório.
Portanto, assim como estas instituições adotam como padrão o
levantamento creditício de qualquer empresa antes de conceder um financiamento,
é sua obrigação, da mesma forma, em decorrência da sua função socioambiental,
verificar o cumprimento da legislação ambiental pela requerente do financiamento,
como praxe da Instituição financeira antes de conceder ou financiar estas atividades,
pois, do contrário, estará, como de fato ocorreu no presente caso, concedendo
crédito a empresas degradadoras e descumpridoras da normatividade de proteção ao
ambiente e à coletividade.
Ou seja, ao conceder crédito às empresas mineradoras, as instituições
financeiras nada mais fizeram que financiar a degradação ambiental no Município de
Adrianópolis que se estende até os dias atuais, independentemente de ainda estarem
extraindo minerais no local ou não. Os danos morais ambientais individuais persistem
até os dias atuais e as Instituições financeiras atuaram sem se preocupar com tal fato,
218
STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil das instituições financeiras por danos
ambientais. In: Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, Cuiabá: Entrelinhas,
n.2, jan-julho, 2007. P. 112.
219
BENJAMIN, Antônio Herman. Responsabilidade pelo dano ambiental. In: Revista de Direito
Ambiental, São Paulo: RT, n.9, jan-março, 1998. p. 37
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ao ceder crédito às empresas degradadoras.
Neste caso é cristalino o nexo de causalidade existente entre o
financiamento das instituições bancárias e os danos morais ambientais individuais
sofridos pelos autores das ações individuais ora discutidas e, sendo assim, é dever
destas instituições financeiras a reparação integral do dano, de forma objetiva e
solidária, juntamente com as demais empresas rés.
Além disso, cumpre analisar a responsabilidade solidária do poluidor
indireto sob o viés da justiça ambiental, tendo em vista a discriminação social ocorrida
quanto aos vulneráveis da região, contaminados pelo chumbo despejado ao ar livre na
localidade.
Embora esteja bastante difundida a ideia de que a crise ambiental é
global, generalizada, estando todos igualmente sujeitos aos seus efeitos nocivos,
seus impactos ambientais não são democráticos. A poluição e os riscos ambientais
provocados por indústrias, pelo agronegócio, dentre outros empreendimentos, não
atingem a sociedade de maneira uniforme. O modelo atual de desenvolvimento,
baseado no crescimento ilimitado e, portanto, no uso intensivo de recursos naturais,
somente se viabiliza porque distribui de forma desigual seus impactos negativos entre
grupos historicamente vulnerabilizados.
Carlos Peralta afirma que as características dos problemas ecológicos e as
suas consequencias definem de maneira dramática a dimensão espacial e temporal
da questão ambiental. Assim, a partir dos anos 80, a discussão sobre justiça ambiental
passou a ocupar lugar de destaque, passando a ser objeto de debate temas como a
distribuição e alocação do meio ambiente e a marginalização ambiental220.
Diante dessa realidade, as demandas por justiça ambiental defendem um
tratamento justo – que nenhum grupo, seja ele definido por raça, etnia ou classe social
deverá arcar de maneira desproporcional com as consequências ambientais negativas
de determinada obra, política ou projeto – e um envolvimento efetivo em todas as
etapas do processo de decisão sobre o acesso e uso dado aos recursos naturais.
Neste sentido, justiça ambiental pode ser definida como 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 ambientais221.
Na experiência recente, a justiça ambiental surgiu da criatividade estratégica
dos movimentos sociais, alterando a configuração de forças sociais envolvidas nas
220
MONTERO, Carlos E. Peralta. Tributação Ambiental: Reflexões sobre a introdução da variável
ambiental no sistema tributário. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 64.
221
ACSELRAD, Henri in Encontros e Caminhos: Formação de Educadoras(es) Ambientais e
Coletivos Educadores. pp. 223.
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lutas ambientais e, em determinadas circunstâncias, produzindo mudanças no aparelho
estatal e regulatório responsável pela proteção ambiental222.
Assim, no caso de Adrianópolis, é evidente a cumulação de responsabilidades
das empresas rés, que com a geração de graves danos ambientais decorrentes da
atividade de mineração do chumbo e de outros minerais pesados, atingiram o meio
ambiente diretamente, a coletividade como um todo e cada indivíduo morador do
Município particularmente. O exemplo serve como parâmetro aos casos análogos, para
a busca da reparação integral do meio ambiente, bem como na tentativa de efetivar a
justiça ambiental.
5.

Considerações Finais

Diante de tudo quanto exposto, é possível concluir que a responsabilidade
civil ambiental, no sistema brasileiro, está sujeita a um regime jurídico próprio e
específico, fundado em normas constitucionais (artigo 225, parágrafo 3º, da CF) e
infraconstitucionais (artigo 14, parágrafo 1º, da Lei 6.938/1981), diverso, em muitos
pontos, do regime comum do Direito Civil e do Direito Administrativo. Esse regime
especial de responsabilidade civil, oriundo da Constituição Federal e da Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente, deu à responsabilidade civil ambiental, no Brasil, uma
grande amplitude.
De fato, condição da responsabilidade civil ambiental, o nexo de causalidade
entre a atividade ou omissão lesiva e o dano ambiental é, sem dúvida, um dos pontos
mais sensíveis na matéria, já que a degradação ambiental decorre, no mais das vezes,
de lesões difusas, com efeitos sinérgicos e muitas vezes postergados no tempo,
sempre de difícil comprovação, e pode resultar, ainda, de várias causas concorrentes,
simultâneas ou sucessivas, sem que tenha uma única fonte linear.
O dano ambiental, tanto o efetivo quanto o potencial, é um dano bastante
peculiar, tendo em vista dizer respeito à lesão ocasionada à qualidade ambiental em
geral. Por isso, o acolhimento de presunções de dano, a carga dinâmica da prova, a
inversão do ônus da prova, a judicialização da prova produzida em sede de inquérito
civil e a reinterpretação de princípios processuais são exemplos de mecanismos que
auxiliam o intérprete na efetivação do direito ambiental.
A obrigação de recuperar passivos ambientais, como é o caso da
contaminação de solos por poluentes, a imputação da responsabilidade ao proprietário
da referida área degradada é independente de ter sido ele o causador do dano. A
222
ACSELRAD, Henri in Encontros e Caminhos: Formação de Educadoras(es) Ambientais e
Coletivos Educadores. pp. 223.
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fundamentação é a obrigação de manter a qualidade ambiental como uma obrigação
propter rem, que, conforme já analisado no item anterior, é inerente à função
socioambiental da propriedade. Assim, tanto aquele que causou diretamente o
dano, quanto aqueles que adquiriram o passivo ambiental, bem como aqueles que
financiaram de qualquer maneira tal atividade são considerados pela legislação vigente
e entendimento pacificado dos Tribunais como responsáveis solidários.
No caso de Adrianópolis, mesmo que se considerasse a hipótese de que as
instituições financeiras demandadas tenham financiado tão somente um equipamento
ou maquinário para as empresas mineradoras, é inegável que estes equipamentos
foram ou estão sendo utilizados nas atividades exercidas por estas empresas, qual
seja, a extração de minérios. Ademais, além do impacto ambiental normalmente
gerado pela atividade mineradora, todos os danos ambientais ocasionados pelas
empresas rés, tanto no Município de Adrianópolis, como em outras regiões do
país (como o mencionado caso de Santo Amaro da Purificação) era, já há época do
financiamento, amplamente conhecida, sendo fato público e notório. Portanto, assim
como estas instituições adotam como padrão o levantamento creditício de qualquer
empresa antes de conceder um financiamento, é sua obrigação, da mesma forma,
em decorrência da sua função socioambiental, verificar o cumprimento da legislação
ambiental pela requerente do financiamento, como praxe da Instituição financeira antes
de conceder/financiar estas atividades, pois, do contrário, estará, como de fato ocorreu
no presente caso, concedendo crédito a empresas degradadoras e descumpridoras da
normatividade de proteção ao ambiente e à coletividade.
Considera-se que a realidade no município de Adrianópolis seja de
injustiça e, até, discriminação ambiental haja vista a exposição ao risco a que seus
moradores foram e continuam obrigados a sofrer. Cada caso concreto das vítimas do
dano ambiental em Adrianópolis merece ser individualmente considerado para que a
amplitude do dano seja determinada.
Não há dúvidas de que aqueles que exercem e contribuem para o exercício
da exploração de minérios devem, inequivocamente, responder pelos riscos e danos
dela decorrentes.
No caso de Adrianópolis, é evidente a cumulação de responsabilidades das
empresas rés, que com a geração de graves danos ambientais decorrentes da atividade
de mineração do chumbo e de outros minerais pesados, atingiram o meio ambiente
diretamente, a coletividade como um todo e cada indivíduo morador do Município de
Adrianópolis particularmente.
A exploração de minérios – especialmente de chumbo e metais pesados
– é atividade geradora de impactos ambientais incomensuráveis. De fato, além dos
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evidentes e visíveis danos que gera a exploração minerária, tanto ao meio ambiente
diretamente, quanto à saúde e bem-estar das pessoas que trabalham e moram
perto deste tipo de empreendimento, a probabilidade de os riscos abstratos gerados
por essa atividade tornarem-se danos futuros é gigantesca, seja através dos seus
efeitos cumulativos, seja por meio das suas interações sinérgicas com outros riscos
ambientais.
Os desafios ambientais dos dias atuais, marcados pela imprevisão e pela
ambivalência da sociedade de risco, tendo como ponto de partida uma perspectiva ética
e a formulação do paradigma da justiça ecológica, a garantirem o direito fundamental a
um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Sendo assim, os danos coletivos e individuais, patrimoniais e
extrapatrimoniais, gerados à população do Município de Adrianópolis são inegáveis e
não podem ser tolerados e devem servir de parâmetro a aplicação da responsabilidade
civil ambiental solidária, como fundamento de justiça ambiental.
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8. ACESSO À INFORMAÇÃO AMBIENTAL

MAURÍCIO GUETTA
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA)

RELATÓRIO
Consulta-nos a organização não-governamental Artigo 19 sobre a viabilidade
jurídica de entidades privadas serem incluídas como destinatárias de obrigações
relativas à disponibilização de informações ambientais, notadamente nos casos
de empresas que exercem funções públicas ou recebem recursos públicos e que
produzam impactos ao meio ambiente.
Informa-nos que a referida consulta tem como objetivo instruir as
negociações por um eventual acordo regional sobre acesso à informação, participação
pública e acesso à justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe, a ser
debatido na 9.ª reunião do Comitê de Negociação, na Costa Rica, entre 28 de fevereiro
e 4 de março de 2018.

ANÁLISE
1. Direito da coletividade à informação ambiental
1.1 Notas introdutórias
O direito à informação e à participação encontra amplo fundamento jurídico
em tratados, convenções e outros documentos internacionais, sendo considerados
pilares da democracia, além de consistirem em verdadeiros meios de efetivação de
outros direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade.
Tida “como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as
nações”223, a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, estabelece, em
seu artigo 19224, que o direito à liberdade de expressão “inclui a liberdade de, sem
223
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
224
Conforme Solange Teles da Silva, “é certo que esse direito (à informação ambiental) está
relacionado ao direito de transmitir informações consagrado no art. 19 da Declaração dos Direitos
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interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por
quaisquer meios e independentemente de fronteiras.”
Na mesma esteira, o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos
prevê que “toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse
direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de
toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em
forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.” Ademais,
em seu artigo 23, ‘1’, ‘a’, conferiu a todos os cidadãos o direito “de participar na direção
dos assuntos públicos (...).”
Ainda, a Declaração de Princípios Sobre Liberdade de Expressão da
Organização dos Estados Americanos – OEA afirma que “o acesso à informação em
poder do Estado é um direito fundamental do indivíduo. Os Estados estão obrigados a
garantir o exercício desse direito. Este princípio só admite limitações excepcionais que
devem estar previamente estabelecidas em lei para o caso de existência de perigo real
e iminente que ameace a segurança nacional em sociedades democráticas.”  
Em paradigmática decisão sobre o tema objeto da presente Consulta, a
Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Claude Reyes vs. Chile, reforçou
a necessidade de observância aos postulados do acesso à informação e da garantia
de participação democrática como elementos centrais de proteção dos direitos
humanos.225 Segundo a Corte, “o direito à liberdade de pensamento e de expressão
contempla a proteção do direito de acesso à informação sob controle do Estado, o
qual também contém de maneira clara as duas dimensões, individual e social, do
direito à liberdade de pensamento e de expressão, as quais devem ser garantidas
pelo Estado de forma simultânea. (...) O controle democrático, por parte da sociedade
através da opinião pública, fomenta a transparência das atividades estatais e promove
a responsabilidade dos funcionários sobre sua gestão pública. Por isso, para que as
pessoas possam exercer o controle democrático é essencial que o Estado garanta o
acesso à informação de interesse público sob seu controle. Ao permitir o exercício
desse controle democrático se fomenta uma maior participação das pessoas nos
interesses da sociedade.” Tratou-se de decisão destinada a conferir efetividade, entre
Humanos (...)”.In: SILVA, Solange Teles da. “Direito à informação em matéria ambiental.” In: SAMPAIO,
Rômulo S. R.; LEAL, Guilherme J. S.; e REIS, Antonio Augusto. Tópicos de Direito Ambiental: 30 anos
da Política Nacional do Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 426.
225
“Nesse caso (Reyes v. Chile, CIDH), o direito de liberdade de expressão previsto no art. 13
da Convenção (Americana sobre Direitos Humanos) teve seu alcance ampliado à necessidade estatal
de garantir o acesso à informação, notadamente em questões ambientais.” In: MAZZUOLI, Valerio
de Oliveira. “Tutela jurídica do meio ambiente na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos
Humanos.” In: Revista Persona y Derecho. Navarra/Estanha: Universidade de Navarra, 2014, v. 71,
p. 215.
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outros, ao princípio da máxima divulgação.
Certamente, é em questões de natureza ambiental que os temas do acesso
à informação e da participação ganham ainda mais relevância. Como ponto de partida
das normas internacionais atinentes ao tema, a Declaração da Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que se reuniu em Estocolmo/Suécia em junho
de 1972, já estabelecia em seu artigo 19 ser “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.”
Dispositivo central no tratamento do tema, o Princípio 10 da Declaração do
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento sedimentou os princípios da informação e
da participação em matéria ambiental, impondo: “A melhor maneira de tratar as questões
ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos
interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações
relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive
informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem
como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar
e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à
disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e
administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.”
Ainda nesse sentido, de acordo com a Agenda 21, em seu Capítulo 40,
“cada pessoa é usuário e provedor de informação, considerada em sentido amplo,
o que inclui dados, informações e experiências e conhecimentos adequadamente
apresentados. A necessidade de informação surge em todos os níveis, desde o de
tomada de decisões superiores, nos planos nacional e internacional, ao comunitário e
individual.”
Importa mencionar, ademais, que a Convenção sobre o Acesso à Informação,
Participação do Público no Processo Decisório e Acesso à Justiça em Matéria de Meio
Ambiente, assinada em Aarhus/Dinamarca, prevê diversos dispositivos que garantem
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o acesso à informação em matéria ambiental, além do direito à participação.226 Entre
eles, vale explicitar seu artigo 1.º, segundo o qual o Estado “garantirá os direitos de
acesso à informação, participação do público no processo de tomada de decisão
e acesso à justiça em matéria de ambiente, de acordo com as disposições desta
Convenção.” Trata-se de verdadeiros direitos da coletividade, na medida em que
seu artigo 9.º reforça que “o público terá acesso à informação, poderá participar no
processo de tomada de decisão e terá acesso à justiça em matéria de ambiente sem
discriminação quanto a cidadania, nacionalidade ou domicílio e, em caso de pessoa
legal, sem discriminação relativamente à localização da sua sede registada ou ao
centro efectivo das suas actividades.”
Por fim, apenas para mencionar alguns dos documentos internacionais mais
relevantes sobre a matéria, a Declaração da Conferência das Nações Unidas Sobre
Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20), intitulada “O futuro que queremos”, entre
outras passagens, afirma: “Reconhecemos o papel da sociedade civil e a importância
de permitir que todos os seus membros participem ativamente do desenvolvimento
sustentável. Reconhecemos que uma maior participação da sociedade civil supõe,
entre outros fatores, um melhor acesso à informação, a capacitação e um ambiente
propício.”
1.1. Acesso à informação, direito/dever da coletividade sobre o meio ambiente
e legitimidade de decisões sobre meio ambiente
Todo esse arcabouço normativo dedicado às garantias fundamentais da
informação e da participação em matéria ambiental decorre de fator relevantíssimo: a
titularidade difusa do direito ao meio ambiente sadio e o caráter geral, ao Estado e à
coletividade, dos deveres de sua preservação para as presentes e futuras gerações.
Conforme dispõem normas internacionais227 e legislações nacionais, o
direito ao meio ambiente equilibrado pertence a toda a coletividade. A titularidade
do bem jurídico ambiental, portanto, é de todos, razão pela qual “todos os que
compartilham da mesma situação fática são simultaneamente prejudicados com a

226
Sobre o tema, Axel Luttemberger e Biserka Rukavina pontificam: “The Convention on the
Access to Information, the Participation in Decision-making and the Access to Justice in Environmental
Matters closely links environmental and human rights. It stresses that the sustainable development can
be achieved only through the involvement of all stakeholders.” In: LUTTENBERGER, Axel; RUKAVINA,
Biserka. “The right to information on environmental matters.” In: International Congress Energy and
Environment. Opatija/Croácia, 2004, p. 262.
227
Por exemplo, o artigo 1.º da Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, que se reuniu em Estocolmo/Suécia em junho de 1972 e o artigo 1.º da Declaração
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
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lesão ou beneficiados com a cessação da mesma.”228
Em recente manifestação, a Corte Interamericana de Direitos Humanos
afirma: “El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho
con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el
derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto
a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano
también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede
tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad
con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida,
entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en
los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental
para la existencia de la humanidad.”229
Ora, se o patrimônio ambiental pertence a todos indistintamente e constitui
bem de interesse universal, é direito da coletividade ter acesso às informações
relacionadas às questões afetas a esse patrimônio difuso230, de modo a poder exercer
seu direito fundamental à participação231. Esse é o núcleo dos mandamentos que
emanam dos princípios da informação e da participação, vinculados ao princípio
democrático, com ampla aplicação à matéria ambiental.232
Segundo Paulo Affonso Leme Machado, que dedicou seus estudos de
doutoramento ao tema do direito à informação ambiental, “há ligação inegável entre
meio ambiente e direito de ser informado. (...) A informação serve para o processo
de educação de cada pessoa e da comunidade. Mas a informação visa, também, a
dar chance à pessoa informada de tomar posição ou pronunciar-se sobre a matéria
informada. Como já salientaram os juristas da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, os dados ambientais devem ser publicados. A publicidade está
228
YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. “Direitos e interesses individuais homogêneos: a
‘origem comum’ e a complexidade da causa de pedir. Implicações na legitimidade ad causam ativa e no
interesse processual do Ministério Público.” In: Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2006, p. 05.
229
Opinión Consultiva OC-23/17, de 15.12.2017.
230
Sobre o tema, vide: LEAL JÚNIOR, Cândido Alfredo Silva. “O direito à informação ambiental
verdadeira e o problema do marketing ecológico.” In: Revista de Doutrina do Tribunal Regional da 4ª
Região. Porto Alegre, 2010. Disponível em: <http://revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao035/candido_
leal.html>
231
Segundo Édis Milaré, “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 nas decisões
que lhes interessam diretamente.” In: MILARÉ, Édis. “Direito do Ambiente.” 8.ª ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2013, p. 275.
232
Cf. FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. “Curso de Direito Ambiental.” 4.ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 139.
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ligada à informação. O segredo, ao contrário, distância e/ou elimina a informação.”233
Esse também é o sentir de Édis Milaré, para quem “a consciência do meio
ambiente como bem comum proporciona novos rumos na participação da comunidade
para definir seus objetivos, implementar suas ações e alcançar seus resultados.”234
Não bastasse isso, o acesso à informação e a garantia à participação, além
de decorrerem diretamente da titularidade difusa do direito ao meio ambiente, ainda
se impõem devido aos deveres de proteção ambiental incumbirem à coletividade
(além, evidentemente, do Poder Público), conforme se verifica de diversas disposições
contidas em normas internacionais235 e nacionais. Como ensinam Heline Sivini Ferreira,
Andréia Mendonça Agostini e Diogo Andreola Serraglio, “como direito fundamental,
o meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser preservado por todos e,
igualmente, todos os debates acerca de atividades e empreendimentos potencialmente
causadores de impactos àquele equilíbrio devem ser trazidos às arenas democráticas
de participação para o amplo debate.”236
Com efeito, se é dever da coletividade (além do Poder Público) defender e
preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não se pode negar a
essa mesma coletividade o pleno e amplo acesso à informação, sob pena de impedir
a sua participação no cumprimento dos seus direitos-deveres. Afinal, como poderia a
coletividade cumprir um dever de tal relevância sem que lhe seja assegurada a efetiva
participação nas decisões e processos que envolvem o meio ambiente? Impossível.
Por essa razão, aliás, é que “o planejamento e o gerenciamento do meio
ambiente são, assim, compartilhados entre Poder Público e sociedade, já que o meio
ambiente, como fonte de recursos para o desenvolvimento da humanidade, é, por
suposto, uma das expressões máximas do ‘bem comum’.”237
No ponto, não se pode deixar de considerar a atual crise ambiental que
assola o Planeta. Segundo José de Ávila Aguiar Coimbra, “estamos diante de um
momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher
o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o
233
MACHADO, Paulo Affonso Leme. “Direito Ambiental Brasileiro.” 13.ª ed. São Paulo: Malheiros,
2005, p. 84-86.
234
MILARÉ, Édis. Ob. cit., p. 214.
235
A título exemplificativo, podem ser mencionados os princípios 1, 4 e 7 da Declaração da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano de 1972.
236
FERREIRA, Heline Sivini; AGOSTINI, Andréia Mendonça; SERRAGLIO, Diogo Andreola.
“Audiência pública ou audiência que se publica?” In: BENJAMIN, Antonio Herman; LECEY, Eladio;
CAPPELLI, Sílvia; IRIGANAY, CarlosTeodoro José Hugueney; LUTTI, José Eduardo Ismael. Licenciamento,
Ética e Sustentabilidade. São Paulo: IDPV, v. 2, 2013, São Paulo/SP, p. 46.
237
MILARÉ, Édis. Ob. cit., p. 214.
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futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir
adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas
e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com
um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável
global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça
econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que, nós,
os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a
grande comunidade da vida, e com as futuras gerações.”238
Por certo, a superação da crise ambiental global exige, necessariamente, a
participação e o envolvimento da sociedade nas questões afetas ao meio ambiente,
o que significa que “a conscientização global da crise ambiental exige uma cidadania
participativa.”239
Ademais, a efetividade plena dos direitos à informação e à participação
em matéria ambiental ainda se justificam pelas diferenciadas características do bem
jurídico ambiental. Além da titularidade difusa, pode-se afirmar que suas principais
marcas são: a indivisibilidade, a inalienabilidade e a indisponibilidade, já que, por ser
de todos e de ninguém em particular, não se permite sua apropriação ou a alteração
de seu titular (a coletividade); a extrapatrimonialidade, pois não possuem conteúdo
patrimonial aferível de forma objetiva; e a essencialidade para todas as formas de vida,
tendo em vista que o meio ambiente equilibrado é imprescindível não apenas para a
manutenção ou promoção da qualidade de vida, mas para a própria sobrevivência dos
seres vivos.240
No mais, o acesso à informação em matéria ambiental ainda decorre da íntima
ligação entre o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e a concretização
de outros direitos humanos. Sem informação, a coletividade ficaria privada de
participar da tomada de decisões sobre meio ambiente e, consequentemente, de
exercer plenamente os demais direitos humanos. No ponto, importante atentar para
as considerações tecidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos: “Esta
Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del
medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación
ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los
238
COIMBRA, José de Ávila Aguiar. “O outro lado do meio ambiente: uma incursão humanista na
questão ambiental.” Campinas: Millenium, 2002, p. 453.
239
SARLET, Ingo Wolfgang; e FENSTERSEIFER, Tiago. “Direito Constitucional Ambiental:
Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente.” 3.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 160.
240
Cf. RODRIGUES, Marcelo Abelha. “Elementos de Direito Ambiental: parte geral.” 2.ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 73.
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derechos humanos. (...) Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que
varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria
para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma
profunda por la degradación de los recursos naturales. (...) De esta relación de
interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos, el medio ambiente y el
desarrollo sostenible, surgen múltiples puntos de conexión por los cuales, como fue
expresado por el Experto independiente, ‘todos los derechos humanos son vulnerables
a la degradación ambiental, en el sentido de que el pleno disfrute de todos los derechos
humanos depende de un medio propicio’.”241
Importante considerar, aliás, que decisões de natureza ambiental que
deixem de contemplar o acesso à informação e a participação da coletividade estarão
eivadas de ilegitimidade, por afetar bem jurídico (meio ambiente) sem a participação
de seu titular (coletividade), além de sua grande probabilidade de gerar indignações e
soluções equivocadas, notadamente em função de eventuais desequilíbrios de forças
no processo decisório e da falta de consenso242. Sobre o tema, Ingo Wolfgang Sarlet e
Tiago Fensterseifer bem elucidam: “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. (...) Do contrário, verifica-se um Poder Público deformado
e ilegítimo, pois, ao reverso da atuação unilateral, estariam ausentes, por exemplo, o
due process ambiental, o que favorece somente os interesses parciais e não os da
coletividade, no que tange ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.”243
No mesmo sentido, Jonas Ebbesson afirma: “The scope for public
participation in environmental decision-making, and the related rights to access to
information and justice, are essential indicators of public control over public values.
Public participation matters in itself for the legitimacy and the effectiveness of
environmental governance and decision-making.”244
Como se observa, há vasto arcabouço normativo que garante amplamente
os direitos à informação e à participação em matéria ambiental, de modo que não se
pode negar à coletividade o acesso a informações sobre o bem jurídico de que é titular,
241
Opinión Consultiva OC-23/17, de 15.12.2017.
242
Segundo Ana Cláudia Bento Graf, “a inacessibilidade a informações ambientais traz como
consequência a impossibilidade do exercício do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
e de opção sobre o mundo em que se pretende viver e o que legar às futuras gerações”. In: GRAF, Ana
Cláudia Bento. “O direito à informação ambiental.” In: FREITAS, Vladmir Passos de. Direito ambiental
em evolução. Curitiba: Juruá, 1998, p. 160.
243
SARLET, Ingo Wolfgang; e FENSTERSEIFER, Tiago. Ob. cit., p. 164.
244
EBBESSON, Jonas. “Public Participation and privatization in environmental matters: na
assessment of the Aarhus Convention.” Erasmus Law Review, v. 4, 2011, p. 88.
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bem como impedir a sua incidência na tomada de decisões.
2. Acesso à informação sobre atividades com potencial de impacto ao meio ambiente
Tendo em vista a ampla proteção conferida pelas normas internacionais ao
direito à informação ambiental e ao direito/dever da coletividade sobre o meio ambiente
equilibrado, a exigência de proteção aos direitos ambientais para a concretização dos
demais direitos humanos e as características diferenciadas do bem jurídico ambiental,
além da jurisprudência acima mencionada, é certo que a coletividade tem o direito de
acesso à informação e de participação sobre atos que possam afetar o meio ambiente.
A esse respeito, é preciso ter me mente que muitos desses atos não são
praticados pelo Poder Público. Pelo contrário, em grande parte, atividades de impacto
sobre o meio ambiente são desenvolvidas por entidades privadas, qualquer que seja
a sua natureza, como ocorre com mineração, desmatamento, indústrias em geral,
exploração de madeira, obras de infraestrutura, agricultura, pecuária e silvicultura,
entre outras. Diante dessa constatação, poder-se-ia cogitar que o acesso à informação
ambiental estaria restringido pelo fato de se tratar de dado de interesse ou em poder
de ente privado. Tal assertiva, contudo, não pode prosperar.
Em primeiro lugar, tal cogitação estaria amparada na falsa premissa de que
apenas informações do Poder Público ou de sua posse estariam aptas à divulgação.
Na realidade, as informações ambientais revestem-se de nítido caráter de interesse
público (ou, mais concretamente, de interesse difuso), o que torna obrigatório o acesso
a qualquer informação sobre atos que possam afetar o meio ambiente, inclusive aquela
de que não disponha o Poder Público.
Sobre o tema, importante destacar a já mencionada decisão proferida pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Reyes vs. Chile, que garante à
coletividade o acesso às informações de interesse público, inclusive dados de interesse
ou em posse de entidade privadas, e não apenas informações do Poder Público: “O
Tribunal considera evidente que a informação que não foi entregue pelo Estado era de
interesse público, já que guardava relação com um contrato de investimento estrangeiro
realizado originalmente entre o Estado e duas empresas estrangeiras e uma empresa
chilena receptora, com o fim de desenvolver um projeto de industrialização florestal, o
qual, por seu impacto ambiental, gerou grande discussão pública (par. 57.7 supra). (...)
O controle democrático, por parte da sociedade através da opinião pública, fomenta a
transparência das atividades estatais e promove a responsabilidade dos funcionários
sobre sua gestão pública. Por isso, para que as pessoas possam exercer o controle
democrático é essencial que o Estado garanta o acesso à informação de interesse
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público sob seu controle. Ao permitir o exercício desse controle democrático se
fomenta uma maior participação das pessoas nos interesses da sociedade.”
No caso em questão, apesar de se tratar de informação de ente privado – qual
seja, de empresa que pretendia realizar atividade de impacto sobre o meio ambiente
–, a Corte obrigou a apresentação dos dados ambientais sobre o empreendimento, de
modo a permitir o exercício dos direitos à informação e à participação.
E nem poderia ser diferente. Considerando as observações exaradas no
primeiro capítulo do presente estudo, que se aplicam à questão do acesso à informação
sobre atividades causadoras de impacto ambiental, não se pode negar o acesso
da coletividade às informações ambientais de interesse ou em poder de entidades
privadas, sob pena de tornar absolutamente sem eficácia e efetividade os direitos à
informação e à participação, o direito de todos ao ambiente equilibrado e os demais
direitos humanos envolvidos.
Tal decisão no caso Reyes vs. Chile foi recentemente ratificada pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos no âmbito da Opinión Consultiva OC-23/17, in
verbis: “En relación con actividades que podrían afectar el medio ambiente, esta
Corte ha resaltado que constituyen asuntos de evidente interés público el acceso a la
información sobre actividades y proyectos que podrían tener impacto ambiental.”
Não há dúvidas, portanto, sobre o entendimento da Corte Interamericana
de Direitos Humanos, no sentido de que toda informação sobre meio ambiente tem
nítido caráter de interesse público (ou difuso), de modo que não pode ser negado seu
acesso à coletividade. Nesse sentido, Rômulo S. R. Sampaio ensina que os princípios
da informação e da participação são “verdadeiros instrumentos de gestão de riscos em
um contexto de decisão sob incerteza. E vão além. São instrumentos que proporcionam
a redução da assimetria de informações, possibilitando decisões mais equilibradas e
eficientes.”245 Daniela Braga Paiano e Deíse Camargo Maito também confirmam: “Um
importante aspecto dessa nova cidadania é seu sentido republicano, pois ela deve
ser atribuída a todos, em uma perspectiva inclusiva e de participação integral dos
interessados na proteção do ambiente ou afetados pelas condutas e comportamentos
que atingem e oneram a qualidade do bem ambiental.”246
245
SAMPAIO, Rômulo S. R. “A importância dos princípios da informação e da participação em um
contexto de decisão sob incerteza.” In: SAMPAIO, Rômulo S. R.; LEAL, Guilherme J. S.; e REIS, Antonio
Augusto. Tópicos de Direito Ambiental: 30 anos da Política Nacional do Meio Ambiente. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011, p. 444.
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PAIANO, Daniela Braga; MAITO, Deíse Camargo. “A contribuição da lei de acesso à informação
para a ética ambiental como forma de concretização para a cidadania ambiental.” In: BENJAMIN,
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A esse respeito, deve-se destacar que dotar a coletividade de informações
ambientais sobre atividades que tenham o potencial de causar impactos ambientais,
além de tudo o que já se mencionou, torna-se ainda mais premente quando recordamos
do desastre de Mariana/MG, no Brasil, ocorrido em 05.11.2015, tido como o mais
grave da história do País. Nesse caso, estivessem as informações emergenciais à
disposição da população afetada, poder-se-ia eventualmente evitar as dezenove mortes
ocasionadas pelo evento danoso. Sobre o tema, vale trazer à colação relevantíssimo
trecho da mencionada Opinión Consultiva OC-23/17, pelo qual a “Corte entiende que
la obligación de transparencia activa frente a actividades que podrían afectar otros
derechos (supra párr. 221), abarca el deber de los Estados de publicar de manera oficiosa
la información pertinente y necesaria sobre el medio ambiente, a efectos de garantizar
los derechos humanos bajo la Convención, tales como información sobre la calidad
ambiental, el impacto ambiental en la salud y los factores que lo influencian, además
de información sobre la legislación y las políticas y asesoramiento sobre cómo obtener
esa información. Además, este Tribunal advierte que dicha obligación de transparencia
activa cobra particular importancia en casos de emergencias ambientales que requieren
la difusión inmediata y sin demora de la información relevante y necesaria para cumplir
con el deber de prevención.”
Aliás, importa notar que prevenção e precaução são princípios basilares
do Direito Ambiental internacional, entre outros motivos, pelo fato de que “o dano
ambiental é de difícil reparação.”247 Nesse sentido, Marcelo Abelha Rodrigues assinala
que “se ocorrido o dano ambiental, a sua reconstituição é praticamente impossível.
O mesmo ecossistema jamais poderá ser revivido. Uma espécie extinta é um dano
irreparável. Uma floresta desmatada causa uma lesão irreversível, pela impossibilidade
de reconstituição da fauna e da flora e de todos os componentes ambientais em
profundo e incessante processo de equilíbrio, como antes se apresentavam. Enfim,
com o meio ambiente, decididamente, é melhor prevenir do que remediar.”248
Não apenas de impossível ou difícil reparação, os danos ambientais,
em muitas ocasiões, são marcados pelo que a doutrina denomina de “causalidade
complexa”, visto que o evento danoso “pode ser resultado de várias causas
concorrentes, simultâneas ou sucessivas, dificilmente tendo uma única e linear fonte.
É desafiador relacionar causa e efeito na maioria dos problemas ambientais (efeitos
sinergéticos, transporte de poluição a longas distâncias, efeitos demorados, levando à
pulverização da própria ideia de nexo de causalidade). Há unanimidade na doutrina ao
reconhecer-se que ‘os factos da poluição são frequentemente de natureza complexa
SP, p. 46.
247
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com efeitos difusos, ocasionando danos distanciados da sua fonte e prolongados no
tempo, em concurso porventura com outras fontes poluentes’.”249
Assim, caso se restringisse o acesso da coletividade às informações sobre
atividades que possam causar impactos ambientais, seriam ainda mais dificultosas as
necessárias ações de prevenção e precaução de danos ao meio ambiente, além de
inibir atos voltados à reparação do evento danoso, em vista da causalidade complexa
que marca a temática ambiental.
Afinal, como bem pontuado pelo Open Government Partnership Openness
in Natural Resources Working Group, “natural resource projects can bring a number
of negative social, environmental and health impacts to nearby communities.
Community members must be involved in decision-making processes throughout the
lifecycle of projects that might affect them. This would include the decision whether
or not to go ahead with projects, as well as other important decisions relating to
ongoing environmental management. Community members need specific types of
timely information presented in relevant forms to engage in community planning and
monitoring.”250
Evidente que, em geral, as informações ambientais de entes privados
podem se encontrar sob a posse do Poder Público, visto que em muitos Países
há instrumentos de avaliação de impacto ambiental mediante procedimentos de
licenciamento ambiental. Em tais situações, tanto a empresa interessada no projeto
quanto o Poder Público podem ser demandados com vistas à apresentação de
informações ambientais – caso, evidentemente, tais informações não estejam sob
transparência ativa, forma mais completa, tempestiva e eficaz de acesso à informação.
Há, contudo, determinadas informações sobre empreendimentos
potencialmente causadores de impacto ambiental que podem não estar à disposição
do Poder Público. Mesmo nesses casos, por se tratar de informação sobre o bem
jurídico ambiental, sobre o qual a coletividade é titular de direitos e deveres, é imperioso
garantir-lhe o devido acesso às informações.
Para além do que constou, nesse sentido, das decisões da Corte
Interamericana de Direitos Humanos no caso Reyes vs. Chile e na Opinión Consultiva
OC-23/17, o relevante caso brasileiro sobre a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no
Pará, deve servir de referência, sendo elucidativo tecer algumas considerações sobre
249
BENJAMIM, Antonio Herman V. “Responsabilidade civil pelo dano ambiental.’ In: Revista de
Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, n.º 09, p. 44.
250
“Paris Declaration Briefing: Transparency and Open Contracts in the Natural Resource Sector.”
Open Government Partnership Openness in Natural Resources Working Group, 2016.
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seu histórico e decisão final.
Em 2013, o Instituto Socioambiental – ISA obteve acesso ao contrato
firmado entre a empresa Norte Energia, responsável pelo empreendimento, e o Banco
Nacional do Desenvolvimento – BNDES, banco público destinado a financiar atividades
ligadas ao desenvolvimento nacional. Conforme constava de uma de suas cláusulas,
a empresa deveria contratar auditorias independentes para o monitoramento das
diversas condicionantes ambientais decorrentes do licenciamento ambiental do
empreendimento.
Como os resultados das auditorias não se encontravam disponíveis, a
referida organização apresentou pedido de acesso à informação. Após longo trâmite e
apresentação de recursos, a última instância recursal (a Controladoria-Geral da União
– CGU) entendeu que se tratava de informação de interesse público e, com isso,
determinou o acesso aos relatórios, resguardando-se eventuais informações sigilosas.
Apesar dessa decisão favorável, a informação disponibilizada consistiu em
meros extratos dos relatórios originais, ininteligíveis e incompletos, fato que deu origem
a um procedimento investigativo junto ao Ministério Público Federal, culminando, ao
final, no acesso integral às informações solicitadas. Com isso, garantiu-se o acesso à
informação de entidade privada, o que se justificou exatamente pelo fato de a atividade
analisada causar impactos ao meio ambiente.
Em que pese a relevância dessa decisão, a intempestividade do acesso
à informação, obtido após longos três anos de disputas, acabou por resultar em sua
absoluta inutilidade, bem como na perpetuação de danos irreparáveis ao meio ambiente.
Como relata a advogada do ISA, Biviany Rojas: “O atraso no acesso à informação
anulou a possibilidade de controle social sobre as condicionantes socioambientais de
Belo Monte. Quando finalmente obtivemos os dados que pedimos em 2013, a licença
de operação da hidrelétrica já havia sido emitida. Os relatórios da auditoria ambiental
teriam sido muito importantes antes, porque são pareceres técnicos com condições
de dar mais subsídios ao debate público. Podemos concluir dessa situação que não
basta o acesso à informação. O tempo de tramitação também é central, porque a
informação ela tem um momento, ela é localizada no tempo e perde ou tem seu valor
reduzido se há uma demora tão grande. É um efeito perverso da violação do acesso à
informação.”251
251
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Assim, para além de demonstrar a necessidade de se conferir o acesso
às informações sobre atividades que possam causar impactos ao meio ambiente,
inclusive de interesse ou em posse de entidades privadas, o caso ora em comento
ainda nos remete a reflexões sobre a tempestividade do acesso. Como bem assevera
Paulo Affonso Leme Machado, “entre o pedido da informação e a transmissão da
mesma deve haver um pequeno espaço temporal. O retardamento do conhecimento
da informação causa danos potenciais e efetivos ao informado.”252
Sendo assim, para ser efetivo, não basta conceder o acesso à informação;
é preciso que esse acesso seja conferido tempestivamente, sob pena de perda de
objeto e violação de direitos, o que muitas vezes pode significar danos irreversíveis,
considerando-se a já mencionada irreversibilidade dos danos ao meio ambiente. Ainda
sobre o tema, a Opinión Consultiva OC-23/17 determina: “En lo que se refiere al
momento de la participación pública, el Estado debe garantizar oportunidades para la
participación efectiva desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones
e informar el público sobre estas oportunidades de participación.”
Outro debate presente na atualidade diz respeito à eventual influência que
a natureza jurídica da empresa demandada poderia ter em relação à obrigatoriedade
de conceder acesso à informação. Por todas as razões acima elencadas, basta que
a entidade privada exerça atividade que possa causar impactos ambientais para que
a coletividade possa exercer seu direito de acesso à informação, em nada sendo
relevante a natureza jurídica da empresa (sociedade limitada, sociedade de economia
mista, sociedade anônima, empresa que exerce função pública, empresa que recebe
recursos públicos etc.).
Em que pese isso, há duas situações em que o acesso à informação se
justifica com ainda mais vigor: (i) o caso de empresa que recebe recursos públicos, como
observado acima no caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no qual foi concedido
o acesso à informação sobre contrato de financiamento público do empreendimento,
inclusive sobre os relatórios de auditoria que constavam em uma das cláusulas
contratuais; e (ii) a hipótese de empresa privada que exerce função pública.
Quanto a esta última hipótese, importante considerar as lições de
Mazhar Siraj: “The private sector is now performing many public functions that
were conventionally performed by the government. This change has occurred due to
rapid privatization, de-regulation, and economic globalization, especially in the postWashington Consensus period. As a result, a substantial amount of information about
252
MACHADO, Paulo Affonso Leme. “Direito à informação e meio ambiente.” São Paulo: Malheiros,
2006, p. 91.
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public functions, which was previously in the possession of governments, now belongs
to the private sector.”253
Ora, nada mais evidente. Se a informação era pública por se encontrar
determinada função sob a direção do Poder Público, não poderia ela se tornar
confidencial ou sigilosa pelo simples fato de ter uma empresa privada assumido
funções que antes eram públicas.
Nesse sentido, a publicação das Nações Unidas The Aarhus Convention:
An implementation guide (Second edition) é enfática ao discorrer sobre a inserção de
empresas que exercem funções públicas no conceito de autoridade pública para fins
de acesso à informação ambiental: “’Public authority’ also includes natural or legal
persons that perform any public administrative function, that is, a function normally
performed by governmental authorities, as determined according to national law.”254
No que tange à incidência de eventuais restrições ao direito ao acesso a
informações ambientais, é preciso ter em mente que “a regra é a informação, o sigilo
é a exceção.”255 Por certo, como exposto acima, sendo o meio ambiente um bem
jurídico cuja titularidade pertence à coletividade, assim como também são difusos os
direitos e deveres relacionados à preservação do meio ambiente, qualquer ato que
possa causar impacto ao meio ambiente deve, necessariamente, estar à disposição
para acesso da população à informação, assim como os documentos relacionados.
Eventual negativa de acesso somente poderia ser aventada em decisão
devidamente motivada, o que pressupõe a ponderação entre, de um lado, os direitos
da coletividade ligados ao acesso à informação e à proteção ambiental e, de outro,
a necessidade de se proteger direitos à privacidade e intimidade256 ou a existência
de risco à segurança ou soberania nacionais. Noutras palavras, somente podem ser
objeto de limitações ao direito à informação aqueles dados que, após a necessária
ponderação, sejam considerados de pouca ou nenhuma relevância para a coletividade
253
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(por exemplo, um ato que não possa causar qualquer impacto sobre o meio ambiente),
afastando os riscos que possam incidir sobre seus direitos, ao mesmo tempo em
que a restrição seja considerada imprescindível para a garantia dos referidos direitos à
privacidade e intimidade ou para fins de interesse nacional.

E, mesmo nesses casos, é possível seja conferida transparência às
informações e documentos pertinentes, restringindo o acesso apenas e tão somente
da parcela da informação considerada sigilosa, segundo critérios legais.
Importante observar a imperiosa necessidade de que a divulgação
de informações ambientais seja feita sob o manto da transparência ativa, sem a
necessidade de requerimento do interessado, primordialmente em meios eletrônicos,
tudo objetivando facilitar o acesso à informação e, com isso, a participação da
coletividade na tomada de decisões de caráter ambiental. Caso essa transparência
ativa acabe por divulgar informações que, após ponderação, possam ser consideradas
sigilosas, terá o ofendido o direito de pleitear as devidas reparações.
Sobre o tema, Paulo Affonso Leme Machado compreende que “só se
pode conceder o direito ao sigilo quando ele não contrarie o interesse social e nem
possa prejudicar a saúde humana e o meio ambiente. No licenciamento ambiental –
procedimento, indiscutivelmente, de interesse geral – cabe ao requerente provar a
legitimidade do sigilo pretendido, não podendo ser este concedido automaticamente
pelo órgão público. Cabe sempre ao órgão público informar os motivos da autorização
da existência de um segredo.”257
Ademais, em casos de restrição ao acesso à informação, com vistas a
garantir o acesso à justiça ambiental, é preciso que os Estados desenvolvam sistemas
próprios de acesso à informação, inclusive para que os interessados na sua obtenção
possam apresentar recurso contra a decisão de negativa de acesso. Esse, aliás, o
sentido conferido ao tema pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no já
mencionado caso Reyes vs. Chile: “O Estado deve garantir que, diante da denegatória
de informação sob o controle estatal, exista um recurso judicial simples, rápido e
efetivo que permita determinar se ocorreu uma violação ao direito do solicitante de
informação e, se for o caso, ordenar ao órgão correspondente a entrega da informação.
Neste âmbito, este recurso deve ser simples e rápido, levando em consideração que
a celeridade na entrega da informação é indispensável nesta matéria. De acordo com
o disposto nos artigos 2 e 25.2.b) da Convenção, se o Estado Parte na Convenção não
possui um recurso judicial para proteger efetivamente o direito, tem a obrigação de
criá-lo.”
257
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3. Cooperação internacional rumo ao acesso à informação ambiental
O meio ambiente desconhece fronteiras entre Estados. Um dano ambiental
causado em um Estado pode ter efeitos transfronteiriços ou até mesmo globais,
notadamente em se considerando as mudanças climáticas, que ameaçam não apenas
as futuras, mas também as presentes gerações.
Conforme asseveram Gislaine Ferreira Oliveira, Priscila Valduga Dinarte
e Rosane Leal da Silva, “diante da exploração dos recursos naturais a partir do
desenvolvimento da ciência e da técnica, percebe-se que a crise ambiental apresenta
efeitos globais, isto é, os danos ambientais são transfronteiriços. Nesse sentido,
deve ser uma preocupação global, pois a interação do homem com a natureza gera
prejuízos, muitas vezes, irreversíveis, em prol do desenvolvimento. (...) Desta forma,
o acesso à informação ambiental permite que a população torne-se consciente tanto
da necessidade de uma postura ativa na tomada de decisões referentes ao meio
ambiente, quanto na tentativa de controle e fiscalização de empresas poluidoras, que
omitem ou disponibilizam informações perversas. A disseminação de informações
vem despertando uma consciência na população referente à necessidade de atitudes
sustentáveis, que realmente reduzam o impacto perante a natureza, sendo que ‘(...) a
consciência ambiental produz mudanças na percepção da realidade social, nas crenças,
comportamento, atitudes dos atores sociais’.”258
Daí a necessidade de efetiva e intensa cooperação entre as Nações de
forma a viabilizar a proteção global do meio ambiente, não compartimentando tal dever
relevantíssimo e essencial à sadia qualidade de vida, em ações pontuais e isoladas de
Estados. A governança do meio ambiente, portanto, deve ser feita de forma integrada
e solidária entre os Estados.
Tal percepção não é recente, tendo sido objeto do Princípio 24 da Declaração
da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano de 1972, segundo
o qual: “Todos os países, grandes e pequenos, devem ocupar-se com espírito e
cooperação e em pé de igualdade das questões internacionais relativas à proteção
e melhoramento do meio ambiente. É indispensável cooperar para controlar, evitar,
reduzir e eliminar eficazmente os efeitos prejudiciais que as atividades que se realizem
em qualquer esfera, possam Ter para o meio ambiente, mediante acordos multilaterais
ou bilaterais, ou por outros meios apropriados, respeitados a soberania e os interesses
de todos os estados.”
258
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São muitas as normas internacionais que determinam a cooperação entre
Estados em prol da proteção do direito de toda a coletividade ao meio ambiente
equilibrado. A título exemplificativo, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, em seu Princípio 7, estabelece: “Os Estados irão cooperar, em
espírito de parceria global, para a conservação, proteção e restauração da saúde e da
integridade do ecossistema terrestre (...).”
Em síntese, “a cooperação deve ser entendida como política solidária dos
Estados, tendo em mente a necessidade intergeracional de proteção ambiental. Por
isso, importa uma soberania menos egoísta dos Estados e mais solidária no aspecto
ambiental, com a incorporação de sistemas mais efetivos de cooperação entre Estados,
em face das exigências de preservação ambiental. (...) A cooperação pressupõe ajuda,
acordo, troca de informações e transigência no que toca a um objetivo macro de toda a
coletividade. Mais do que isso, aponta para uma atmosfera política democrática entre
os Estados, visando ao combate eficaz à crise ambiental global.”259
À evidência, tais conclusões são amplamente corroboradas pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Segundo a Opinión Consultiva OC-23/17, na
parte dispositiva de sua decisão: “Los Estados tienen la obligación de cooperar, de
buena fe, para la protección contra daños al medio ambiente, de conformidad con los
párrafos 181 a 210 de esta Opinión.”
Tal cooperação entre Nações aplica-se integralmente em matéria de acesso
a informações ambientais; afinal, os Estados devem poder acessar as informações
ambientais de outros Estados, da mesma forma que, internamente, devido às normas
internacionais elencadas acima, os Estados devem garantir acesso à informação
ambiental aos seus cidadãos. Assim, “entende-se que deve haver uma relação de auxílio
mútuo entre os governos, sejam nacionais, regionais ou locais, as empresas públicas
e privadas e os cidadãos, para que as informações sejam fornecidas e acessadas com
mais facilidade e para que a transparência ocorra, de fato.”260
Ora, em matéria ambiental, sem acesso à informação não há participação,
assim como sem participação não há cooperação. É certo, portanto, que “a cooperação
encontra-se claramente vinculada ao princípio da participação, ambas constituindo
faces da mesma moeda. A cooperação necessita, para a sua consecução, do
exercício da cidadania participativa e, mais do que isso, da cogestão dos diversos
Estados na preservação da qualidade ambiental. Sabe-se que os problemas de
degradações ambientais não se circunscrevem ao âmbito local; mas, ao contrário,
259
260
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exigem a cooperação de Estados de forma intercomunitária, visando à gestão do
patrimônio ambiental comum. Hoje, ninguém mais ignora a existência de dimensões
transfronteiriças das atividades degradadoras exercidas no âmbito das jurisdições
nacionais, surgindo a necessidade de troca de informações e de outras formas de
cooperação entre os Estados, em face da tutela do ambiente.”261
Diante dessas considerações, para atender ao desiderato pela cooperação
internacional em prol da proteção ambiental, dever de todos os Estados e de toda
a coletividade, mostra-se imperiosa a adoção de padrões normativos internacionais,
a serem seguidos pelas legislações dos Estados nacionais, que garantam o acesso
pleno a informações ambientais, inclusive sobre atividades que possam causar impacto
sobre o meio ambiente.
Tais standards normativos, que devem seguir a evolução das normas e
da jurisprudência internacional, não podem sofrer limitações oriundas de legislações
nacionais, devendo os Estados garantir a supressão ou a alteração de normas que
desatendam a essas finalidades. É o que se desume da decisão da Corte Interamericana
de Direitos Humanos no caso Reyes vs. Chile: “A Corte estabeleceu que o dever geral
do artigo 2 da Convenção (Americana de Direitos Humanos) exige a supressão das
regras e práticas de qualquer natureza que impliquem violação às garantias previstas
na Convenção, bem como a expedição de regras e o desenvolvimento de práticas
dirigidas à efetiva observância destas garantias.”
Importante registrar, como mencionado acima, que o caso Reyes vs.
Chile versou especificamente sobre o acesso à informação sobre empreendimento
causador de impacto ambiental, de modo que a referida determinação é específica
sobre o acesso a informações ambientais. Noutras palavras, pela decisão da Corte, em
homenagem ao artigo 2.º da Convenção Americana de Direitos Humanos, os Estados
devem suprimir normas que restrinjam o acesso à informação ambiental.
Tal orientação é respaldada pela doutrina especializada. Por certo, dada a
natureza global da questão ambiental, a tutela jurídica ambiental deve produzir efeitos
não apenas no âmbito dos Estados Nacionais – vale dizer, nos sistemas jurídicos
internos –, mas também globalmente, com a adesão das nações a um pacto jurídico
internacional, respeitadas, obviamente, as soberanias estatais. É o que defende
José Joaquim Gomes Canotilho, in verbis: “O postulado globalista pode resumirse assim: a proteção do ambiente não deve ser feita a nível de sistemas jurídicos
isolados (estatais ou não) mas sim a nível de sistemas jurídico-políticos, internacionais
e supranacionais, de forma a que se alcance um standard ecológico ambiental razoável
261
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a nível planetário e, ao mesmo tempo, se estruture uma responsabilidade global (de
Estados, organizações, grupos) quanto às exigências de sustentabilidade ambiental.
Por outras palavras: o globalismo ambiental visa ou procura formatar uma espécie de
Welt-Umweltrecht (direito de ambiente mundial). Isto não significa que se desprezem
as estruturas estatais e as instituições locais. Lá onde as instâncias nacionais e locais
consigam densificações positivas dos standards ecológicos, impõe-se a autocontenção
da ‘república ambiental planetária’. O globalismo aponta também para um direito da
cidadania ambiental em termos intergeracionais. Como o património natural não foi
criado por nenhuma geração e como, dentro de cada geração, se deve assegurar
igualdade e justiça ambientais, o direito ao meio ambiente de cada um é também um
dever de cidadania na defesa do ambiente.”262
Ainda nessa linha, no sentido do dever dos Estados nacionais de incorporar
os padrões internacionais para fins de cooperação na tutela do meio ambiente,
Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer ensinam: “A solidariedade expressa a
necessidade (e, na forma jurídica, o dever) fundamental de coexistência (e cooperação)
do ser humano em um corpo social, formatando a teia de relações intersubjetivas
e sociais que traçam no espaço da comunidade estatal. Só que aqui, para além de
uma obrigação ou dever unicamente moral de solidariedade, há que se trazer para o
plano jurídico-normativo tal compreensão. Na perspectiva ecológica, a solidariedade –
e os deveres a ela inerentes – projeta-se também em face dos habitantes de outras
nações, das futuras gerações e mesmo dos animais não humanos e da Natureza em
geral, implicando um conjunto de deveres em matéria socioambiental.”263
Por todas essas razões, eventual acordo internacional sobre acesso à
informação ambiental deve estimular os Estados nacionais rumo ao acesso pleno
à informação, com transparência ativa, não sendo cabíveis eventuais restrições
relacionadas à necessidade de se respeitar legislações nacionais mais restritivas sob
o ponto de vista da abertura de dados. Pelo contrário, nos termos da já transcrita
decisão proferida pela Corte Interamericana no caso Reyes vs. Chile, repita-se: “(...)
o Estado deve adotar as medidas necessárias para garantir os direitos protegidos na
Convenção, o que implica a supressão tanto das regras e práticas que signifiquem
violações a tais direitos, bem como a expedição de regras e o desenvolvimento de
práticas dirigidas à efetiva observância destas garantias.”
Noutros termos, não é o arcabouço normativo internacional quem deve
262
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Estado Constitucional Ecológico e Democracia
Sustentada.” In: LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Helini Sivini; e BORATTI, Larissa Verri (orgs.).
Estado de Direito Ambiental: tendências: aspectos constitucionais e diagnósticos. 2.ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2010, p. 33/34.
263
SARLET, Ingo Wolfgang; e FENSTERSEIFER, Tiago. Ob. cit., p. 56/57.
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deferência às legislações nacionais no caso do acesso à informação de natureza
ambiental, mas sim, os ordenamentos jurídicos pátrios é que devem se adequar
à cooperação das Nações rumo à efetividade da proteção do meio ambiente e,
consequentemente, do acesso à informação ambiental. Não fosse assim, o eventual
acordo internacional sobre acesso à informação, além de não se coadunar com o
Direito internacional e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
estaria eivado de absoluta falta de efetividade, tornando inócuas suas disposições.
Aliás, tais restrições não poderiam sequer ser do interesse dos Estados
nacionais, dados os diversos benefícios advindos do amplo acesso à informação
ambiental não apenas à coletividade, para que possa exercer seu direito de participar
de tomadas de decisão em matéria de meio ambiente, mas também aos próprios
governantes, visto que decisões baseadas em processos participativos são mais
aptas a contemplar os diversos interesses que costumam estar em jogo em temas
de natureza ambiental, a reduzir os conflitos, a litigiosidade e a judicialização, a evitar
a violação de direitos das pessoas e comunidades atingidas por atos relativos ao meio
ambiente, além de evitar desgastes políticos desnecessários, obter decisões mais
próximas do consenso264 e garantir o crescimento da consciência da população sobre a
relevância da preservação do meio ambiente, até para fins de consumo consciente265,
entre outros diversos fatores.
No exemplo das informações sobre a Amazônia, maior floresta tropical do
mundo, presente em nove países da América, o relatório intitulado “Transparência das
informações ambientais na Amazônia”, de lavra do Instituto Centro de Vida – ICV, conclui
haver, na atualidade, “um nível baixo de transparência das informações ambientais na
Amazônia.” Ressalta, ainda, que “a transparência das informações ambientais é um
elemento indispensável do controle ambiental na Amazônia brasileira. É somente com
o acesso a informações atualizadas, detalhadas e disponibilizadas em um formato
adequado que se viabiliza a colaboração entre órgãos do executivo e se possibilitam
controles ágeis por parte dos órgãos de monitoramento. Essa transparência também
permite aos atores do mercado controlarem os investimentos e as compras realizados,
264
“Essa transparência implicará uma decisão ambiental com maior consenso, com vistas à
aceitação da coletividade e para a produção de seus efeitos de forma mais pacífica.” In: SARLET, Ingo
Wolfgang; e FENSTERSEIFER, Tiago. Ob. cit., p. 164.
265
Segundo Daniela Braga Paiano e Deíse Camargo Maito, “o consumo consciente para que
promova o desenvolvimento sustentável exige uma mudança de comportamento dos consumidores
alienados e críticos e, para tanto, fazem-se necessárias a informação e a educação, para que os
consumidores tenham ciência dos impactos negativos e positivos que a sua decisão de consumo pode
provocar na sociedade e no meio ambiente e dessa maneira nortear corretamente as suas escolhas.”
In: PAIANO, Daniela Braga; MAITO, Deíse Camargo. Ob. cit., p. 208. Trata-se de desiderato contido
no Princípio 8 da Declaração do Rio, segundo o qual: “Para alcançar o desenvolvimento sustentável
e uma qualidade de vida mais elevada para todos, os Estados devem reduzir e eliminar os padrões
insustentáveis de produção e consumo, e promover políticas demográficas adequadas.”
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garantindo, assim, que não estão envolvidos com atividades que ameaçam o meio
ambiente. Por fim, a disponibilização de informação é condição sine qua non do
exercício pleno e informado da cidadania pois permite o necessário controle social das
atividades públicas e privadas na Amazônia.”266
IV – Conclusões
Diante das considerações acima expostas, concluímos o seguinte:
(i)

O direito à informação e à participação em matéria ambiental encontra-se
sedimentado em tratados, convenções e outros documentos internacionais,
consistindo em desideratos imprescindíveis a regimes democráticos, além
de representarem verdadeiros meios de efetivação de outros direitos
humanos;

(ii)

A titularidade difusa sobre o bem jurídico ambiental impõe o amplo acesso
às informações ambientais, de modo a permitir que a coletividade exerça o
direito de participação sobre o bem jurídico de que é titular;

(iii)

O acesso à informação ambiental também se justifica pelo fato de ser de
toda a coletividade o direito ao meio ambiente equilibrado, sendo certo que,
para exercer plenamente esse direito, é imprescindível a transparência das
informações e a participação;

(iv)

Ademais, como o dever de preservar o meio ambiente incumbe, além do
Poder Público, à coletividade, não se pode negar-lhe o pleno e amplo acesso
à informação, sob pena de impedir a sua participação no cumprimento dos
seus direitos-deveres;

(v)

Essa afirmação é corroborada pelo fato de que a superação da crise
ambiental global exige, necessariamente, a participação e o envolvimento
da sociedade nas questões afetas ao meio ambiente;

(vi)

O acesso à informação ambiental também decorre das características
do bem jurídico ambiental, classificado como indivisível, inalienável,
indisponível, extrapatrimonial, essencial para todas as formas de vida e de
difícil ou impossível reparação;

(vii)

Como há íntima ligação entre o direito fundamental ao meio ambiente

266
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equilibrado e a concretização de outros direitos humanos, é correto afirmar
que, sem informação, a coletividade ficaria privada de participar da tomada
de decisões sobre meio ambiente e, consequentemente, de exercer
plenamente os seus outros direitos humanos;
(viii)

Sendo assim, na linha do entendimento da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, as informações ambientais possuem de nítido caráter de
interesse público (ou de interesse difuso), o que torna obrigatório o acesso
a qualquer informação sobre atos que possam afetar o meio ambiente;

(ix)

Tendo em vista o direito da coletividade de ser informada e participar da
tomada de decisões que possam afetar seu direito difuso ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, todas as informações sobre tais atividades
devem ser disponibilizadas ao público em geral, inclusive quando se tratar
de informação em posse ou de interesse de entidade privada, qualquer que
seja a sua natureza jurídica;

(x)

Considerando que as atividades que causam impactos ambientais são,
em grande parte, realizadas por entidades privadas, não se pode negar
o acesso da coletividade às informações ambientais de interesse ou em
poder dessas entidades, sob pena de tornar absolutamente sem eficácia e
efetividade os direitos à informação e à participação, o direito de todos ao
ambiente equilibrado e os demais direitos humanos envolvidos;

(xi)

O acesso integral à informação por parte principalmente da população
potencialmente impactada pela atividade ainda se mostra como importante
ferramenta de prevenção de danos e mortes em casos de desastres
ambientais;

(xii)

Sem o acesso da coletividade às informações sobre atividades que possam
causar impactos ambientais, estariam prejudicadas importantes ações de
prevenção e precaução de danos ao meio ambiente, além de ações de
reparação de eventos danosos, geralmente de causalidade complexa;

(xiii)

Como, em geral, as informações sobre impactos ambientais causados
por entes privados se encontram sob a posse do Poder Público (como em
procedimentos de licenciamento ambiental), tanto o Poder Público quanto
a empresa envolvida podem ser demandados com vistas à apresentação
de informações ambientais; nos casos em que determinadas informações
ambientais não estejam sob o domínio do Poder Público, as entidades
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privadas estão obrigadas a fornecê-las;
(xiv)

Basta que a entidade privada exerça atividade que possa causar impactos
ambientais para que a coletividade esteja apta a acessar informações, em
nada sendo relevante a natureza jurídica da empresa (sociedade limitada,
sociedade de economia mista, sociedade anônima, empresa que exerce
função pública, empresa que recebe recursos públicos etc.);

(xv)

O acesso à informação deve ser concedido tempestivamente, de modo a
permitir que a coletividade exerça plenamente seu direito de participação
desde o começo do processo decisório até a decisão final, sob pena de
perda de objeto e violação de direitos, com possíveis danos irreparáveis,
como costumam ser os danos ambientais;

(xvi)

Considerando que a regra é o acesso à informação, sendo a sua negativa
mera exceção, toda e qualquer restrição de acesso a informações ambientais
somente poderia ser cogitada mediante decisão motivada, após a realização
de ponderação entre, de um lado, os direitos da coletividade ligados ao
acesso à informação e à proteção ambiental e, de outro, a necessidade de
se proteger direitos à privacidade e intimidade267 ou a existência de risco à
segurança ou soberania nacionais;

(xvii)

Eventuais restrições de acesso à informação relacionadas ao sigilo somente
podem incidir sobre os trechos sigilosos específicos, de modo que a
limitação fique absolutamente adstrita aos termos parciais da informação
considerada sigilosa, segundo critérios legais;

(xviii)

A divulgação de informações ambientais deve, tanto quanto possível, ser
feita sob o manto da transparência ativa, sem a necessidade de requerimento
do interessado, primordialmente por meios eletrônicos;

(xix)

Caso essa transparência ativa acabe por divulgar informações que, após
ponderação, possam ser consideradas sigilosas, terá o ofendido o direito de
pleitear as devidas reparações;

(xx)

Considerando a necessidade de cooperação entre as Nações em busca

267
Segundo o Supremo Tribunal Federal do Brasil, “o direito à intimidade – que representa
importante manifestação dos direitos de personalidade – qualifica-se com expressiva prerrogativa de
ordem jurídica que consiste em reconhecer, em favor da pessoa, a existência de um espaço indevassável
destinado a protegê-la contra indevidas interferências de terceiros na esfera de sua vida privada.” In:
Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Mandado de Segurança n.º 23.851-8/DF. Relator: Ministro
Celso de Mello. D.J. 21.06.2002.
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da preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações,
recomenda-se a adoção de padrões normativos internacionais, a serem
seguidos pelas legislações dos Estados nacionais, que garantam o acesso
pleno a informações ambientais, inclusive sobre atividades que possam
causar impacto sobre o meio ambiente, independente de se tratar de
informação pública ou privada, visto que todas as informações ambientais
são consideradas de interesse público, nos termos do entendimento da
Corte Interamericana de Direitos Humanos;
(xxi)

Permitir que legislações nacionais limitem a eficácia de tais padrões
normativos internacionais em matéria de informação ambiental atenta
contra a cooperação internacional e contraria as orientações da Corte
Interamericana de Direitos Humanos;
É o parecer.

9. AGENDA 2030 /ODS E DESAFIOS DA
IMPLEMENTAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NO
BRASIL: UM ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO
CAPITAL SOCIAL (LIDERANÇAS E DESENVOLVIMENTO
ENDÓGENO) E DO CAPITAL FINANCEIRO
(FINANCIAMENTO E FOMENTO DE PRÁTICAS DE
SUSTENTABILIDADE)

RICARDO STANZIOLA VIEIRA
Prof. Dr. dos cursos de mestrado e doutorado em Direito e do Mestrado em Gestão de Políticas Públicas
(UNIVALI). Coordenador do projeto “Cidadania e Sustentabilidade: capacitação de lideranças para o
desenvolvimento sustentável”.
GABRIEL PORTO PIMENTEL
Bacharelando em Relações Internacionais (Univali), membro representante da organização Open
knowledge no Brasil, pesquisador – bolsista do projeto “Cidadania e Sustentabilidade: capacitação de
lideranças para o desenvolvimento sustentável” (Univali).
FLAVIA ADALGISA DOS SANTOS VAZ
Especialista em Gestão de Pessoas, Administradora de Empresas, Técnica contábil, graduanda em
Direito. pesquisadora – bolsista do projeto “Cidadania e Sustentabilidade: capacitação de lideranças
para o desenvolvimento sustentável” (Univali).

INTRODUÇÃO
A presente reflexão baseia-se no questionamento de como as lideranças e
as finanças sustentáveis estão contribuindo para os desafios de implementação da
Agenda 2030 e os ODS no Brasil.
No início dos anos setenta (1970), o que viria se denominar desenvolvimento
sustentável, surgiu com uma abordagem mais ampla, com o nome de Eco
Desenvolvimento. Foi apresentado e defendido por diversos líderes e com bons
presságios pela publicação do relatório do Clube de Roma, o qual pregava o crescimento
zero como forma de evitar a catástrofe ambiental em um contexto de controvérsias
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sobre as relações entre crescimento econômico e meio ambiente268.
Essa questão foi discutida, incialmente, conforme preleciona Bellen269, pela
World Conservation Union no documento intitulado World’s Conservation Strategy, no
qual consta que para haver desenvolvimento sustentável, faz-se necessário considerar
aspectos referentes às dimensões social e ecológica, assim como os aspectos
econômicos dos recursos vivos e não vivos e as vantagens de curto e longo prazo de
ações alternativas. Posteriormente, o foco que estava fixo na integridade ambiental,
desloca sua ênfase, a partir do Relatório Brundtland, especialmente para o elemento
humano, cobrando um equilíbrio entre as dimensões econômica, ambiental e social.
Na segunda metade da década de oitenta, surgiu o mais conhecido e disseminado
conceito sobre desenvolvimento sustentável, após a criação da Comissão Mundial
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD), ou World Commission on
Environment and Development (WCED), vinculada à Organização das Nações Unidas
(ONU), que resultou no Relatório Brundtland.:
[...] desenvolvimento sustentável é um processo de transformação
no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação
do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam
e reforça o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades
e aspirações futuras [...] é aquele que atende às necessidades do presente
sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas
próprias necessidades270.

A relevância e reconhecimento sobre a conceituação adotada pelo Relatório
Brundtland se dá pelo fato de envolver a necessidade e a limitação. A necessidade,
em particular, às necessidades essenciais dos países subdesenvolvidos do planeta,
para os quais a atenção deve ser priorizada e os limites sobre o uso da tecnologia e a
organização social para manter a capacidade do meio ambiente no atendimento das
necessidades das gerações presentes e futuras.
Fica ainda evidente, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável que
não há um estado estático, pois o processo de crescimento pode continuar a ocorrer
sem a existência da lógica autodestrutiva predominante. A despeito disso, faz-se
necessário estabelecer, para a conceituação, critérios e consenso com a finalidade
de definir o que é “não comprometer a capacidade de gerações futuras”, visto que
aquilo que é primordial para as gerações atuais pode não ser de tamanha relevância
268
MAY, P. H.; LUSTOSA, M. C.; VINHA, V. (Org.). Economia do meio ambiente: teoria e prática. 2.
ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2010
269
BELLEN, H. M. van. Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. 2. ed. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2006, p. 45.
270
Relatório Nosso Futuro Comum. Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(CMMAD). São Paulo: FGV, 1987.
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para as futuras. De acordo com a CMMAD (1998), os principais objetivos de políticas
derivadas desse conceito de desenvolvimento sustentável são: retomar o crescimento
como condição necessária para erradicar a pobreza; mudar a qualidade do crescimento
para torná-lo mais justo, equitativo e menos intensivo em matérias-primas e energia;
atender às necessidades humanas essenciais de emprego, alimentação, energia, água
e saneamento; manter um nível populacional sustentável; conservar e melhorar a base
de recursos; reorientar a tecnologia e administrar os riscos; e incluir o meio ambiente
e a economia no processo decisório.
Sobre a preocupação com a problemática do desenvolvimento sustentável,
Sachs acrescenta as dimensões cultural, geográfica e política para explicar a
sustentabilidade e o consequente desenvolvimento sustentável, afirmando que ao
atuarem no sistema – social, econômica, ambiental e institucional - irão conduzir ao
equilíbrio. Segundo o estudioso, na dimensão econômica, os olhares devem estar
voltados para o desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado e atentar para a
segurança alimentar, busca de capacitação contínua dos instrumentos de produção,
diversificação dos produtos e mercados e garantia na geração de renda. Explana ainda,
o doutrinador, que na dimensão social, seria preciso manter uma homogeneidade
social, distribuição justa de renda, geração de empregos, qualidade de vida e igualdade
no acesso aos recursos e serviços. Já na ambiental, ele ressalta o respeito pela
capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais, preservação do potencial
do capital natural na sua produção de recursos renováveis, bem como no limite e
uso correto dos recursos não renováveis. E, por fim, na dimensão institucional, seria
preciso assegurar o compromisso e a capacidade do Estado em implementar políticas
e projetos voltados para o desenvolvimento da sociedade, bem como manter um nível
razoável de coesão social.271
Neste sentido esta reflexão busca tentar apontar os gargalos e propor
alternativas para superação dos mesmos. Busca-se contribuir para integrar as duas
agendas, apontando as incongruências e mecanismos de superação destas.
1 Desenvolvimento Sustentável e Governança Ambiental como categorias
privilegiadas
Neste novo cenário de incorporação dos valores da sustentabilidade pelas
políticas públicas verifica-se que o Direito Ambiental vem evoluindo do tecnicismo
para o socioambientalismo, e também as categorias de Desenvolvimento Sustentável
e Governança Ambiental têm sofrido importantes transformações. O conceito
271

SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.
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de Desenvolvimento Sustentável em si, já é fruto de uma importante tomada de
consciência axiológica mais complexa: como reatar com o crescimento de forma a
fazer recuar as desigualdades e a pobreza, sem deteriorar o meio ambiente legado às
futuras gerações? O conceito conheceu uma evolução sem precedentes reconhecendo
as três dimensões econômica, ambiental e social, base do que seria posteriormente
um incremento de participação da cidadania em um contexto globalizado.
O mesmo se pode dizer em relação a Governança Ambiental. Esta categoria
recente que pareceria uma utopia há algumas décadas, atualmente constitui uma
necessidade e vem dando o tom do discurso nacional (governança ambiental local) e
internacional (governança ambiental global). Isto fica claro, sobretudo, após a entrada
em vigor de tratados como a Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) e o Protocolo de
Quioto. Ambos os conceitos acima têm levado a uma nova formatação de Governança
e Políticas Públicas Ambientais (Leis, 2002), que passam a ser marcadas por uma
maior participação da sociedade civil nos processos decisórios e de gestão ambiental.
Trata-se de experiências recentes e como tal os desafios são inúmeros, sobretudo
no campo prático. Destacam-se direitos de acesso à informação, à participação
pública na tomada de decisões e o acesso à justiça em matéria ambiental - cidadania
socioambiental. Neste particular tem evoluído o papel da sociedade civil organizada.
As implicações e desafios descritos requerem uma postura interdisciplinar envolvendo
temas relacionados à Economia (Desenvolvimento Econômico Sustentável) e Gestão
Pública (Políticas públicas; novos modelos de gestão: democráticos e participativos) e
Cultura (com o surgimento de novos bens ambientais como o caso claro dos chamados
conhecimentos de populações tradicionais).
Como deve-se, por fim, compreender essa governança? De acordo com o Banco
Mundial, governança é “the process through which state and nonstate actors interact
to design and implement policies within a given set of formal and informal rules that
shape and are shaped by power”272.
Diferente da concepção dada pelo Banco Mundial de governança como
processo, Delmas e Young273 apresentam governança como uma função social
centrada nos esforços para orientar sociedades ou grupos humanos com o objetivo
de evitar resultados indesejáveis (como por exemplo a tragédia dos bens comuns) e
a obter resultados socialmente desejáveis (como a manutenção de um bom sistema
272
WORLD BANK. World Development Report 2017: Governance and the Law. Washington, DC:
World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0950-7, p. 3. Tradução livre: “o processo por meio do qual atores
estatais e não estatais interagem para conceber e implementar políticas públicas no âmbito de um dado
conjunto de regras informais que moldam e são moldadas pelo poder”.
273
DELMAS, Magali A; YOUNG, Oran R. Governance for the environment: new perspectives.
Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 6-7.
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climático). Por outro lado, governo é uma organização, ou conjunto de organizações
especializadas para abordar problemas de governança em um ambiente bem definido
(por exemplo, um Estado-Nação).
Rosenau274 também diferencia governança de governo: enquanto governo sugere
atividades sustentadas por uma autoridade formal, “pelo poder de polícia que garante
a implementação das políticas devidamente instituídas”, governança é um fenômeno
mais amplo, que abrange as instituições governamentais, mas também mecanismos
informais, não governamentais, que fazem com que “as pessoas e as organizações
dentro de sua área de atuação tenham uma conduta determinada, satisfaçam suas
necessidades e respondam às suas demandas”.
Enquanto a função transmite a ideia de uma atividade ou papel a ser
desempenhado, o processo traz a noção de conjunto de atividades que se realizam,
via de regra, em uma sequência lógica. Por outro lado, na definição de governança,
há quem faça a junção desses conceitos, como é o caso de Partidário275, ao definir
governança como “conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito à
qualidade do exercício do poder, essencialmente no que se refere à responsabilidade,
transparência, coerência, eficiência e eficácia”.
Destaca-se que, de acordo com o exposto, pode parecer que a temática
do desenvolvimento sustentável apresente um consenso em sua conceituação;
entretanto, ele é marcado por vários obstáculos em sua operacionalização, no que vem
a ser realmente o desenvolvimento sustentável. Alguns dos desafios e obstáculos são
objeto deste estudo, nomeadamente a importância de lideranças (desenvolvimento
endógeno – capital social ou outros termos equivalentes) e da existência de mecanismos
de financeiros (seja de fontes de recursos públicos domésticos/políticas públicas; seja
no âmbito do setor não-estatal: sociedade civil e mercado).
Assim, em que pese todos os discursos, histórico de avanços principiológicos,
retóricos e jurídicos em torno na categoria sustentabilidade (do eco desenvolvimento
– Estocolmo 1972 aos ODS – Agenda 2030), os caminhos para a implementação
do desenvolvimento sustentável passam precisamente pelos determinantes de
quem (atores) e como (com que recursos). Ao longo destes mais de 45 anos da
categoria sustentabilidade estes pontos – gargalos se mostraram mais do que meros
formalismos. A ponto de como bem salientou José Eli Lopes da Veiga276 termos uma
situação de distanciamento de duas grandes agendas: Do desenvolvimento (que vai
274
ROSENAU, James N. Governança, ordem e transformação na política mundial. In ROSENAU,
James N; CZEMPIEL, Ernst-Otto (org.). Governança sem governo: ordem e transformação na política
mundial. Tradução de Sérgio Bath. Brasília: Editora Universidade de Brasília e São Paulo: Imprensa Oficial
do Estado, 2000, p. 15-16.
275
PARTIDÁRIO, Maria Rosário. Guia de boas práticas para Avaliação Ambiental Estratégica, p. 38.
276
Da (des) governança global da sustentabilidade.
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muito bem) e da Sustentabilidade (que ainda enfrenta desafios importantes para sua
concretização). Ocorre, como evidencia a própria categoria da sustentabilidade essas
duas agendas deveriam funcionar juntas, se reforçando. O que se verifica em todos
os contextos e cenários da governança planetária é uma nítida prevalência da agenda
desenvolvimentista, a ponto de corrermos o risco de um esvaziamento semântico da
categoria sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável.
2 Sobre a importância de capital social/lideranças para a implementação
dos ODS e práticas de sustentabilidade
Neste item desenvolve-se a fundamentação teórica relativa às variáveis centrais
do estudo: liderança, formação de um líder e liderança sustentável. Definir liderança é
um desafio, pois o número de publicações trazido ao público tem se multiplicado.
Embora se saiba que o interesse seja tão antigo quanto o próprio homem, ele adquire
novas feições e interesse crescente a cada momento. Com o aparecimento de
inúmeros conceitos sobre liderança, surge dificuldades para delinear de maneira mais
precisa e completa a abrangência do assunto.277
Entre as principais definições de liderança temos:
• Liderança é o comportamento de um indivíduo quando está dirigindo as
atividades de um grupo em direção a um objetivo comum.278

• Liderança é um tipo especial de relacionamento de poder, caracterizado pela
percepção dos membros de um grupo, no sentido de que outro membro
tenha o direito de prescrever padrões de comportamento no que diz respeito à
qualidade de membro desse grupo.279

• Liderança é influência pessoal exercida em uma situação e dirigida através do
processo de comunicação, no sentido de atingir um objetivo específico.280

• Liderança é uma interação entre pessoas, na qual uma apresenta informação
de um tipo e de tal maneira que os outros se tornam convencidos que seus
resultados serão melhorados caso se comporte de maneira sugerida.281

• Liderança é o início e a manutenção de estruturas em termos de expectativa

277
BERGAMINI, Cecilia Whitaker. Liderança. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.2-3.
278
HEMPHILL, L.K & COONS, A.E. Development of the leader behavior description questionnaire,
in R. M. Stogdill & A. E. Coons (eds.), Leader behavior: Its description and measurement, Columbus,
OH: Bureau os Busines Research, Ohaio State University, 1957, p.7.
279
JANDA, K. F., Towards the explication of concept of leadership in terms of concept of pawer, U.
S. A., Human Relations, 1960, p.358.
280
TANNENBAUM, R., WESCHLER, I. and MASSARIK F. (1961). Leadership and Organization: A
Behavioral Approach, New York: McGraw Hill Book Co, Inc, p.24.
281
JACOBS, T. O., Leadership and exchange in formal organizations, Alexandria, VA: Human
Resources Organization, 1970, p.232.
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e interação.282

• Liderança é o incremento e a manutenção sobre e cima de uma submissão
mecânica com diretrizes rotineiras da organização.283

• Liderança é o processo de influenciar as atividades de um grupo organizado
na direção da realização de um objetivo.284
Liderança pode ser resumida na habilidade de influenciar pessoas para trabalharem
entusiasticamente visando atingir aso objetivos identificados como sendo para o bem comum,
inspirando confiança por meio da força do caráter e traços pessoais do líder.285

2.1 A formação de um líder

Não há dúvida de que algumas pessoas demostram prematuramente aptidão
para liderar. Observe a dinâmica em qualquer parquinho e logo se torna evidente que
algumas crianças possuem uma capacidade inata para a liderança. Algumas delas,
a influência vem de seu tamanho ou força. Outros têm a imaginação e criatividade,
inventando jogos e reunindo outras crianças em torno de si. Algumas crianças são
carismáticas e sendo companhias agradáveis as demais crianças.286
Muitos líderes mundiais deram sinais prematuros de sua capacidade de
liderança. Quando garoto, Napoleão Bonaparte organizava intrincadas batalhas com
seus colegas de classe. Winston Churchill, quando criança, encenava elaboradas
manobras de batalha com 1.500 soldados de brinquedos e passou a se interessar
por política ainda muito jovem.
Kotter287, um dos maiores pesquisadores em liderança, chega à conclusão de
que “há pessoas que nasceram líderes e há outras que aprendem a desenvolver
sua capacidade de liderança ao longo de décadas”. Ser uma habilidade inata ou não já
é considerado como uma discussão desnecessária diante da necessidade de se
ter que contar com líderes eficazes.
A chave para a formação de um líder não está nas experiências, boas ou
más, e sim nas respostas que ela dá a elas. Algumas pessoas por dificuldades
tornam-se rancorosos ou medrosos e param de tentar, outros sofrem, mas decidem
aprender com a crise e tornam-se mais fortes.
282
STOGDILL, R. M., Handbook of leadership, N. Y., MacMillan/ Free Press, 1974, p.411.
283
KATZ, D. & KAHN, R. L., Psicologia Social das Organizações, S. P., Editora Atlas S. A., 1966,
p.528.
284
ROUCH, C.F., & BEHLING, O. 1984. Functionalism : Basis for alternate approach to the study of
leadership. Elmsford, New York: Pergamon Press, p.45-62.
285
HUNTER, James C. O Monge e o Executivo. 13 ed. Sextante. Rio de Janeiro, 2004. s/p.
286
BLACKABY, Henry; BLACKABY Richard. Liderança Espiritual. São Paulo, 2011, p.50-70
287
KOTTER, John P. Liderando Mudanças.Tradução de Leading Change. Rio de
janeiro: Campus, 1997, s/p.
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Os líderes não são pessoas que nunca fracassaram, mas pessoas que
venceram as adversidades. Fracassos e crises pessoais não desqualificam ninguém
para a liderança.
O presidente da Independent Association Bankers of Texas fala que:
“A verdadeira liderança não é algo que possa ser aprendido. Somente pode ser
aprimorado quando um indivíduo já tem uma habilidade natural para isso. Líderes
podem ser treinados para tornarem-se melhores, mas já nascem com a habilidade
de liderar”.
2.2 Líder para a sustentabilidade: “Líder Sustentável”
Para Ricardo Voltolini 288 um dos pesquisadores de liderança sustentável os
líderes sustentáveis são: “indivíduos que ‘lideram com valores’”. Para ele essas
pessoas têm grande capacidade de autoconhecimento e sabem a medida exata
entre racionalidade e emotividade. Têm boas percepções sobre si, seus liderados
e a empresa, e tomam decisões orientadas pela intuição e por convicções e
princípios bem arraigados. Estão acima dos líderes convencionais justamente
por terem essas capacidades mais elevadas.
É liderar com valores. Um líder sustentável é aquele que pratica os valores
de sustentabilidade na gestão de seus negócios e esses valores são basicamente:
respeito ao outro, respeito ao meio ambiente, diversidade, ética e transparência. Esse
líder deve compreender que o sistema econômico depende do sistema ambiental. Que
seu modelo de negócio não seja permitido em prejuízo do planeta e da sociedade.289
Para Ricardo Voltolini 290 um dos maiores pesquisadores de liderança
sustentável os líderes sustentáveis são: “indivíduos que ‘lideram com valores’.”
Para ele essas pessoas têm grande capacidade de autoconhecimento e sabem
a medida exata entre racionalidade e emotividade. Têm boas percepções sobre
si, seus liderados e a empresa, e tomam decisões orientadas pela intuição e por
convicções e princípios bem arraigados. Estão acima dos líderes convencionais
justamente por terem essas capacidades mais elevadas.
É liderar com valores. Um líder sustentável é aquele que pratica os valores
de sustentabilidade na gestão de seus negócios e esses valores são basicamente:
respeito ao outro, respeito ao meio ambiente, diversidade, ética e transparência. Esse
líder deve compreender que o sistema econômico depende do sistema ambiental.
Que seu modelo de negócio não seja permitido em prejuízo do planeta e da sociedade.
288
289
290

VOLTOLINI, R. Conversas com Líderes Sustentáveis, Editora Senac SP, 2011, s/p.
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Já para Nanus e Dobbs291 o líder sustentável é o que organiza os recursos
intelectuais, de pessoal e de capital afim de alcançar a direção certa e sustentável.
Esses mesmos autores ainda relatam que o líder nessas organizações possui quatro
direções que acaba seguindo nos trabalhos sob seu domínio: fonte de motivação e
inspiração, auxiliando os comandados nos desdobramentos das atividades; buscador
de recursos, agindo fora da organização na tentativa de conseguir ajuda e apoio de
colaboradores; controlador da qualidade dos serviços oferecidos à sociedade, primando
pelos índices de eficácia organizacional; e também antecipador de tendências, sendo
um visionário de modo a prever acontecimentos que serão importantes à organização.
Sobre líderes, Zaleznik292 aponta que estes costumam, além de assumir
riscos inerentes ao posto exercido, também ‘procurar’ situações dessa natureza,
especialmente em casos onde identificam que há oportunidades e recompensas
que possam ser consideradas favoráveis. Levando esse conceito para a ótica da
sustentabilidade, temos dimensão da importância do papel do líder na sociedade que
busca sustentabilidade, uma vez que tais pessoas sabem reagir aos momentos em
que é preciso racionalizar os recursos para crescer e também os momentos em que é
necessário investir para recebimento posterior
Além disso, resta ressaltar que o líder não estará sempre presente, portanto
uma atribuição que lhe é cabida se refere à preparação de sua sucessão, em vista de
que os trabalhos realizados continuem a ser desenvolvidos nos anos subsequentes,
independente de fatores como falecimento do gestor ou incapacitações diversas que
impossibilitem o desempenho das funções293.
Voltolini294 define um padrão para competências de liderança sustentável, com
base nesse padrão, ele elencou 20 atributos pertencentes aos líderes sustentáveis
são eles:

Comandar a elaboração de uma estratégia consistente de sustentabilidade
para a empresa, buscando a cooperação entre as diferentes áreas e as questões/
causas mais relevantes para o negócio e o seu setor de atuação; fazer com
que o conceito permeie a cultura organizacional, transformando-o em um valor
corporativo relevante para a definição da identidade da companhia;

Garantir uma coordenação entre as diversas funções corporativas da
empresa com o objetivo de maximizar o desempenho em sustentabilidade;

A partir de uma análise permanente de cenários, avaliar riscos e
oportunidades relacionados a questões de sustentabilidade para a empresa e o
291
NANUS, Burt; DOBBS, Stephen M. Liderança para o terceiro setor: estratégias de sucesso para
organizações sem fins lucrativos. Tradução de Cynthia Azevedo. São Paulo: Futura, 2000, p.113.
292
ZALEZNIK, Abraham. Gerentes e líderes são diferentes? São Paulo: Nova Cultural, 1986.
(Coleção HARVARD de Administração, n. 17) s/p.
293
BRIGHT, William E. Como uma empresa administra seus recursos humanos. São Paulo: Nova
Cultural, 1987. (Coleção HARVARD de Administração, n. 4) , s/p.
294
VOLTOLINI, R. Conversas com Líderes Sustentáveis, Editora Senac SP, 2011, s/p.
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setor;

Assegurar que a empresa identifique, de forma clara, todos os impactos
socioambientais negativos causados por suas operações; cuidar para minimizálos ou eliminá-los;

Definir políticas específicas e cenários para o futuro, estabelecendo
metas mensuráveis de curto, médio e longo prazos;

Envolver e educar funcionários e colaboradores, adotando programas de
treinamento e desenvolvimento e também sistemas sólidos de incentivo;

Realizar monitoramento e mensuração de desempenho baseados em
métricas específicas para, por exemplo, gestão de água, energia, emissões de
gases de efeito estufa, poluição, efluentes e biodiversidade;

Responsabilizar pela execução da estratégia áreas corporativas
essenciais como Compras, Marketing, Recursos Humanos, Jurídico e Relações
Institucionais, assegurando que nenhuma delas atue em conflito com os
compromissos e objetivos de sustentabilidade da empresa;

Alinhar estratégias, metas e estruturas de incentivo de todas as unidades
operacionais com os objetivos e compromissos de sustentabilidade da empresa;

Analisar cada elo da cadeia de valor, mapeando impactos, riscos e
oportunidades;

Envolver fornecedores na estratégia de sustentabilidade; sensibilizar,
treinar e capacitar parceiros de negócio; monitorar o quanto estão alinhados
com os compromissos e práticas da empresa;

Rever processos e modos de produzir; desenvolver produtos e
serviços ou conceber modelos de negócio que contribuam para promover a
sustentabilidade;

Realizar investimento social alinhado com as competências da empresa
e o contexto operacional de seu negócio, enquadrando-o em sua estratégia
de sustentabilidade; atuar sempre em sintonia com as políticas públicas
correlacionadas para garantir maior eficácia nos resultados;

Integrar campanhas e iniciativas públicas, assumindo, em suas
comunicações (palestras, aulas magnas e artigos), compromissos com as
questões mais relevantes de sustentabilidade;

Coordenar esforços com outras organizações – de primeiro, segundo e
terceiro setor – para potencializar investimentos e não anular outras iniciativas
de desenvolvimento sustentável;

Cooperar com organizações do mesmo setor e outras partes interessadas
em iniciativas que ajudem a encontrar respostas para desafios comuns, local
ou globalmente, com ênfase àquelas que venham a ampliar o impacto positivo
na cadeia de valor;

Fazer o papel de mentor para empresas do mesmo setor ou de outro
setor que ainda se encontrem em estágio inicial de implantação de práticas
sustentáveis; na condição de referência em liderança em sustentabilidade,
facilitar o acesso a informações por parte daqueles que desejam conhecer a
política da empresa;

Comunicar, de forma ampla, os resultados e a evolução de suas práticas de
sustentabilidade, visando prestar contas às partes interessadas e à sociedade;

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Conferencistas / Invited Papers

e também emular o comportamento sustentável de outras empresas;

Envolver e educar os stakeholders para que eles conheçam as políticas
da empresa e participem, a seu modo, da consecução delas no dia a dia;

Capitanear o processo de mudança, inserir as dimensões social
e ambiental na noção de sucesso empresarial, superar a inércia e o apego
aos modelos consagrados, estabelecendo uma visão e uma missão de
sustentabilidade.
Já para Nanus e Dobbs295 o líder sustentável é o que organiza os recursos
intelectuais, de pessoal e de capital afim de alcançar a direção certa e sustentável.
Esses mesmos autores ainda relatam que o líder nessas organizações possui quatro
direções que acaba seguindo nos trabalhos sob seu domínio: fonte de motivação e
inspiração, auxiliando os comandados nos desdobramentos das atividades; buscador
de recursos, agindo fora da organização na tentativa de conseguir ajuda e apoio de
colaboradores; controlador da qualidade dos serviços oferecidos à sociedade, primando
pelos índices de eficácia organizacional; e também antecipador de tendências, sendo
um visionário de modo a prever acontecimentos que serão importantes à organização.
Sobre líderes, Zaleznik296 aponta que estes costumam, além de assumir
riscos inerentes ao posto exercido, também ‘procurar’ situações dessa natureza,
especialmente em casos onde identificam que há oportunidades e recompensas
que possam ser consideradas favoráveis. Levando esse conceito para a ótica da
sustentabilidade, temos dimensão da importância do papel do líder na sociedade que
busca sustentabilidade, uma vez que tais pessoas sabem reagir aos momentos em
que é preciso racionalizar os recursos para crescer e também os momentos em que é
necessário investir para recebimento posterior
Além disso, resta ressaltar que o líder não estará sempre presente, portanto
uma atribuição que lhe é cabida se refere à preparação de sua sucessão, em vista de
que os trabalhos realizados continuem a ser desenvolvidos nos anos subsequentes,
independente de fatores como falecimento do gestor ou incapacitações diversas que
impossibilitem o desempenho das funções297
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3 Dos desafios financeiros para a implementação do desenvolvimento
sustentável: uma análise a partir do contexto dos ODS - Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
Sabe-se que padrões de crescimento atuais não são sustentáveis. “Serão
necessários 90 trilhões de dólares para enfrentar os desafios do desenvolvimento
sustentável nos próximos anos”, no entanto “o custo da inação acabaria por ser muito
mais profundo, com o futuro da humanidade na balança”298.
O conceito de desenvolvimento sustentável em sua trajetória consolidou-se com
seus ‘três pilares’: o econômico, o social e o ambiental, como também foi demonstrada
sua relação com as agendas globais de comércio, financiamento e meio ambiente,
como a Conferência Internacional para o Financiamento do Desenvolvimento299. Hoje
os esforços pelo desenvolvimento sustentável têm como base a Agenda 2030 com
o seu conjunto de objetivos globais estipulados em 2015 na ONU, os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODSs).
A Agenda 2030 é uma agenda global que estipula diretrizes, princípios, e uma
metodologia. Nela está incluso um conjunto de Objetivos e metas a serem seguidas
nos próximos anos por todos os países e pessoas do mundo. A Agenda foi formalizada
e adotada por todos os 193 Estados-Membros da ONU, em setembro de 2015 em
Nova York, na Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável que antecedeu a
70º sessão da Assembleia Geral. Ao dar continuidade às conquistas dos Objetivos
do Desenvolvimento do Milênio (ODM)300, busca mobilizar uma parceria global para
alcançar o desenvolvimento sustentável incentivando a adesão de todos stakeholders
para a efetiva conclusão da agenda.
Alguns autores apontam que “o desenvolvimento sustentável deve ser
economicamente factível, ecologicamente apropriado, socialmente justo e
culturalmente equitativo, sem discriminação”. Há, continua o raciocínio, uma possível
convergência entre duas situações antagônicas: preservar o ambiente e “a necessidade
de incentivar o desenvolvimento socioeconômico”301.
Nota-se, como mencionou secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon302, “as
298
Disponível em: <http://unepinquiry.org/event/high-level-sdg-financing-lab/>.
299
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301
ARMADA, C. A. S; MOURA, M. T; STANZIOLA, R. A influência do direito internacional ambiental
na atividade das instituições financeiras: análise dos principais instrumentos e mecanismos de
governança corporativa e compliance. 20° Congresso brasileiro de direito ambiental, São Paulo: Instituto
O Direito por um Planeta Verde, 2015.
302
FUNDAÇÃO DOM CABRAL; INICIATIVA INCLUIR; PNUD. Mercados Inclusivos no Brasil:
desafios e oportunidades do ecossistema de negócios. 2015, p. 7.
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agendas das empresas e do desenvolvimento sustentável estão convergindo de
forma nova e instigante”, criando assim a possibilidade e a expectativa de gerar novos
negócios e novas formas de financiar empreendimentos e ações que contribuam para
o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ainda, segundo
Peter Thomsom, presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, “as estimativas
sugerem que financiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis exigirá um
investimento anual de aproximadamente US$6 trilhões [...]”303.
Em um estudo sobre a influência das normas internacionais nas atividades
das instituições financeiras, é reiterado a atual tendência para o desenvolvimento
sustentável. Isso se expressa na conjuntura global com um movimento que incentiva a
sustentabilidade em variados setores da sociedade; e na mudança de comportamento
no setor empresarial, em que pese as instituições financeiras304.
É notável assim, nos últimos anos, o surgimento de novos instrumentos de
promoção da sustentabilidade, com relevância a transformação nas instituições
financeiras multilaterais na iniciativa de vincular desenvolvimento sustentável a seus
mecanismos financeiros. Fato que chega a ser considerado “o avanço mais importante
da proteção ao meio-ambiente nas últimas décadas”305.
Em 2017, 44 países comprometeram-se a apresentarem Relatório Nacionais
Voluntários (RNVs) no Fórum Político de Altos Nível das Nações Unidas (ONU), o
Brasil foi um deles. Nesse contexto, organizações da sociedade civil documentaram e
analisaram306 as informações reportadas pelos países a fim de compreender a situação
e os desafios e progressos na implementação dos ODSs nos países. São reconhecidos
dez pilares chaves, boas práticas que estão surgindo e recomendações de como os
países podem se aproveitar de tais meios institucionais como uma oportunidade para
aprendizado mútuo com os pares, troca de conhecimento e suporte para a efetiva
implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Os Relatórios Nacionais Voluntários307 demonstram que a maioria dos países de
303
UNITED NATIONS. Opening of SDG Financing Lab. Disponível em: <http://www.un.org/
pga/71/2017/04/18/opening-of-sdg-financing-lab/>. Acesso em 12 jun.2016.
304
ARMADA, C. A. S; MOURA, M. T; STANZIOLA, R. A influência do direito internacional ambiental
na atividade das instituições financeiras
305
ICTSD. Novos atores para o desenvolvimento sustentável: as instituições financeiras,
2008.
Disponível
em:
<http://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/novos-atores-para-odesenvolvimento-sustent%C3%A1vel-as-institui%C3%A7%C3%B5es-financeiras>. Acesso em 17
mai. 2017.
306
CCIC. Progressing national SDGs implementation: An independent assessment of the voluntary
national review reports submitted to the United Nations High-level Political Forum on Sustainable
Development in 2017. Ottawa, 2018.
307
Com o propósito de prestar contas aos cidadãos, dar suporte a “efetiva cooperação internacional,
fomentar boas práticas e a aprendizagem mútua”, países apresentam Relatórios Voluntários Nacionais
(RVN) nos Fóruns Políticos de Alto-Nível das Nações Unidas anualmente.
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alguma forma “incorporaram os ODS nos seus planos nacionais de desenvolvimento e
políticas relacionadas” e estão aptos a apresentar ações concretas do seu movimento
em direção a Agenda 2030. Os desafios, portanto, se dão no sentido de “começar a
integrar os ODSs nos orçamentos nacionais e locais para assegurar que os recursos
estejam alocados para implementação, com base na boa prática de identificar fontes
financeiras para implementar a Agenda 2030 no nível do país”.
A avaliação dos RNVs, identifica que a maior parte dos países “não articulam
planos para custear a implementação ou fontes de financiamento”. Uma melhor
prática recomendada é “articular de forma clara e detalhada [no RNV] os desafios
na implementação da Agenda 2030 para informar como o país pode melhor receber
suporte doméstico e internacional”308.
A Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD) é considerada um relevante
mecanismo de suporte para a implementação da Agenda 2030, a qual países
desenvolvidos se comprometem a prestar assistência de 0,7% da renda nacional bruta
para países em desenvolvimento e 0,15% para países menos desenvolvidos (LDCs).
Recursos domésticos e investimentos também são considerados importantes, bem
como parcerias internacionais309.
4 Considerações Finais
O debate sobre o desenvolvimento sustentável, portanto, possui uma
considerável trajetória e, em certa medida, acontece na discussão sobre a relação
entre crescimento econômico e meio ambiente (humanidade e natureza). O conceito
de desenvolvimento sustentável, assim cunhado pelo Relatório Brundtland em 1987
apresentou duas categorias controvérsias (necessidades e limites) que valem serem
analisadas com cuidado. Desde o Eco Desenvolvimento, passando pela incorporação
popular das três dimensões: ambiental, social e econômica, o debate chega atualmente
no escopo moderado da Agenda 2030 e os ODS. Entretanto, a noção não estática do
conceito deve ser considerada, uma vez que o crescimento, o “desenvolvimento”, tem
a possibilidade de ocorrer em outros modelos que não a lógica de competição vigente
e autodestrutiva.
É nesse contexto, que se lançam desafios para a efetivação prática do
desenvolvimento sustentável: o capital humano e o capital financeiro. O conceito de
governança, ajuda a entender esse movimento de aumento da participação da sociedade
civil e outros atores não-estatais nos processos decisórios. É demonstrada também
308
309

CCIC. Progressing national SDGs implementation, p. 30-31.
CCIC. Progressing national SDGs implementation, p. 31.
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na incorporação dos conceitos de sustentabilidade dentro das políticas públicas e no
direito internacional ambiental (governança internacional, nacional e local), prezando
pela multiplicidade e interdisciplinaridade dos atores e abordagens que valorizem os
conhecimentos tradicionais de povos originários. Seja entendida como processo ou
função, a governança hoje considerada um princípio na implementação da Agenda
2030, pode vir a incentivar o surgimento de lideranças e novas formas de executar na
prática a sustentabilidade.
Os líderes são aqueles capazes de influenciar pessoas para alcançar objetivos.
Ao se desprender da ideia de responsabilizar terceiros pelos problemas da sociedade,
o protagonismo, a criação de redes e parcerias e a busca por formas não convencionais
de soluções, apontam como tendências de atuação e liderança.
A distância entre as Agendas internacionais do Meio Ambiente e a do
Desenvolvimento, e a predominância desta última, é outro desafio para a realização
da sustentabilidade (equilíbrio entre todas as dimensões), onde o ser humano fica no
meio. As Conferências Internacionais de Financiamento ao Desenvolvimento são uma
possibilidade para aproximar essas duas agendas. A última conferência que aconteceu
em Addis Abeba, capital da Etiópia, teve como produto uma Agenda de Ação global
que fornece diretrizes de melhores práticas financeiras para o alcance dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável.
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1. A “DESGOVERNANÇA” DOS RISCOS AMBIENTAIS
DAS NANOTECNOLOGIAS NO BRASIL

AÍRTON GUILHERME BERGER FILHO
Professor do Mestrado em Direito da Universidade de Caxias do Sul

1 INTRODUÇÃO
O Brasil está na periferia do debate sobre a regulação e a governança dos
riscos relacionados ao desenvolvimento das nanotecnologias310. Iniciada pelo esforço
de organizações não governamentais, instituições científicas, acompanhadas por
organizações internacionais e por órgãos governamentais, a discussão sobre o tema
tem maior repercussão nos países desenvolvidos. Muitos dos principais atores
nacionais que poderiam influenciar na positivação de normas jurídicas relativas aos
riscos das nanotecnologias se colocam em uma posição contrária, passiva e reativa, à
espera de iniciativas externas.
Observa-se, contudo, no plano global, um cenário da regulação e governança
das nanotecnologias, formado por um corpo diversificado de “normatividades” com
vocação transnacional, fontes predominantemente “não jurídicas” (normas técnicas,
guias de boa conduta na investigação e inovação, sistemas de autorregulação), que
310
A palavra nanotecnologia deriva da fusão do prefixo grego nános, que significa anão, com
techne que equivale a ofício, e logos, que expressa conhecimento. O ponto de partida para o termo
nanotecnologia é a escala da dimensão da intervenção humana sobre a matéria. No documento,
International Organization for Standardization, ISSO/TS 80004-1:2015 são definidos nanoescala,
nanociência e nanotecnologia: 2.1 nanoescala - intervalo de comprimento aproximadamente de 1
nm a 100 nm. Nota de entrada 1: Propriedades que não são extrapolações de tamanhos maiores são
predominantemente expostas nesta faixa de comprimento. 2.2 nanociência - estudo, a descoberta e
compreensão da matéria, onde as propriedades e fenômenos manifestos são dependentes do tamanho
e da estrutura, predominantemente em nano-escala (2,1), distintos daqueles associados com átomos
ou moléculas individuais, ou extrapolação de tamanhos maiores do mesmo material. 2.3 nanotecnologia
- aplicação dos conhecimentos científicos para manipular e controlar a matéria predominantemente em
nanoescala (2.1) para fazer uso de propriedades e fenômenos manifestos são dependentes do tamanho
e da estrutura distintos daqueles associados com átomos ou moléculas individuais, ou extrapolação de
tamanhos maiores do mesmo material. Nota de entrada 1: Manipulação e controle inclui a síntese de
material. ISO TS 80004-1:2015. Disponível em: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:80004:-1:ed2:v1:en>.
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convivem com poucas iniciativas legislativas nacionais e comunitárias, como no caso
da União Europeia.
A maioria dos Estados ainda avalia a possibilidade de estabelecer marcos
legais “nano específicos” e/ou operar mudanças no quadro atual das normas voltadas
para riscos ambientais e tecnológicos diversos. Enquanto isso, pouco se discute sobre
as possibilidades de regulação global via tratados internacionais. São exceção a essa
inércia algumas iniciativas locais, nacionais e comunitárias. A cidade de Berkeley,
Califórnia, nos Estados Unidos, foi o local da primeira iniciativa regulatória estatal voltada
para a gestão de riscos e o acesso à informação das nanotecnologias311. Já a França
foi o primeiro Estado nacional a estabelecer normas jurídicas obrigatórias, relativas
ao dever de informação e notificação sobre o uso de nanopartículas.312 A iniciativa
francesa foi seguida por Dinamarca e Bélgica. No âmbito do Direito Comunitário, a
União Europeia desenvolve nos últimos anos normas com exigências específicas para
nanomateriais em produtos químicos, biocidas e cosméticos.
No Brasil, não existem normas positivadas referentes a governança e a gestão
dos riscos das nanotecnologias. O cenário nacional de regulação das nanotecnologias
está basicamente ligado a inserção da nanotecnologia como um tema prioritário na
formação de políticas públicas de desenvolvimento científico tecnológico e ao fomento
à inovação das últimas décadas.313 Tramitam, todavia, em conjunto no congresso
nacional duas iniciativas parlamentares de proposição legislativa relativas a formação de
uma Política Nacional de Nanosegurança e ao estabelecimento do dever de rotulagem
de produtos que fazem uso de nanotecnologia. Projetos de lei estes desconhecidos
da maior parte da população e mesmo de cientistas, empresários e outros atores
envolvidos no desenvolvimento da nanociência e da nanotecnologia. No âmbito do
311
Em 15 de dezembro de 2006 foi alterado o Código Municipal, no Título 15, relativo a Materiais
Perigosos, Capítulo 15.12, “Materiais perigosos e gestão de resíduos”.
312
Foi inserido um novo capítulo ao capítulo ao Code de l’environnement, “Capítulo III: Prevenção
de riscos à saúde e ao ambiente, decorrentes da exposição a substâncias no seu estado de
nanopartículas” (arts. L523-1 a L523-5), novos artigos, do L523-6 ao L523-8, pela Ordennance nº 2.01234, de 11 de janeiro de 2012, sobre a simplificação, a reforma e a harmonização da polícia administrativa
e disposições de polícia judiciária do Código do Ambiente
313
Desde 2001, o governo brasileiro investe no financiamento de projetos e redes de pesquisa,
juntamente com a criação de infraestrutura laboratorial, para a prática da nanociência e o desenvolvimento
de nanotecnologias. No que se refere às políticas públicas explícitas para o setor merece destaque o
Programa Nacional de Nanotecnologia de 2008, criado pela Portaria nº 245, de 2012, que entre outras
ações estabelece o Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologia (SisNANO). JUNIOR, Jorgue
Luiz Santos. Ciência do Futuro e Futuro da Ciência: redes e políticas de nanociência e nanotecnologia
no Brasil. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.
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Estado brasileiro as instituições ligadas ao desenvolvimento nacional da ciência,
tecnologia e inovação têm afastado o debate social, especialmente o público leigo,
alijado de seu direito à informação e à participação, como decorrência da suposição de
que se trata de um tema que deve ficar nas mãos de cientistas.
Neste contexto de desinteresse e irresponsabilidade de atores públicos e
privados nacionais, o presente estudo visa apresentar um panorama das possibilidades
relacionadas a regulação dos riscos das nanoecnolgias no Brasil, no plano das normas
jurídicas Estatais.314 Ao mesmo tempo, busca-se evidenciar a omissão por parte dos
poderes legislativo e executivo por não atenderem deveres constitucionalmente
estabelecidos.
Inicialmente, é apresentado o cenário que envolve as possibilidades de
regulação dos riscos do desenvolvimento das nanotecnologias: a não regulação como
recurso, inclusive, com ao recurso à “equivalência substancial” ou a adoção dos
instrumentos disponíveis no ordenamento jurídico atual e o incremento das normas
existentes, para dar conta das peculiaridades das nanotecnologias e a adoção de
normas “nanoespecíficas”. Após, é discutida a tutela constitucional e os deveres do
Estado em relação aos os riscos nanotecnológicos, levando-se em consideração o
direito subjetivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever objetivo do
Estado de adotar medidas de precaução, que devem estar alinhadas e de certa forma
auxiliar a promover um ambiente democrático, no qual diante da controvérsia seja
proporcionado à sociedade efetivo direito a informação e a participação.

2 O cenário de regulação das nanotecnologias
O atual cenário de regulação que incide no desenvolvimento das nanotecnologias
seria, segundo estudo do ObservatoryNano315, trata-se de um “emaranhado de
normas” envolvendo regulações nanoespecíficas e regulações para setores nos quais
314
A opção em focar a pesquisa no ordenamento jurídico nacional brasileiro, não afasta,
contudo, o reconhecimento da importância para a densificação normativa na governança e gestão dos
riscos nanotechnológicos, de um complexo conjunto de redes normativas, composta por distintas
normatividades, nacionais, internacionais, estatais e privadas, envolvendo “normas técnicas”, “normas
científicas”, além de manifestações da soft law, estabelecidas por instituições públicas e organizações
privadas (autorregulação). Sobre densificação normativa vide: THIBIERGE, Catherine. (dir.). La
densification normative. Découverte d’un processus. éd. Mare & Martin. coll. Libre droit. 2014.
315
OBSERVATORYNANO. Developments in nanotechnologies regulation and standards – 2010.
NMP – Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies, 2010. p. 6
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está presente como “tecnologia de base” [enabling technology]. Na última década,
ocorreu a proliferação de iniciativas e práticas de regulação, principalmente, com vistas
a legitimar o ingresso das nanotecnologias, preparando o terreno para a sua aceitação
social, envolvendo uma pluralidade de organizações públicas e privadas.316 Distintos
arranjos regulatórios públicos e privados, expressão da soft law, assumem a dianteira na
formação de “redes de governança” das nanotecnologias. Códigos de conduta, guias
de boas práticas, sistemas de certificação voluntários e normas técnicas compõem
a parte mais expressiva da rede global de regulação informal das nanotecnologias,
enquanto que instrumentos estatais de comando e controle nanoespecíficos são a
exceção.
Segundo Marchant e Sylvester317, a indústria da nanotecnologia, de certa forma,
já estaria regulada por sistemas preexistentes, envolvendo normas relativas a proteção
do meio ambiente, saúde e segurança, com influência no seu desenvolvimento.
Muitas das normas ambientais e sanitárias que de alguma forma possam ser aplicadas
a substâncias, produtos que contenham nanoparticulas e nanomateriais, não fazem,
todavia, não fazem referência, não diferenciam suas pecualiariadades. Por exemplo, a
indústria química, já regulada pelos riscos comprovados de toxicidade e a engenharia
genética, que teve sua regulação recentemente materializada nos âmbitos nacional e
internacional, apresentam uma rede de regras próprias, mas não foram pensadas para
possibilitar um tratamento diferenciado entre a nanoescala e as outras dimensões. As
normas e políticas públicas relativas a incentivo e ao financiamento das tecnologias,
são a exceção, ao trazerem tratamento diferenciado para pesquisa, desenvolvimento
e inovação baseada em nanotecnolgia. Seguindo uma tendência iniciada pelos EUA
muitos países como o Brasil investem dinheiro público no desenvolvimento de
soluções tecnológicas envolvendo pesquisas na escala nano.
A “revolução” das nanotecnologias foi e está sendo construída por programas,
planos de financiamento, ações coordenadas, que apoiam, tanto de projetos científicos

316
Entre as organizações públicas e privadas envolvidas podemos citar: as organizações de
normalização técnica (International Standards Organization - ISO e a American Society for Testing
and Materials - ASTM), empresas multinacionais (Basf, Du Pont), sociedades de excelência científica,
agências governamentais, organizações internacionais (OCDE, OMS, UNESCO) e supranacionais
(Comissão Europeia), desempenham um papel estratégico como centros de difusão de informação
sobre a gestão de riscos das nanotecnologias.
317
MARCHANT, Gary; SYLVESTER, Douglas. Transnational models for regulation of nanotechnology.
Journal of Law, Medicine and Ethics, v. 34, Issue 4, p. 714-725, Winter 2006. p. 714.

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

em curso, quanto potenciais aplicações e procuram orientar os rumos da investigação.318
Como exemplo, podemos citar a National Nanotechnology Initiative (NNI), instituída
nos Estados Unidos no final dos anos noventa319, responsável, em grande medida,
pela liderança do país em pesquisa e desenvolvimento da nanotecnologia. Atualmente,
os países desenvolvidos, incluindo os Estados da União Europeia, em conjunto, e um
crescente número de países emergentes institucionalizaram iniciativas e programas
nacionais em N&N, inclusive o Brasil. Mas esses recursos poderiam ser melhor
direcionados e funcionar como “sistemas de regulamentação ad hoc”, permitindo que
algumas áreas de investigação da nanotecnologia “floresçam”, deixando que outras
“murchem”. 320
A atual extensão dos regimes de regulação pode, contudo, ser incrementada
seja por estruturas regulatórias novas, tanto no sentido de promover os benefícios
das nanotecnologias, como incidir sobre aspectos ligados ao meio ambiente, saúde e
segurança.
Segundo Vergès321 existiriam três opções as possibilidades de atuação na
regulação dos riscos das nanotecnologias por parte do Estado: a) “manter o status
quo”, com base na ideia de que o ordenamento jurídico atual é “sensível a riscos
nanotecnologia”; b) fazer “adaptações nas normas existentes”, c) a criação de um
“direito autônomo” da nanotecnologia, com a construção e aplicação de marcos legais
próprios.
Com base nos projetos de lei propostos no congresso nacional brasileiro,
diferentemente de Vergès, apresentamos abaixo duas perspectivas opostas na
regulação e governança das nanotecnologias. A postura passiva com a opção por
“aproveitar” as normas existentes e a aplicar a equivalência substancial, versus a
criação de um ambiente normativo novo, por meio da adoção de novos marcos legais
318
LAURENT, Brice. Les politiques des nanotechnologies. Pour un traitement démocratique d’une
science émergente. Paris: Éditions Charles Léopold Mayer, 2010.p. 24.
319 O próprio ingresso do termo “nanotecnologia” na legislação se deu no âmbito de promoção de
políticas de pesquisa e cooperação tecnológica, com vistas ao desenvolvimento da nanotecnologia nos
Estados Unidos, através da sanção do “21st Century Nanotechnology Research and Development Act”,
em 03 de dezembro de 2003. A norma autorizou o financiamento de pesquisa e desenvolvimento em
nanotecnologia (P&D), em programas e atividades apoiadas pela National Nanotechnology Initiative
(NNI).
320
MARCHANT, Gary; SYLVESTER, Douglas. Transnational models for regulation of nanotechnology.
Journal of Law, Medicine and Ethics, v. 34, Issue 4, p. 714-725, Winter 2006. p. 714.
321
VERGÈS, Étienne. La responsabilité du fait des nanotechnologies: entre droit positif, droit
prospectif et science-fiction. In: Cahiers Droit, Sciences et Technologies 2008. CNRS éditions, p. 85
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(regulação nano específica) e ou modificações (acréscimos) pontuais nas normas
existentes para diferenciar o tratamento da nanotecnologia, já que estas não abarcam
suas peculiaridades.

2.1 A manutenção do “status quo” com a aplicação das normas existentes na
gestão dos riscos das nanotecnolgias
O fato das nanotecnologias serem “tecnologias de base” [enabling
technologies], por “permear” vários domínios tecnológicos, além das dificuldades
de classificação e análise de risco, traz expectativas de mudanças drásticas no setor
de inovação tecnológica e novos negócios, com ganhos muito expressivos para
os detentores e desenvolvedores. Disso resulta forte pressão para que não sejam
estabelecidas normas jurídicas que vão do dever de informação e rotulagem dos
produtos, a imposição de licenças ou autorizações e a moratória. Parte expressiva
do setor empresarial e de outros atores envolvidos diretamente e indiretamente
com a pesquisa e a inovação tecnológica são contrários a qualquer forma de nova
regulação de riscos que imponha mais “restrições” e custos ao desenvolvimento
tecnológico, o que abrange, por certo, as iniciativas legais para o gerenciamento dos
riscos “nanotecnológicos”. Assim, diante da falta de comprovação científica dos riscos,
ou mesmo diante de estudos mais robustos sobre os riscos, mas que encontram
resistência na comunidade científica ou entre os desenvolvedores das nanotecnologias,
uma opção para os Estados seria deixar as coisas como estão, não adotar marcos
legais nanoespecíficos e não fazer alterações pontuais na legislação existente. Essa é,
na verdade, a atual situação do Brasil, visto que no quadro jurídico nacional inexistem
normas relativas a qualquer forma de rotulagem, informação ou fiscalização sobre
riscos específicos da nanotecnologia. Isso leva a pelo menos dois questionamentos.
Como os produtos das nanotecnologias seriam aprovados para o mercado quando já
regulados na “escala macro”, como é o caso dos aditivos alimentares, dos agrotóxicos
ou das substâncias aplicadas para a descontaminação? Seria simplesmente ignorada
qualquer especificidade e seguindo a mesma lógica da “equivalência substancial”,
aplicada como uma forma de analisar os riscos dos organismos geneticamente
modificados, assim nanopartículas e partículas em uma dimensão micro e macro
seriam consideradas idênticas para fins de regulamentação, quer sejam ou não suas
propriedades materiais diferentes?
Críticos à aplicação da equivalência substancial aos alimentos geneticamente
modificados, Millstone et al. atribuem sua concepção e aplicação a uma prática
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demandada pelas empresas de biotecnologia, que não querem ser submetidas a
experimentos prévios, o que atrasaria a entrada de seus produtos no mercado e poderia
trazer outros inconvenientes resultantes da incerteza e dos riscos dos organismos
geneticamente modificados.322 Para Millstone et al., a equivalência substancial tratase de um “conceito pseudocientífico”, um “julgamento comercial e político mascarado
de científico”, criado para fornecer uma desculpa para afastar testes bioquímicos
e toxicológicos, além de servir para “desencorajar e inibir pesquisas científicas
potencialmente informativas”.323 O mesmo raciocínio vale para as nanotecnologias de
um modo geral. Embora não se tenha clareza dos riscos que possam decorrer do
desenvolvimento e do uso das nanotecnologias, bem como permaneça a insegurança
quanto à capacidade das atuais normas e metodologias existentes servirem como
instrumentos adequados de gestão de riscos, não se justifica a adoção da equivalência
substancial como uma regra geral extensiva a aplicações e materiais que se supõe
possam ter comportamentos muito diferentes, tais como prata e nanopartículas
de prata, ou grafite e nanotubos de carbono. Essa realidade demonstra o jogo de
interesses por trás da regulação (ou ausência de regulação). É bastante ilustrativo, neste
sentido, o caso emblemático das nanopartículas de prata e o tratamento diferenciado
pelo direito entre a proteção patrimonial da inovação e a tutela da sociedade frente
aos seus possíveis riscos. O que tem motivado o desenvolvimento da pesquisa em
“nanosilver”324 é justamente o conjunto de propriedades inovadoras e as aplicações
diferenciadas que ela possibilita, inclusive passíveis de proteção por meio de patentes
de invenção. Mas, quando se trata de regular o uso de nanopartículas engenheiradas,
é como se devêssemos levar em consideração tais propriedades somente em relação
aos benefícios inovadores, mas os riscos permanecem os mesmos da substância
na escala macro. A estrita equivalência química, segundo a UK Royal Commission
on Environmental Pollution, não exclui a necessidade de uma avaliação de risco
distinta para nanomateriais, uma vez que essas “propriedades e funcionalidades”
podem, muitas vezes, “diferir substancialmente daquelas do material a granel.”325
322
MILSTONE, E.; BRUNNER, E.; MAYER, S. Beyond ‘substantial equivalence’. Nature, n. 401, p.
525-526. Oct. 1999. p. 526.
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MILSTONE, E.; BRUNNER, E.; MAYER, S. Beyond ‘substantial equivalence’. Nature, n. 401, p.
525-526. Oct. 1999. p. 526.
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QUIÑONES-JURADO, Zoe Vineth et al. Silver nanoparticles supported on TiO2 and their
antibacterial properties: effect of surface confinement and nonexistence of plasmon resonance.
Materials Sciences and Applications, 5, p. 895-903, 2014.
MARQUES, Bianca Fell et al. Toxicological effects induced by the nanomaterials fullerene and nanosilver
in the polychaeta Laeonereis acuta (Nereididae) and in the bactéria communities living at their surface.
Marine Environmental Research, v. 89, p. 53-62, 2013. LEE, Kerry J. et al. In vivo imaging of transport
and biocompatibility of single silver nanoparticles in early development of zebrafish embryos. American
Chemical Society Nano, v. 1, n. 2, p. 133-143, 2007.
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A publicação expressa a preocupação sobre os vários tipos de nanoestruturas
engenheiradas de carbono, nanofibras e nanotubos, bem como fulerenos, cujas
propriedades são fundamentalmente diferentes do negro de fumo ou grafite, assim
como as nanopartículas de prata, que exibem toxicidade bastante diferentes. Não se
está aqui propondo que necessariamente mudanças nas propriedades da matéria em
escala nano tragam novos riscos. Do ponto de visa científico, tais mudanças devem
ser avaliadas caso a caso. No entanto, presumir o contrário também é reduzir muito as
possibilidades, até porque não existe base científica na afirmação de que a prata, em
diferentes escalas, traria os mesmos riscos e por isso implicaria o dever de adotar os
mesmos cuidados. Ademais, na medida em que as pesquisas avançam, mais alertas
são trazidos para os riscos do uso indiscriminado e desregulado das nanopartículas de
prata, nanofibra, nanotubos, fulerenos entre outros.

2.2 A criação de um “direito autônomo”, com regulação nanoespecífica e a
adaptação das normas existentes, com modificações pontuais.
No Brasil, um país emergente em ciência e tecnologia, mas ainda na periferia
dos debates internacionais sobre os rumos da regulação das nanotecnologias, a
discussão está restrita a poucos “espaços” e instituições, entre elas, ainda que com
reduzida participação, o Congresso Nacional.
No Congresso foram propostos quatro projetos de lei, nesse sentido: a)
o Projeto de Lei nº 5.076, de 2005, com o objetivo de criar a Política Nacional de
Nanotecnologia e estabelecer um marco legal para a “nanosegurança”; b) o PL nº
131, de 2010, que visava alterar o Decreto-lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, que
institui normas básicas sobre alimentos, e a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976,
relativa à vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os
insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes; c) o Projeto de Lei nº
5.133, de 2013, relativo à rotulagem de produtos que fazem uso de nanotecnologia ; d)
o Projeto de Lei nº 6.741, de 2013, que novamente dispõe sobre a Política Nacional de
Nanotecnologia, com algumas alterações.
O PL nº 5.076/05, relativo à nanotecnologia, que visava à criação de um marco
geral sobre “nanossegurança”, foi rejeitado pelas Comissões de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio e de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
e pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e posteriormente
The case of nanotechnology. 2008. Disponível em: <http://www.official-documents.gov.uk/document/
cm74/7468/7468.pdf> Acesso em: 09 jun. 2015.
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arquivado em 2007. O projeto pretendia implantar a Política Nacional de Nanotecnologia,
criar a CTNano (Comissão Técnica Nacional de Nanossegurança), além de instituir a
FDNano (Fundo de Desenvolvimento de Nanotecnologia). O primeiro projeto de lei foi
arquivado, após a aprovação unânime pelas Comissões da Câmara envolvidas em sua
tramitação do parecer do relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio da Câmara dos Deputados, para quem “regulamentar por via legal algo
cujos processos e produtos ainda pouco se conhecem gera elevado risco de ampliar
a incerteza dos investidores, inibindo o fluxo de investimentos nessa atividade.”326 No
parecer, o relator afirma que “a proposta aduziria uma série de burocracias a mais que
implicariam o aumento do chamado ‘custo Brasil’ nessa atividade que apenas agora
está começando a se firmar no País.” Afirmou, ainda o parlamentar, que aprovar a
proposição poderia “significar a diferença na escolha do empresário entre investir ou
não nessa área de fronteira do conhecimento.327. Para o relator, as preocupações do
autor do projeto já estariam contempladas nas normas existentes no País.
Em 2010 foi proposto no Congresso Nacional Projeto de Lei nº 131, de 2010,
que visava alterar o Decreto-lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, que institui normas
básicas sobre alimentos, e a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, relativa à vigilância
sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos
e correlatos, cosméticos, saneantes. O texto do projeto de lei previa alterações para
determinar que os rótulos, as bulas, os impressos, as etiquetas, as embalagens, os
prospectos e os materiais publicitários referentes aos produtos, medicamentos, drogas,
insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes, elaborados com recurso
à nanotecnologia, trouxessem a informação de maneira ostensiva sobre esse fato. A
justificativa do projeto destaca a importância da nanotecnologia no desenvolvimento
de novos produtos e o crescimento de nanoprodutos que já estão no mercado.328 Este
projeto foi arquivado após parecer da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, por
argumentos próximos aos apresentados para a rejeição do anterior: a refutação da
intervenção legal considerada desnecessária, a contestação da base científica para as
exigências pretendidas, a possibilidade de causar confusão e alarmes desnecessários
ao consumidor, e prejuízos econômicos às empresas. Os parlamentares entenderam
que as exigências pretendidas pelo projeto de lei não deveriam constar de uma lei
326
BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio. Parecer do Relator, Deputado Léo Alcântara ao Projeto de Lei nº 5.076/2005. Disponível em:
<www.camara.gov.br/sileg/integras/337343.doc> Acesso em: 02 fev. 2015.
327
BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio. Parecer do Relator, Deputado Léo Alcântara ao Projeto de Lei nº 5.076/2005. Disponível em:
<www.camara.gov.br/sileg/integras/337343.doc> Acesso em: 02 fev. 2015.
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ENGELMANN, Wilson; ALDROVANDI, Andrea; BERGER FILHO, Aírton Guilherme. Perspectivas
para a regulação das nanotecnologias aplicadas a alimentos e biocombustíveis. Vigilância Sanitária em
Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia, v. 1, p. 115-127, 2013. p. 122.
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ordinária, já que a Anvisa possui competência para regular tal matéria, através de
norma infralegal.329
A rotulagem dos produtos que façam uso da nanotecnologia, por sua vez
é apresentada no PL nº 5.133, de 2013, é justificada pelo direito de informação do
consumidor sobre possíveis riscos. Tal projeto de lei determina que a informação deva
ser colocada no rótulo de produtos que sejam obtidos por processos nanotecnológicos,
ou que contenham nanopartículas em sua composição, ou que sejam produzidos a partir
de processo de nanotecnologia, assim como alimentos ou ingredientes produzidos
com animais que receberam ração com nanoprodutos. Essa informação se aplica a
cosméticos, fármacos e alimentos.
O PL nº 6.741, de 2013, propõe a criação de Política Nacional de Nanotecnologia,
uma política pública de gestão dos riscos do desenvolvimento da nanotecnologia,
observados os princípios da informação, transparência, participação social, precaução,
prevenção e responsabilidade social (art. 2º). A implementação da Política Nacional de
Nanotecnologia estaria fundamentada em quatro instrumentos (art. 3º): a) o cadastro
nacional para o controle e o acompanhamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento
tecnológico, geração, comercialização e inserção no mercado de nanoprodutos; b) a
autorização do Poder Público no que se refere à saúde humana, animal e ambiental para
a pesquisa, produção e comercialização de nanoprodutos ou derivados de processos
nanotecnológicos; c) a exigência de estudos de impacto ambiental para liberação de
nanoprodutos no meio ambiente; d) o fomento à realização de estudos e pesquisas
sobre os efeitos de nanoprodutos sobre a saúde humana e animal, e sobre o meio
ambiente. Também está na base do projeto a imposição de planos de monitoramento
específicos para processos e produtos nanotecnológicos, quando o Poder Público
entender que estes possam causar danos ao meio ambiente ou à saúde humana ou
animal (art. 9º). O projeto de lei supra, na mesma proposta legislativa, também se
refere: a) à possibilidade de o órgão de registro e fiscalização indeferir ou suspender o
registro do processo ou o produto da nanotecnologia nos casos em que resultados de
monitoramentos realizados em outros países indicarem efeitos indesejáveis ao meio
ambiente ou à saúde humana ou animal; b) à imposição de planos de resíduos com
base na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) para a disposição
adequada de rejeitos da nanotecnologia; c) ao dever de notificação de acidentes
envolvendo nanoprodutos, conforme a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
(Lei nº 12.608/12); d) ao vínculo entre a aplicação de recursos públicos em nanociência/
329
ENGELMANN, W.; ALDROVANDI, A.; BERGER FILHO, A. G. Perspectivas para a regulação das
nanotecnologias aplicadas a alimentos e biocombustíveis. Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade,
Ciência & Tecnologia, v. 1, p. 115-127, 2013. p.122.
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nanotecnologia e o interesse público, bem como a vedação destes para fins não
pacíficos; e) à vedação do patenteamento de produtos ou processos nanotecnológicos
obtidos a partir de seres vivos, bem como a proibição de pesquisa, a utilização, a
comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de nanotecnologias de
restrição de uso; f) às responsabilidades e sanções relativas ao não cumprimento das
medidas necessárias à prevenção e precaução dos inconvenientes e danos causados
por atividades derivadas da nanotecnologia.330
Durante a audiência pública no Senado relativa ao PL 6.741/13, que visa
estabelecer uma Política Nacional de Nanotecnologia e o PL 5.133/13, que trata da
rotulagem dos produtos contendo nanomateriais, novamente a proposta de estabelecer,
entre outras imposições, o dever de informação em relação a “nanoprodutos” foi
muito criticada representantes da 331
Além da possibilidade de uma regulação nanoespecífica, sobre o dever de
informar e o direito de ser informado, o Brasil conta com uma lei generalista sobre o
acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). A Lei 10.650/03 obriga
aos órgãos do SISNMA que permitam o acesso público e forneçam todas as informações
ambientais que estejam sob sua guarda, incluídas as informações sobre substâncias
tóxicas e perigosas, excetuando-se quando sob “sigilo comercial, industrial, financeiro
ou qualquer outro sigilo protegido por lei”. No caso das nanotecnologias, entretanto,
como não existem exigências específicas e as nanopartículas engenheiradas mais
usadas não são classificadas por lei como substâncias perigosas, os órgãos ambientais
não possuem tais informações, normalmente exigidas nas licenças ambientais e não
podem cobrar tratamento diferenciado. Nesse sentido, poder-se-ia seguir o exemplo
do ordenamento francês para impor o dever de informação sobre nanopartículas
engenheiradas. Na França, sob pena de sanção administrativa, mesmo que não cause
danos ou exponha comprovadamente a sociedade a risco, uma empresa pode ser
responsabilizada por não cumprir a obrigação legal de informar o Estado. Trata-se de
uma forma de o Estado manter um banco de dados sobre os usos dos nanomateriais,
como um instrumento de gestão de riscos, incluindo a possibilidade de rastreamento
em caso de algum dano atribuído à dispersão no ambiente ou danos à saúde. Não há,
entretanto, liberdade irrestrita de acesso à informação, visto que é possível restringi-la
330
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ao público com fundamento no segredo industrial.
Os fatos indicam que a adoção de regras estatais de gestão de riscos no
Brasil tendem a “andar” a passos lentos. A positivação de normas de gestão de risco
vai depender muito mais da pressão decorrente da necessidade de harmonização
com normas europeias e de países desenvolvidos, que depois de vigentes serão
demandadas pelo mercado com vistas à segurança jurídica e garantia de qualidade
dos produtos e insumos na cadeia produtiva, do que da pressão da sociedade civil.
Atualmente, no Brasil, a pressão por parte de empresas, políticos e comunidades
epistêmicas tem sido principalmente no sentido de esperar pelos outros, de não
regular as nanotecnologias até que se tenha um cenário favorável internacionalmente.
Estados ou conjunto de Estados, todavia, podem estabelecer – via modificação
da legislação ou criação de novas normas nanoespecíficas – instrumentos de gestão
de riscos e de inovação responsável, incidentes sobre a pesquisa, desenvolvimento,
comercialização, importação, exportação, focando em produtos, substâncias ou
processos. Autorizações, monitoramento dos riscos, incentivo ou mesmo dever de
financiar pesquisas toxicológicas, autorização para a pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, registro e fornecimento de informações e avaliação do ciclo de vida de
“nanoprodutos”. As normas podem ser desenhadas para estabelecer limitações a
processos e produtos ou impor a proibição da venda ou da liberação de nanopartículas
no meio ambiente, conforme as condições de incerteza ou aos riscos potenciais.
Iniciativas governamentais recentes resultaram em algumas leis nacionais
(França, Bélgica, Dinamarca) e normas locais (Berkeley nos EUA) relativas ao dever
de registro e informação, as adaptações de diplomas específicos como os relativos
ao controle ambiental, à saúde, segurança e à proteção do consumidor, tais como
gestão segura de produtos químicos (REACH), e as normativas voltadas para
cosméticos e produtos “biocidas” da União Europeia332, que concorrem com “inputs”
vindos de diversas ordens normativas. A maioria dos Estados reluta em optar por
notificação obrigatória, mas, com a postura adotada pela França, nota-se o interesse
no acompanhamento dos resultados naquele país e nos demais que impuserem seus
regimes. Especialmente os países, como o Brasil, considerados menos desenvolvidos
– entenda-se no plano socioeconômico e tecnológico – não legislam, entre outros
fatores, por receio de onerar e burocratizar ainda mais as escassas pesquisas e o
desenvolvimento tecnológico em seu território, aliado a uma possível perda de
332
Nas palavras de Reinsborough e Gavin a “aplicação de uma diversificada (e sobreposta) colcha
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investimentos no setor.333

3 Proteção constitucional do meio ambiente e os deveres do Estado brasileiro
em relação aos os riscos das nanotecnologias
O desenvolvimento de novas tecnologias envolve riscos e impactos sobre
bens e interesses que podem estar constitucionalmente valorados, como o meio
ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade de vida, e, por conseguinte,
a dignidade da pessoa humana. Nesse caso, o Estado tem o dever de estabelecer
regramentos jurídicos preventivos, reparatórios e repressivos, bem como mecanismos
processuais de participação e acesso à informação.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 afirma o “meio ambiente
ecologicamente equilibrado” como um bem jurídico autônomo, e o direito ao meio
ambiente e à sadia qualidade de vida como um direito fundamental, orientador da
ordem econômica e social, base para a formação dos demais princípios jurídicos
ambientais e para elaboração legislativa, também condição para a promoção dos demais
direitos civis, políticos, econômicos e sociais, como o direito ao desenvolvimento da
personalidade e o direito à saúde.
A dimensão objetiva desse direito impõe ao Poder Público e à coletividade
deveres que estão expressos no texto constitucional, em sentido amplo de defesa
e preservação, e, de uma forma pontual, incumbências instituídas nos incisos do
parágrafo primeiro, entre as quais destacamos as que mais interessam aos objetivos
deste estudo, por estarem vinculadas aos princípios da prevenção e precaução: a)
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; (art. 225, § 1º, IV); b) controlar a produção, a comercialização
e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (art. 225, § 1º, V). Ademais, o regime
constitucional brasileiro possibilita a tripla reponsabilidade, conforme a redação do §
3º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988; in verbis: “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.” Em resumo, os deveres constitucionais impõem que
333
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sejam aplicadas medidas preventivas (também precaucionais) e um regime complexo
de responsabilização. Ademais, também são deveres constitucionais do Estado
assegurar o acesso à informação e participação da sociedade nos processos de tomada
de decisão, em matérias que envolvam riscos ambientais, exigidos e garantidos por
normas infraconstitucionais.
Com base no poder de polícia, ao Estado cabe aplicar mecanismos e
instrumentos de gerenciamento de riscos ambientais, tais como autorizações e
licenças concedidas pelo órgão público, vinculadas à exigência de estudos ambientais
por parte do interessado (empreendedor), o exercício da fiscalização. Juntamente
existem os meios para persuadir e impor o cumprimento das prescrições legais como
a aplicação das sanções administrativas. 334
Conforme Carvalho, “o movimento de um padrão para as ações regulatórias
baseadas num paradigma do dano (harm-based) em direção a um modelo fundado
sobre o risco (risk-based)” gera como resultado “uma grande expansão do poder
discricionário das entidades administrativas competentes”. Todavia, como adverte
o mesmo autor, esta encontra-se “sempre limitada pela juridicidade (legalidade,
princípios de direito, padrões e critérios jurisprudencialmente aceitos etc.) imposta
pelo Estado de Direito”. 335
As dificuldades são acrescidas devido à complexidade da gestão de riscos
no curto e longo prazo, assim como pelas incertezas científicas e a imensa gama de
informações provenientes da ciência e da técnica utilizadas para a tomada de decisões.336
A atividade administrativa de gestão ambiental vinculada a riscos tecnológicos, para
seu funcionamento, é “invadida” por uma proliferação de normas de caráter técnico e
conceitos estranhos ao Direito, leia-se aqui a proliferação de normas estabelecidas por
instituições ligadas ao próprio sistema de gestão do Estado; por exemplo, as Resoluções
do Conselho Nacional do Meio Ambiente, assim como normas técnicas, propriamente
ditas, resultantes do trabalho de instituições de normatização desvinculadas do Estado.
Essa realidade é resultante da própria necessidade tecnológica, somada ao princípio
da legalidade, que impõe limites à atuação do Estado em relação à livre iniciativa e
334
CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco
ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 86.
335
CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco
ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 89.
336
Os sistemas de gestão ambiental (Sistema Nacional do Meio Ambiente) e de risco sanitário
(Sistema Nacional de Vigilância Sanitária) encontram, entretanto, na atualidade imensas dificuldades
no momento em que, além das atividades que comportam riscos e (mensuráveis, quantificáveis) para
os quais foram desenhados, surgem também atividades, como as nanotecnologias, que exigem o
enfrentamento de desafios maiores frente a situações complexas de incerteza que demandam, como
veremos, o princípio da precaução.
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liberdades individuais. O Estado deve disciplinar de forma clara quais as regras que as
atividades, sejam elas públicas ou privadas, devem seguir para a gestão dos riscos.
Parte da responsabilidade está com o Estado que determina e avalia; parte está com
aqueles que desenvolvem atividades que comportam riscos que implicam regulação.
O sistema legal possibilita ao Estado imputar responsabilidade administrativa àqueles
que descumpram obrigações legais e/ou causem danos ambientais, à segurança ou à
saúde e/ou tragam riscos para a coletividade.
A título de exemplo, a Lei nº 7.802, de 1989, “Lei dos Agrotóxicos”337,
prevê mecanismos de prevenção e precaução, de responsabilização, sanções,
acesso à informação e participação. A norma prevê exigências de análise de risco
de novas tecnologias antes da sua introdução no ambiente e comercialização, até
mesmo proibições a produtos e substâncias. Nesse caso, tanto os indivíduos, como
as entidades da sociedade civil organizada - notadamente as organizações não
governamentais e os sindicatos - podem colaborar ativamente com a gestão coletiva
dos riscos, na medida em que denunciam as infrações ambientais e cobram do poder
púbico e dos particulares a conduta e desempenho esperado. Infelizmente, a Lei dos
Agrotóxicos, mesmo após mais de duas décadas de vigência não tem resultado na
efetividade desejada, devido entre outros fatores, a negligência por parte de setores
da Administração Pública, alinhados com os interesses das grandes empresas do
setor agroquímico, na fiscalização e na difusão de informações sobre os riscos e os
possíveis danos decorrentes do uso dos agrotóxicos para a saúde humana e o meio
ambiente.
Outro exemplo é a “Lei de Biossegurança”, Lei nº 11.105, de 24 de março
de 2005, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de
atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM, estabelece a
Política Nacional de Biossegurança e cria Comissão Técnica Nacional de Biosseguranla
(CTNBio).338 A aplicação da “Lei de Biossegurança” é, entretanto, amplamente
337
Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. “Lei dos Agrotóxicos”. Dispõe sobre a pesquisa,
a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,
seus componentes e afins.
338
A Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da
Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que
envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional
de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe
sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB. Segundo o artigo 1º: Art. “1º Esta Lei estabelece
normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a
manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a
comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente
modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de
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criticada, devido a práticas, principalmente da CTNBio, que não coadunam com o
direito da sociedade ao efetivo acesso à participação e à informação339, bem como por
não incorporar o princípio da precaução nas decisões de librações de novos OGMs.340
No caso dos Organismos Geneticamente Modificados, a Lei de Biossegurança (Lei
nº 11.105/2005) prevê em seu art. 40, que no caso de “alimentos e ingredientes
alimentares para consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a
partir de OGM ou derivados deverão conter informação nesse sentido em seus rótulos,
conforme regulamento”. O Decreto Federal nº 4680/2003, disciplina especificamente
a rotulagem de alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano
ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente
modificados. Conforme o artigo 2º do Decreto supracitado: “Na comercialização de
alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados,
com presença acima do limite de um por cento do produto, o consumidor deverá
ser informado da natureza transgênica desse produto”. Trata-se de um direito básico
do consumidor ter “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”,
conforme o artigo 6º inciso III do Código de Defesa do Consumidor. Tais dispositivos
relativos ao dever de informar se aplicam, entretanto, a produtos já aprovados e
que estão no mercado. Existe uma grande dificuldade de obter informações sobre
o processo de avaliação dos OGMs junto a CTNBio, sobre dados técnicos mais
específicos relacionados aos estudos relativos aos riscos. Muitas informações não
são disponibilizadas ao público a título de “segredo industrial”, o que pode esconder
dados e fatos importantes que deveriam estar acessíveis. Por outro lado, justifica-se o
segredo industrial no âmbito tecnológico, mas se reconhece a dificuldade em separar
quais dados são meramente relacionados ao desenvolvimento tecnológico e quais
deveriam ser divulgados porque podem ser úteis à análise de riscos.
É de fundamental importância para o “controle social” de uma tecnologia que
seja possível a publicidade dos documentos e a realização de audiências públicas.
As audiências públicas estão previstas no artigo 15 da Lei de Biossegurança, que
faculta a CTNBio “realizar audiências públicas, garantida participação da sociedade
civil”. Segundo o parágrafo único do artigo 15 da mesma lei em “casos de liberação
biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância
do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente.”
339
340 Vide: FERREIRA, Heline Sivini. Desenvolvendo os organismos transgênicos: as interferências da
sociedade de risco no estado de direito ambiental brasileiro. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
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comercial, audiência pública poderá ser requerida por partes interessadas, incluindose entre estas organizações da sociedade civil que comprovem interesse relacionado
à matéria”. Todavia, o sigilo tem sido a regra em muitos processos de liberação
de OGMs no Brasil. Conforme o artigo 14, inciso XIX, da Lei de Biossegurança, a
CTNBio tem a competência e o dever de tornar públicas as informações sobre suas
atividades (processos em trâmite, relatórios anuais, atas das reuniões), excluídas as
informações sigilosas, de interesse comercial, apontadas pelo proponente e assim por
ela consideradas. Ou seja, cabe a CTNBio para atribuir caráter sigiloso as informações
diante do interesse na preservação do segredo industrial e dessa forma definir a
restrição do acesso e a participação social.
Ambas, a Lei da Agrotóxicos e a Lei de Biossergurança, podem incidir no
controle de ricos das nanotecnologias quando envolverem “nanoagrotóxicos” e/ou
“biologia sintética”. Entretanto, como não apresentam menção à nanotecnologia,
não podem ser utilizadas para impor um tratamento diferenciado em seus riscos e
peculiaridades. Ademais, mesmo que seja sancionada norma relativa a rotulagem ou
a autorização com tratamento diferenciado para produtos e processos que envolvam
a nanotecnologia, não se tem segurança que princípios como o da informação,
participação e precaução serão assegurados caso sigam o mesmo caminho da lei de
biossegurança.
Quanto aos “nanoresíduos”, no Brasil, atualmente, nanotubos de carbono ou
nanopartículas de prata não sofrem restrições legais específicas com base na legislação
de resíduos perigosos. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10)
define resíduos perigosos como “aqueles que, em razão de 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.” (art. 13, II, “a”). A menção a regulamento é relativa às Resoluções do
Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou às Resolução da Diretoria Colegiada – RDC,
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já a indicação de norma técnica remete à
ABNT-NBR 10.004/2004, referente à classificação de resíduos sólidos. Essa dificuldade
de classificação de “nanoresíduos” traz questões importantes, na medida em que
estes poderiam ser depositados em aterros sanitários, reciclados ou incinerados sem
que se saibam seus riscos. Isso sem tratar da falta de monitoramento do ciclo de
vida dessas nanopartículas e seus impactos no meio ambiente e na saúde humana.
Ou seja, no caso das nanotecnologias, os decisores políticos têm de lidar com um
vazio de normas nanoespecíficas voltadas diretamente para a sua atuação, limitações
ordem técnica, motivadas pela falta de dados e pela falta de recursos, o que prejudica
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a avaliação de riscos e, consequentemente, a gestão e a comunicação dos riscos.
Ao jurista, ao agente púbico, ao empreendedor, ao cientista e à sociedade
em geral se impõem decisões, cujos possíveis resultados negativos conhecidos no
curto e médio prazo, aos quais se aplica o princípio da prevenção. Existem situações,
todavia, cujo potencial de danos é desconhecido, controverso, não mensurável em
sua dimensão ou probabilidades (incerteza). Nessas circunstâncias impõem-se uma
nova lógica, que conduz ao princípio da precaução. No primeiro caso, observamos a
possibilidade de imposição de responsabilidade “prospectiva”, vinculada a critérios
mais objetivos de risco (análise probabilística do risco). Nessa hipótese, as autoridades
decisoras terão a possibilidade de avaliar dados por técnicas e metodologias adequadas,
compará-los a outras situações idênticas ou semelhantes, referir-se a decisões tomadas
por outras autoridades como fundamento para determinar obrigações legais. Enfim,
aplicar diretrizes, protocolos e outras orientações provenientes de agências sanitárias e
ambientais. No segundo caso, não se afasta a necessidade de fundamentar as decisões
no conhecimento científico, mas este é reconhecidamente incompleto, contraditório,
incerto. O princípio da precaução recomenda uma atitude prudencial nos frequentes
casos de incerteza cientifica quanto aos possíveis efeitos nocivos de uma atividade ou
produto.
A incerteza não pode servir de escusa para a não adoção de medidas necessárias
para evitar os danos presumidos. Quando se trata do princípio da precaução, não é
necessário provar, como no caso da prevenção, a existência de um risco concreto, mas
sim necessita-se demonstrar a “incerteza” dos dados científicos, a “verossimilhança”
que alimenta a suspeita de que a atividade, a substância ou produto representa341
ameaça de danos sérios e irreversíveis para o meio ambiente e/ou para a saúde humana.
Como consequência da aplicação do princípio de precaução podem ser impostos pelo
Estado: a) a exigência da disponibilização de maiores informações sobre os riscos
e o impacto ambiental de produto ou processo, b) o controle e monitoramento dos
riscos por aquele que desenvolve a atividade, produto, processo ou, c) da proibição
da comercialização ou da liberação no meio ambiente de determinada substância ou
341
Verossimilhança poderia ser também a tradução, para português, da expressão inglesa
“likelihood” que é ‘algo menos do que a probabilidade e mais do que uma remota possibilidade’. Na
ausência de danos, a verossimilhança é o limite mínimo da relevância da incerteza científica. A razão é
simples: estando em causa riscos graves e irreversíveis, todas as hipóteses devem ser admitidas. No
âmbito do raciocínio científico, estamos a falar do uso de simulações conceptuais, quando é impossível
desenvolver uma experiência científica para comprovar uma determinada teoria (também denominado
raciocínio “what if” ou, numa tradução livre, raciocínio “e se”?). (ARAGÃO, Alexandra. Princípio da
precaução: manual de instruções. Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do
Urbanismo e do Ambiente, Coimbra, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ano XI, n. 22, p.
9-58, fev. 2008, p. 33)
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produto, com base na gravidade e na irreversibilidade dos possíveis danos. 342
Ademais, como o conhecimento científico é limitado às decisões relativas, as
incertezas devem ser democratizadas. Nessa hipótese, à sociedade como possível
vítima e interessada deve ser sempre dado o direito de opinar e proporcionar o direito
de saber. É necessário buscar o equilíbrio entre o conhecimento dos especialistas
e a deliberação democrática na tomada de decisões.343 As nanotecnologias trazem
incertezas e desafios demasiado complexos à ótica positivista da ciência, ao mesmo
tempo em que as possíveis repercussões na saúde, no meio ambiente e na sociedade
tendem a implicar em impactos de tamanha magnitude, que o poder de decisão não
deve ficar restrita ao resultado o diálogo entre cientistas e alguns políticos, na maior
parte permeada por interesses predominantemente econômicos. Assim, ressalta-se
a necessidade de fomentar, entre os diversos atores sociais, processos de diálogo
e de tomada de decisão mais inclusivos, base para a constituição mais democrática
das controvérsias científicas se o objetivo for um desenvolvimento “nanocientifico” e
“nanotecnológico” pautado em valores como reponsabilidade e sustentabilidade.

4 Conclusões articuladas
1. As respostas dadas pelas autoridades e instituições brasileiras aos riscos
vinculados as nanotecnologias não são satisfatórias e evidenciam a omissão do
Estado em relação aos deveres constitucionalmente estabelecidos, em detrimento
da precaução, acesso à informação e participação;
2. É improvável, o estabelecimento de normas “nano específicas” ou mudanças
pontuais na legislação no curto prazo, por diversos motivos, dentre os quais
destacam-se:
a. a visão linear equivocada que considera qualquer regulação como um entrave
ao desenvolvimento científico tecnológico;
b. a pressão político-econômica exercida por grupos de interesse para “abafar”
o debate público e concentrá-lo, preferencialmente, entre cientistas,
empresários e políticos.
c. a postura reativa das autoridades, cientistas, demais decisores e formadores
de políticas, que estão esperando o desenvolvimento de normas em países
342
ROCHA, João Carlos de Carvalho. Direito Ambiental e transgênicos: princípios fundamentais da
biossegurança. Belo Horizonte, Del Rey, 2008. p.201.
343
OST, François; VAN HOECKE, Mark. Del contrato a la transmisión. Doxa, n. 22, p. 607-630, 1999.
p. 624.
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e a formação de um cenário regulatório e de governança em países centrais
para replicá-lo no Brasil.
3. Devido ao déficit democrático na governança dos riscos, caso sejam estabelecidas
normas de gestão dos riscos das nanotecnologias no país, existem grandes chances,
a exemplo das normas de biossegurança, que estas além de discutíveis quanto a
sua legitimidade, tenham em sua formulação um texto pouco comprometido com
princípios constitucionais, mas:
a. focado apenas no processos formal de autorização e na aceitação social da
tecnologia pelos consumidores pelo desconhecimento e
b. na formação de um falso cenário de segurança no curto prazo.

2. BIODIVERSIDADE, SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
E VALORIZAÇÃO DO CAPITAL NATURAL: UMA
ANÁLISE A PARTIR DA ESTRATÉGIA EUROPEIA SOBRE
INFRAESTRUTURA VERDE344

ALEXANDRE ALTMANN
Doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra. Mestre em Direito Ambiental pela Universidade
de Caxias do Sul. Professor da Universidade de Caxias do Sul.

1. Introdução
No Brasil, o termo infraestrutura verde está relacionado às soluções
encontradas pela engenharia, arquitetura e urbanismo para tornar as cidades mais
sustentáveis e resilientes, tais como praças e parques urbanos, arborização urbana,
infiltração da água da chuva, prédios mais eficientes, construção sustentável, dentre
outras estratégias urbanas.345 Não obstante a larga aplicação dessas soluções no meio
urbano, é fundamental recordar que as cidades dependem dos serviços ecossistêmicos
gerados nos ecossistemas situados fora dos centros urbanos. Ao aproximar o conceito
de serviços de serviços à noção de infraestrutura verde, o Brasil terá um instrumento
com grande potencial para a preservação desses serviços. O objetivo do presente
344
O presente texto é a síntese de diversos estudos, aqui reunidos em virtude da relevância e do
ineditismo das abordagens no Brasil. Dentre estes, destacamos: Altmann, A. “Instrumentos jurídicos
para a tutela dos serviços ecossistêmicos”. In: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
2012, [Projeto de Tese]; Altmann, A. “PSA no Rio Grande do Sul”, In VI Fórum Internacional de Gestão
Ambiental, Porto Alegre, 31 de outubro e 1º de novembro de 2016 [painel]; Altmann, A. “Infraestrutura
Verde na União Europeia: o planejamento estratégico de uma rede de zonas naturais e seminaturais
para a provisão de serviços ecossistêmicos e valorização do capital natural da Europa” In: A Cidade:
uma construção interdisciplinar– Adir Ubaldo Rech e Diego Coimbra – Org. [E-book], Universidade de
Caxias do Sul, 2016.
345
Nesse sentido: BENINI, Sandra M.; ROSIN, Jeane A. R. G. Infraestrutura verde uma concepção
sustentável para a construção da cidade contemporânea. In: Congresso Brasileiro de Direito Ambiental
[(20.: 2015: São Paulo, SP) Ambiente, sociedade e consumo sustentável [recurso eletrônico] / org.
Antonio Herman Benjamin, José Rubens Morato Leite. – São Paulo : Instituto O Direito por um Planeta
Verde, 2015. p. 1150-1158; BENINI, Sandra Medina. Infraestrutura verde como prática sustentável para
subsidiar a elaboração de planos de drenagem urbana: estudo de caso da cidade de Tupã/SP. / [tese]
Presidente Prudente: [s.n.], 2015. 220 f; il. Disponível http://www2.fct.unesp.br/pos/geo/dis_teses/15/
dr/sandra_benini.pdf ; HERZOG, Cecilia P. Guaratiba verde: subsídios para o projeto de infra-estrutura
verde em área de expansão urbana na Cidade do Rio de Janeiro [dissertação] Rio de Janeiro: UFRJ /
FAU, 2009. Disponível https://inverde.files.wordpress.com/2010/09/cecilia_herzog_digital.pdf Acesso 01
fevereiro 2016.
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artigo é analisar a estratégia da União Europeia sobre infraestrutura verde e aprender
com os avanços observados com a adoção dessa nova normativa.
O conceito de infraestrutura verde adotado pela União Europeia está
voltado para a articulação de uma rede de áreas naturais e seminaturais conservadas
e restauradas com a finalidade de garantir o fluxo de serviços ecossistêmicos
necessários ao bem-estar humano. Essa articulação será crítica para frear a perda da
biodiversidade, para o enfrentamento da mudança do clima e para o abastecimento
de cidades cada vez mais populosas. Os pressupostos de que (i) dependemos dos
serviços ecossistêmicos fornecidos pela biodiversidade e ecossistemas e (ii) que
apenas a infraestrutura cinza, ou seja, a aquela construída – em muitos casos – não é a
solução mais econômica ou suficiente, constituem o ponto de partida para o presente
estudo. A estratégia europeia de infraestrutura verde busca, portanto, a valorização do
Capital Natural europeu.
O fornecimento de serviços ecossistêmicos se tornou o grande objetivo
da infraestrutura verde na União Europeia. Valorizar o Capital Natural significa preservar e
recuperar a biodiversidade e os ecossistemas que fornecem serviços ecossistêmicos.
Logo, a União Europeia ampliou o conceito de infraestrutura verde para abranger, além
das áreas naturais e seminaturais urbanas, as áreas naturais e seminaturais localizadas
fora das cidades que prestam serviços ecossistêmicos. A ideia por detrás desse
conceito mais abrangente é que a infraestrutura cinza das cidades é complementada –
ou até mesmo substituída – pela infraestrutura verde localizada dentro e fora delas. Ou
seja, esse conceito reúne as características de conectividade e multifuncionalidade.
Conectividade, no sentido de ligar em uma rede as áreas naturais e seminaturais, rurais
e urbanas, restaurando sua funcionalidade. E multifuncionalidade, pois a infraestrutura
verde – ao contrário da cinza – se presta a várias finalidades.
A conversão de novas áreas agrícolas, assim como a ampliação das
cidades, demanda a utilização de áreas naturais ou seminaturais, desalojando a
biodiversidade e os ecossistemas. Em outros termos, o Capital Natural é substituído por
Capital Financeiro/manufaturado. Isso redunda, invariavelmente, na perda dos serviços
ecossistêmicos prestados por essas áreas naturais e seminaturais. Paradoxalmente,
a mudança no uso do solo conduzida pelo aumento populacional, crescimento das
cidades ou das áreas agrosilvopastoris, resulta no incremento da demanda por serviços
ecossistêmicos. A questão que se impõe é: como atender uma crescente demanda
por serviços ecossistêmicos se as áreas que abrigam os ecossistemas estão sendo
convertidas em infraestrutura cinzenta? A resposta para essa questão pode estar
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na iniciativa adotada pela União Europeia intitulada Infraestrutura verde – Valorizar o
Capital Natural da Europa.

2. Ecossistemas, biodiversidade, serviços ecossistêmicos e Capital Natural Crítico
Os serviços ecossistêmicos, enquanto benefícios que as pessoas obtêm
dos ecossistemas, estão no cerne da noção de capital natural. Um dos principais vetores
da degradação dos ecossistemas é a invisibilidade econômica dos seus benefícios.
Como adverte o TEEB (The Economics of Ecosystem and Biodiversity), “a invisibilidade
dos valores da biodiversidade muitas vezes encorajou o uso ineficiente ou mesmo a
destruição do capital natural, que é a base da economia.”346 Capital natural, portanto,
pode ser conceituado como “uma metáfora econômica para os estoques limitados
dos recursos físicos e biológicos encontrados na Terra, e da capacidade limitada dos
ecossistemas em fornecer serviços ecossistêmicos.”347 Não obstante essa definição,
Andrade e Romeiro defendem que no final do Século XX o termo deixa de ser apenas
uma metáfora a qual designava os recursos da natureza disponíveis ao homem para
“chamar a atenção ao problema da depleção dos recursos naturais e passa a ser um
conceito formal e técnico, utilizado juntamente com definições de outros tipos de
capital.”348 Nesse sentido, é possível concluir que o capital natural é constituído pelos
benefícios úteis ao homem, tangíveis e intangíveis, provenientes do meio ambiente e
passíveis de apropriação.349
Capital é definido pela UNEP “como o estoque de materiais ou informações
que existem em um sistema, a qualquer momento”.350 O capital natural, por sua vez,
é o conjunto de recursos e sistemas naturais – os quais se diferem do capital social
346
THE ECONOMICS OF ECOSYSTEM AND BIODIVERSITY – TEEB. Integrando a Economia e a
Natureza. Uma síntese da abordagem, conclusões e recomendações do TEEB. 2010. Disponível em
http://doc.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Synthesis%20report/
TEEB_Sintese-Portugues.pdf Acesso em 15 janeiro 2016. p. 03.
347
THE ECONOMICS OF ECOSYSTEM AND BIODIVERSITY – TEEB. Integrando a Economia e a
Natureza (...) op. cit. p. 38.
348
ANDRADE, Daniel C.; ROMEIRO, Ademar R. Capital natural, serviços ecossistêmicos e
sistema econômico: rumo a uma “Economia dos Ecossistemas”. In: Texto para discussão IE/UNICAMP.
Campinas: Unicamp, 2009. Disponível www.eco.unicamp.br/docprod/downarq.php?id=1789&tp=a
Acesso 15 janeiro 2016. p. 04.
349
ANDRADE, Daniel C.; ROMEIRO, Ademar R. Capital natural, serviços ecossistêmicos (...) op.
cit. p. 04.
350
UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAM – FINANCE INATIATIVE. Declaração do
Capital Natural: Uma declaração do setor financeiro demonstrando nosso compromisso durante a
Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável [Rio +20 Earth Summit] em
trabalhar para integrar as considerações do Capital Natural aos nossos produtos e serviços financeiros
para o século 21. Disponível http://www.naturalcapitaldeclaration.org/wp-content/uploads/2012/04/
natural_capital_declaration_port.pdf Acesso 22 janeiro 2016.

195

196

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

ou do capital construído pelo fato de não ter sido “produzido” pelo homem. Podese afirmar, diante dos conceitos e contextos nos quais o termo é empregado, que
capital natural designa o patrimônio natural que inclui os aspectos bióticos e abióticos,
biodiversidade, ecossistemas, atmosfera, recursos hídricos e qualquer outro elemento
da natureza que suporta a vida no planeta e tem implicações para as atividades
humanas e, consequentemente, para a economia.
Outra questão fundamental diz respeito à insubstituibilidade do capital
natural por outras formas de capital. Ou seja, o capital natural não é criado pelo homem
e não pode ser substituído por dinheiro ou máquinas. Farley adverte que o conceito de
capital natural é uma construção econômica que ressalta o valor do mundo natural e
dos ecossistemas e sua insubstituibilidade.351 A ideia de insubstituibilidade do capital
natural, portanto, está ligada aos limites biofísicos impostos pela natureza à expansão
da economia. De modo que estes limites não são – e não podem ser – totalmente
conhecidos, ultrapassá-los poderá levar a perdas irreversíveis.
Os componentes do capital natural que não são passíveis de substituição
são denominados de capital natural crítico (CNC). O papel do conceito de CNC é
destacar as funções e serviços únicos e insubstituíveis fornecidos pelo capital natural
para a existência e bem-estar humano. O conceito de sustentabilidade forte, portanto,
está atrelada à ideia de que grande parte do capital natural é crítica para a existência e
o bem-estar humano, pois não pode ser substituída pela tecnologia, capital financeiro
ou manufaturado. Em outros termos, para o atingimento de uma sustentabilidade
forte, os limites impostos pelo capital natural crítico deverão ser respeitados.
Em 1997 foi publicado na Revista Nature um importante estudo intitulado
“O valor dos serviços ecológicos e do capital natural mundial”, artigo este que colocou
o conceito de serviços ecossistêmicos e de capital natural em evidência. Nesse
publicação, Constanza et al. destacam os serviços ecossistêmicos enquanto parte do
capital natural crítico e a sua relevância para o bem-estar humano:
Os serviços de sistemas ecológicos e os estoques de capital natural
que os produzem são fundamentais para o funcionamento do sistema
de apoio à vida da Terra. Contribuem para o bem-estar humano, direta
e indiretamente, e, portanto, representam parte do valor econômico
total do planeta. (...) Os serviços do ecossistema consistem em fluxos
de materiais, energia e informações de ações de capital natural que
se combinam com os serviços de capital humano e fabricados para
351
FARLEY, Joshua. Natural Capital. Berkshire Publishing, 2012. Disponível http://www.uvm.
edu/~jfarley/publications/Natural-Capital-Farley.pdf Acesso 16 janeiro 2016. p. 264.
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produzir bem-estar humano.352

A partir desse artigo, o conceito de serviços ecossistêmicos tem recebido
crescente atenção. Com a Avaliação Ecossistêmica do Milênio, publicada em 2005,
esse conceito passa a ser objeto de projetos, normas e políticas públicas, revelando
uma densificação normativa da noção de serviços ecossistêmicos.353
O reconhecimento da importância do capital natural impulsionou as
políticas sobre biodiversidade, ecossistemas, seus bens e serviços no âmbito da União
Europeia. Nesse contexto, a valorização do capital natural foi destacada na iniciativa
da infraestrutura verde. Importa agora analisar brevemente a evolução das políticas da
União Europeia sobre a biodiversidade, ecossistemas e serviços ecossistêmicos.

3. A Estratégia para a Biodiversidade da União Europeia
O reconhecimento da importância do capital natural motivou a adoção pela
União Europeia354 de uma série de medidas de médio e longo prazo para a valorização,
proteção e restauração da biodiversidade e dos ecossistemas. A Comissão Europeia já
havia aprovado em 2006 uma comunicação355 que incluía “um plano de ação à escala
da EU para alcançar a proteção necessária da biodiversidade.”356 No entanto, em 2008
352
COSTANZA R, D’ARGE R, DE GROOT R, FARBER S, GRASSO M, HANNON B, et al. The value of
the world’s ecosystem services and natural capital. Nature. 1997; 387:253-260. Disponível http://www.
nature.com/nature/journal/v387/n6630/abs/387253a0.html Acesso 17 janeiro 2016. p. 253-254.
353
ALTMANN, Alexandre; STANTON, Márcia Silva. The densification normative of the ecosystem
services concept in Brazil: Analyses from legislation and jurisprudence. In: Ecosystem Services
Journal, Volume 29, Part B, 2018, Pages 282-293, ISSN 2212-0416. Avaible https://doi.org/10.1016/j.
ecoser.2017.10.013.
354
“O processo de decisão da União Europeia envolve várias instituições europeias, a saber: [i] o
Parlamento Europeu, diretamente eleito, que representa os cidadãos da UE; [ii] o Conselho Europeu,
constituído pelos chefes de Estado e de Governo dos Estados-Membros da UE; [iii] o Conselho, que
representa os governos dos Estados-Membros da UE; [iv] a Comissão Europeia, que representa os
interesses da União no seu conjunto. O Conselho Europeu define a direção e as prioridades políticas
gerais da UE mas não exerce funções legislativas. Em princípio, é a Comissão Europeia que propõe nova
legislação, e são o Parlamento e o Conselho que a adotam. Seguidamente, os Estados-Membros e a
Comissão põem-na em prática.” COMISSÃO EUROPEIA. Compreender as políticas da União Europeia:
Como funciona a União Europeia. [Comissão Europeia/Direção-Geral da Comunicação: Bruxelas, 2014.]
Acesso http://bookshop.europa.eu/pt/como-funciona-a-uni-o-europeia-pbNA0414810/?CatalogCategory
ID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L Acesso 02 fevereiro 2016. p. 05.
355
COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação da Comissão: travar a perda de biodiversidade até
2010 — e mais além – Preservar os serviços ecossistémicos para o bem-estar humano. [Bruxelas,
22.5.2006 COM(2006) 216 final]. Disponível http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52006DC0216&from=PT Acesso 02 fevereiro 2016.
356
PARLAMENTO EUROPEU. Biodiversidade, natureza e solos. [Fichas técnicas sobre a União
Europeia 2016].Disponível http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.4.3.pdf Acesso 02 fevereiro
2016. p. 01-02.
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a Comissão divulgou um relatório intercalar sobre o plano de ação, no qual adverte que
“que era improvável que a UE alcançasse a sua meta de travar a perda de biodiversidade
até 2010.”357 Diante do alerta trazido pelo relatório intercalar, era urgente e importante
que a União Europeia revisasse as metas e ações estipuladas em 2006.
Em 2010 a Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica
definiu os vinte objetivos de Aichi e o Plano Estratégico para a Biodiversidade. A Estratégia
de Aichi constituiu uma importante referência para as ações da União Europeia em
relação ao tema.358 Ainda em 2010, dando sequência ao Plano de Ação da Biodiversidade
de 2006 e recepcionando a comunicação “Opções para uma visão e objetivo da UE
em matéria de biodiversidade para além de 2010”359 da Comissão Europeia, os EstadoMembros e a União Europeia aprovaram o acordo para a biodiversidade com a visão e
os objetivos para 2020 e para 2050, intitulado “Biodiversity: Post-2010 EU and global
vision and targets and international ABS regime.”360 361 Assim, a Comissão adotou “uma
nova estratégia, em junho de 2011, a fim de atingir a meta estipulada pelo Conselho do
Ambiente, de março de 2010, para travar a perda de biodiversidade e a degradação dos
serviços ecossistêmicos na EU até 2020.”362 Nesse documento restou estabelecido
que:
Até 2050, a biodiversidade da União Europeia e os serviços
ecossistêmicos que por ela prestados — o seu capital natural —
são protegidos, valorizados e adequadamente recuperados pelo
valor intrínseco da biodiversidade e pela sua contribuição essencial
357
PARLAMENTO EUROPEU. Biodiversidade, natureza e solos (...) op. cit. p. 02.
358
Meta n.º 11: até 2020, pelo menos 17 % das zonas terrestres e com águas interiores e 10
% das zonas marítimas e costeiras, incluindo as zonas que são particularmente importantes para a
diversidade biológica e os serviços fornecidos pelos ecossistemas, serão conservadas através de redes
ecologicamente representativas e bem ligadas a áreas protegidas, geridas de forma eficaz e equitativa,
e de outras medidas de conservação eficazes por zona, e integradas no conjunto da paisagem terrestre
e marítima.
359
EUROPEAN COMMISSION. Communication from the Commission to the European Parliament,
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Options
for an EU vision and target for biodiversity beyond 2010. [Brussels, 19.1.2010 COM(2010) 4 final]
Disponívelhttp://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/pdf/communication_2010_0004.
pdf Acesso 02 fevereiro 2016.
360
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Biodiversity: Post-2010 – EU and global vision and
targets and international ABS regime - Council conclusions. [Brussels, 16 March 2010: 7536/10]
Disponível http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207536%202010%20INIT Acesso
02 fevereiro 2016.
361
“O Conselho Europeu não adota legislação. No final de cada reunião, apresenta «Conclusões»,
que refletem as principais mensagens resultantes dos debates e dão conta das decisões tomadas, bem
como do seu seguimento. As conclusões identificam as principais questões a tratar pelo Conselho,
ou seja, pelas reuniões dos ministros. Podem também convidar a Comissão Europeia a apresentar
propostas destinadas a responder a um determinado desafio ou oportunidade enfrentados pela União.”
COMISSÃO EUROPEIA. Compreender as políticas da União Europeia (...) op. cit. p. 07.
362
PARLAMENTO EUROPEU. Biodiversidade, natureza e solos (...) op. cit. p. 02.
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para o bem-estar humano e a prosperidade económica, de modo a
serem evitadas alterações catastróficas causadas pela perda de
biodiversidade;363

O novo foco da estratégia da biodiversidade para 2020 são os serviços
ecossistêmicos, pois, como observa a Comissão Europeia, essa estratégia surge na
“sequência do Plano de Ação da UE sobre Biodiversidade 2006, na aprendizagem
com sua implementação e o aumento no nível de ambição para 2020.”364 A Comissão
Europeia também observa que a nova estratégia, mais do que conter a perda
da biodiversidade, “destaca, pela primeira vez, o imenso valor dos serviços dos
ecossistemas e a necessidade urgente de manter e restaurar estes para o benefício
tanto da natureza como da sociedade.”365
Neste contexto surge a Comunicação da Comissão intitulada “O nosso
seguro de vida, o nosso capital natural: Estratégia de Biodiversidade da UE até 2020”366,
a qual expõe uma ambiciosa estratégia indicando seis objetivos principais367 e vinte
ações para conter a perda da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos na União
Europeia.368 Assim, em 19 de dezembro de 2011, o Conselho acolheu as conclusões
sobre a implementação da Estratégia da Biodiversidade da EU para 2020369, sendo que
“estas conclusões constituem a segunda resposta do Conselho, intervindo no âmbito
das negociações em curso sobre o quadro financeiro plurianual para o período 20142020.”370 Essa decisão se deu no momento em que outras políticas importantes para a
biodiversidade também estavam passando por reformas, a exemplo da Política Agrícola
Comum e da Política Comum de Pescas. Por fim, em 2012, o Parlamento Europeu
institui a estratégia da biodiversidade através da Resolução intitulada “O nosso seguro
363
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Biodiversity: Post-2010 (...) op. cit. p. 04.
364
EUROPEAN COMISSION. The EU Biodiversity Strategy to 2020. [Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2011] Disponível http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/
brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf Acesso 02 fevereiro 2016. p. 07.
365
EUROPEAN COMISSION. The EU Biodiversity Strategy to 2020 (...) op. cit. p. 07. [grifo do autor]
366
COUNCIL OFTHE EUROPEAN UNION. Communication from the Commission “Our life insurance,
our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020”. [Brussels, 3 May 2011 9658/1] Disponível http://
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9658-2011-INIT/en/pdf Acesso 02 fevereiro 2016.
367
Os objetivos são: (i) a plena aplicação da legislação da UE sobre natureza, visando proteger a
biodiversidade; (ii) a proteção mais eficaz dos ecossistemas e utilização mais intensiva da infraestrutura
ecológica; (iii) agricultura e silvicultura mais sustentáveis; (iv) melhor gestão das unidades populacionais
de peixes; (v) controlo mais rigoroso das espécies exóticas invasoras; e (vi) um maior contributo da
UE para evitar a perda global de biodiversidade. PARLAMENTO EUROPEU. Biodiversidade, natureza e
solos (...) op. cit. p. 02.
368
Um quadro interativo contendo os objetivos e as ações está disponível em http://biodiversity.
europa.eu/mtr/biodiversity-strategy-plan
369
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. EU Biodiversity Strategy to 2020: towards
implementation - Council conclusions. [Brussels, 19 December 2011 18862/11] Disponível http://register.
consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2018862%202011%20INIT Acesso 02 fevereiro 2016.
370
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm

199

200

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

de vida e o nosso capital natural - Estratégia da UE sobre a Biodiversidade até 2020»371
Com a adoção dessa estratégia, a biodiversidade passa a ser um tema central na
política ambiental da União Europeia.
A biodiversidade e os serviços ecossistêmicos têm grande destaque
dentro do 7º. PAA – Programa Geral de Ação da União para 2020 em matéria de
Ambiente, intitulado “Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta.”372 Desde a
década de 1970 que a União Europeia define sua política ambiental através de
programas de ação. Tais programas possuem objetivos prioritários com um horizonte
de vários anos, sendo que o atual foi recepcionado pelo Conselho da União Europeia
e pelo Parlamento Europeu em 2013. De acordo com o 7º. PAA, a “UE concordou
em intensificar os seus esforços para proteger o nosso capital natural, em estimular
o crescimento e a inovação hipocarbónicos e eficientes na utilização dos recursos,
e em proteger a saúde e o bem-estar das pessoas – ao mesmo tempo que respeita
os limites naturais da Terra.”373 O 7º. PAA possui nove objetivos prioritários, sendo o
primeiro “proteger, conservar e reforçar o capital natural da União.”374
Apesar da crise econômica que a região enfrenta, é importante enfatizar
que os gastos na manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos
representam, em verdade, um investimento no capital natural da União Europeia.
Nesse contexto, a infraestrutura verde representa uma das mais importantes ações
para a preservação da biodiversidade, ecossistemas e serviços ecossistêmicos, como
será discutido a seguir.

4. Infraestrutura Verde enquanto estratégia da União Europeia para a valorização
do Capital Natural
As cidades demandam de grandes quantidades de serviços
ecossistêmicos. Existe um fluxo contínuo de serviços ecossistêmicos produzidos
nas áreas rurais e “consumidos” nos centros urbanos, sem o qual seria impossível
371
PARLAMENTO EUROPEU. Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de abril de 2012, sobre
«O nosso seguro de vida e o nosso capital natural - Estratégia da UE sobre a Biodiversidade até 2020»
(2011/2307(INI)) (2013/C 258 E/15). [Jornal Oficial da União Europeia. Ano 56. 7 de setembro de 2013. C258E].
Disponível
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:258E:FULL&from=EN
Acesso 23 janeiro 2016.
372
COMISSÃO EUROPEIA. Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta: 7º. PAA – Programa
Geral de Ação da União para 2020 em matéria de Ambiente. Disponível http://ec.europa.eu/environment/
pubs/pdf/factsheets/7eap/pt.pdf Acesso 26 janeiro 2016.
373
COMISSÃO EUROPEIA. Viver bem, dentro dos limites (...) op. cit. p. 01.
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viver nas cidades. Não se pode olvidar, ainda, do fluxo dos serviços ecossistêmicos
produzidos dentro das próprias cidades. Isso permite afirmar que as cidades dependem
dos serviços ecossistêmicos gerados por zonas naturais ou seminaturais localizadas
dentro e fora das cidades.375
Por sua vez, a infraestrutura dita cinza, a qual se utiliza de alguns dos
serviços ecossistêmicos, pode ser vista como o complemento de uma infraestrutura
maior que a abastece: a infraestrutura verde. O fornecimento de água é um exemplo
contundente: a infraestrutura cinza, constituída pela captação, tratamento e distribuição
de água seria obsoleta sem a infraestrutura verde (constituída pelos recursos
hídricos e também denominada infraestrutura azul). Nesse exemplo, existe uma
complementariedade entre infraestrutura cinza (ainda designada como tradicional ou
pesada) e a infraestrutura verde. O crescimento das cidades, portanto, está vinculado
ao aumento da infraestrutura verde em proporção capaz de fornecer um fluxo adequado
de serviços ecossistêmicos. Se essa proporção for observada, pode-se se falar em
sustentabilidade forte do crescimento urbano, eis que se estará preservando o capital
natural crítico.
A infraestrutura verde pode ser constituída por áreas urbanas (parques
urbanos, arborização urbana, prédios e demais estruturas construídos com técnicas
especiais, etc.), áreas seminaturais (campos, áreas agrícolas, florestas plantadas, etc.)
ou áreas naturais (banhados, florestas, montanhas, rios, lagos, mares). A noção de
infraestrutura verde foi ampliada desde que o termo foi cunhado na década de 1990 para,
atualmente, abranger também as áreas rurais. De acordo com a Comissão Europeia,
entende-se por infraestrutura verde “rede estrategicamente planeada de zonas naturais
e seminaturais, com outras características ambientais, concebida e gerida para prestar
uma ampla gama de serviços ecossistémicos.”376 Segundo ainda a Comissão Europeia,
a infraestrutura verde “incorpora espaços verdes (ou azuis, se envolver ecossistemas
aquáticos) e outras características físicas em zonas terrestres (incluindo as costeiras)
e marinhas (...) em terra, a infraestrutura verde está presente em meios rurais e
urbanos.”377 A manutenção de serviços ecossistêmicos através do “desenvolvimento
375
ERVIN, David E.; BROWN, Darrell; CHANG, Heejun; DUJON, Veronica; GRANEK, Elise F.;
SHANDAS, Vivek; YEAKLEY, J. Alan. Growing Cities Depend on Ecosystem Services. [Solutions. Vol 2,
No. 6. pp. 74-86] 2012. Disponível http://www.thesolutionsjournal.com/node/1028 Acesso 1 fevereiro
2016. p. 74.
376
COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho,
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: Infraestrutura Verde — Valorizar o
Capital Natural da Europa. [Bruxelas, 6.5.2013 COM(2013) 249 final] Disponível http://eur-lex.europa.
eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0009.03/DOC_1&format=PDF
Acesso 02 fevereiro 2016. p. 03.
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COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação sobre Infraestrutura Verde (...) op. cit. p. 03.
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de infraestrutura verde é, portanto, cada vez mais reconhecida por políticas públicas
como uma estratégia para lidar com a potencial mudança nas condições no futuro.” 378
O conceito adotado pela Comissão Europeia é, em consequência, resultado de uma
evolução no sentido e no alcance do termo infraestrutura verde.
Não obstante os conceitos mais abrangentes, Maes et al. lembram
que “nem todo espaço verde pode ser qualificado como como infraestrutura verde”,
pois duas características importantes devem estar presentes: a sua conectividade
interna e a multifuncionalidade. Esses dois termos, portanto, são “comuns à maioria
das definições de infraestrutura verde.”379 O conceito adotado pela União Europeia
demonstra que a infraestrutura verde se destina, além da melhoria das qualidade
ambiental das cidades, à valorização do capital natural.
Em virtude disso, a infraestrutura verde está ligada à meta 2 da Estratégia
da Biodiversidade da EU para 2020. A meta 2 prevê que “em 2020 os ecossistemas
e seus serviços serão mantidos e valorizados mediante a criação de infraestruturas
verdes e da recuperação de pelo menos 15% dos ecossistemas degradados.”380 381
Já a ação 6 tem como finalidade “restaurar ecossistemas, manter os seus serviços e
promover a utilização da infraestrutura verde.”382 A ação 6 é dividida em duas ações, a
saber:
•

Ação 6-a: até 2014 os Estados-Membros, com auxílio da Comissão, irão
desenvolver uma estrutura estratégica para definir prioridades para a restauração
de ecossistemas a nível sub-nacional, nacional e da EU;

378
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green infrastructure is required to maintain ecosystem services under current trends in land-use change
in Europe. In : Landscape Ecology. March, 2015, Volume 30, pp. 517-534. Disponível http://link.springer.
com/article/10.1007/s10980-014-0083-2 Acesso 23 abril 2016. p. 517.
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Ação 6-b: a Comissão desenvolverá uma estratégia de infraestrutura verde
(GI) até 2012 para promover a implantação da GI na UE em áreas urbanas e
rurais, inclusive através de incentivos para encorajar os investimentos iniciais
em projetos de GI e manutenção dos serviços ecossistêmicos, como, por
exemplo, através de uma orientação adequada das fontes de financiamento da
UE e parcerias público-privadas.383

Com vistas a implementação da ação 6-b, em 06 de maio de 2013 a
Comissão Europeia divulga a Comunicação Infraestrutura Verde — Valorizar o Capital
Natural da Europa.384 Essa comunicação traz a preocupação acerca de um planejamento
que conecte todos os fragmentos de áreas naturais e seminaturais, urbanas e rurais,
públicas e privadas, de modo a manter a biodiversidade, preservar e restaurar os
ecossistemas e assegurar o fluxo de serviços ecossistêmicos. Dita preocupação
traduz a característica de conectividade que deve estar associada à implantação da
infraestrutura verde.
Além disso, a Comissão reconhece que as “infraestruturas verdes
contribuem para a política regional e para o crescimento sustentável na Europa e
propiciam um crescimento inteligente e sustentável através de uma especialização
inteligente.”385 A característica destacada é a multiplicidade de benefícios propiciados:
enquanto a infraestrutura cinza possui, normalmente, apenas uma finalidade ou
poucas (estradas, barragens, prédios), a verde pode servir para diversos usos
(multifuncionalidade). A infraestrutura verde pode, ainda, auxiliar de forma eficaz em
todas as políticas nas quais as soluções baseadas na natureza podem ser adotadas
no todo ou em parte. A Comissão também deixa claro na comunicação que os
“investimentos em infraestruturas verdes têm normalmente um retorno elevado,
e é típico as revisões globais de projetos de restauração indicarem relações custobenefício na ordem de 3 para 75.”386
Ao esclarecer o que é infraestrutura verde, o Conselho destaca que
A infraestrutura verde é um instrumento comprovado para a obtenção de
benefícios ecológicos, económicos e sociais através de soluções naturais.
Ajuda-nos a entender o valor dos benefícios que a natureza oferece à
sociedade humana e a mobilizar investimentos para os sustentar e valorizar.
Ajuda também a evitar recorrer a infraestruturas cuja construção é onerosa,
quando a natureza pode, não raro, oferecer soluções mais baratas e duráveis,
383
BIODIVERSITY INFORMATION SYSTEM FOR EUROPE (BISE). Mid-term review — Detailed
assessment: Target 2 – Maintain and Restore Ecosystems and their Services. Disponível http://
biodiversity.europa.eu/mtr/biodiversity-strategy-plan/target-2-details/#_act6b Acesso 02 fevereiro 2016.
384
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muitas das quais criam oportunidades de emprego local.387

Outro aspecto ressaltado pela Comissão diz respeito aos efeitos
das mudanças climáticas e a resiliência a catástrofes. Portanto, as “soluções de
infraestrutura verde que intensificam a resiliência a catástrofes fazem também parte
integrante da política da UE relativa à gestão do risco de catástrofes.”388 Deslizamentos
de terra, alagamentos, incêndios florestais, avalanches e ondas de calor estão dentre as
catástrofes e eventos extremos que se pretende evitar ou minimizar com a implantação
de infraestruturas verdes, tais como “planícies aluviais funcionais, vegetação ribeirinha,
bosques de proteção em zonas de montanhas, praias barreira e zonas húmidas litorais,
que podem ser combinadas com infraestruturas para a redução de catástrofes (...)”389
Espera-se, com isso, aumentar a resiliência das cidades e ecossistemas aos efeitos
adversos das mudanças climáticas. A partir da comunicação é possível concluir que
a biodiversidade, os ecossistemas e os serviços ecossistêmicos estão no centro das
preocupações quando se trata da implantação de uma infraestrutura verde na Europa.
A escala de implantação dos projetos de infraestrutura verde pode
ser local, regional, nacional ou transfronteiriça. No entanto, a Comissão Europeia
destaca que “para otimizar o funcionamento da infraestrutura verde e maximizar seus
benefícios, o trabalho nas diversas escalas da infraestrutura verde deve ser interligado
e interdependente.” Isso demonstra que a iniciativa constitui uma estratégia de grande
extensão em área e de longo prazo. Por esse motivo, a iniciativa da infraestrutura verde
na União Europeia abrange áreas e investimentos públicos e privados, urbanos e rurais,
naturais e seminaturais. Fazem parte da estratégia todas as áreas que são críticas para
a manutenção, recuperação e aumento do fluxo de serviços ecossistêmicos, como,
por exemplo, as áreas ripárias, as áreas protegidas da Rede Natura 2000, os parques
urbanos e as zonas costeiras. O objetivo é interligar essas áreas de forma permanente,
mesmo que seja necessário reparar ou subsidiar algumas áreas relevantes.
Em 12 de dezembro de 2013, o Parlamento Europeu adota a Resolução
sobre a Infraestrutura Verde – Valorizar o capital natural da Europa. A resolução destaca
a abordagem inovadora da infraestrutura verde “que proporciona uma boa relação
custo-benefício através de vários benefícios e soluções, que permitem conciliar os
objetivos ambientais, sociais e econômicos”,390 As principais motivações para a adoção
387
COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação sobre Infraestrutura Verde (...) op. cit. p. 02-03.
388
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PARLAMENTO EUROPEU. Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de dezembro de 2013,
sobre a Infraestrutura Verde – Valorizar o capital natural da Europa. (2013/2663 (RSP)). Disponível http://
www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2013/12-12/0600/P7_TAPROV(2013)0600_PT.pdf Acesso 02 fevereiro 2016.
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da infraestrutura verde foram a necessidade de combater o declínio da biodiversidade e
dos ecossistemas, de forma a garantir o fluxo de serviços ecossistêmicos e a proteção
do capital natural.
Em vista disso, a destruição e fragmentação do habitats, as alterações
climáticas, a intensa exploração dos ambientes seminaturais e o colapso do fluxo de
serviços ecossistêmicos estão no centro das preocupações da resolução. Em resposta
a esses problemas, a resolução prevê, além da preservação das áreas naturais e
seminaturais remanescentes, a restauração da biodiversidade.
A conectividade é uma das características mais importantes da iniciativa
da infraestrutura verde, pois, ao ligar todos os fragmentos naturais e seminaturais da
Europa, será possível a restauração dos ecossistemas, a recuperação da biodiversidade
e a potencialização dos serviços ecossistêmicos. A ideia é reduzir ao mínimo o nível de
fragmentação para, com isso, tornar os ecossistemas mais resilientes. A restauração
dos ecossistemas será fundamental para atingir esse resultado. Restauração ecológica,
no sentido técnico significa “o processo de auxiliar na recuperação de um ecossistema
que foi degradado, danificado ou destruído."391 Mas aqui restauração também significa
valorização dos ecossistemas. Como observa Aragão, a “restauração é um processo
de incorporação de maior valor nos espaços e nos serviços naturais”, pois
(...) a restauração é um conjunto de processos destinados a repor os
espaços e os recursos naturais no status quo ante, recuperando o valor, a
qualidade ambiental e o equilíbrio ecológico perdidos pela intervenção em
zonas degradadas e pela requalificando espaços naturais desvalorizados.392

Nesse sentido, a restauração e a proteção dos ecossistemas e da
biodiversidade não mais podem ser consideradas um luxo, mas uma “necessidade
ética, uma imposição jurídica e uma vantagem econômica.”393 Pode-se afirmar,
acompanhando o entendimento de Aragão, que o princípio jurídico fundamental do
nível elevado de proteção é o fundamento do dever de restaurar os ecossistemas na

391
LAMMERANT, Johan; PETERS, Richard; SNETHLAGE, Mark; DELBAERE, Ben; DICKIE, Ian;
WHITELEY, Guy. (2013) Implementation of 2020 EU Biodiversity Strategy: Priorities for the restoration of
ecosystems and their services in the EU. Report to the European Commission. ARCADIS (in cooperation
with ECNC and Eftec). Disponível http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/
pdf/2020/RPF.pdf Acesso 08 fevereiro 2016.
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reflexões o dever de restauração de habitats. In: Direito e justiça ambiental [recurso eletrônico] :
diálogos interdisciplinares sobre a crise ecológica / orgs. Carlos E. Peralta, Luciano J. Alvarenga, Sérgio
Augustin. - Caxias do Sul, RS : Educs, 2014. Disponível https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/direito_
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União Europeia.394
A legislação de proteção da natureza na Europa se articula em torno
da Rede Natura 2000.395 Nesse contexto, a resolução sublinha que a infraestrutura
verde é um suplemento da Rede Natura 2000, pois contribui para conectar as áreas
da rede. De acordo com a resolução, é destacada a “complementariedade entre o
instrumento jurídico Natura 2000 e a iniciativa infraestrutura verde.”396 A Comissão já
havia ressaltado que o trabalho de 25 anos de consolidação da rede “significa que a
espinha dorsal da infraestrutura verde da EU está já implantada.”397 A comunicação
lembra, ainda, que a rede constitui um grade reservatório de biodiversidade que pode
ser empregado para restauração dos ecossistemas e, assim, servir de catalisador
para o desenvolvimento da infraestrutura verde.398 A inserção da Rede Natura 2000 na
iniciativa da infraestrutura verde é um bom exemplo de integração entre as políticas em
curso e as novas políticas, aproveitando as estratégias exitosas para novos objetivos.
A implantação da infraestrutura verde demandará um imenso investimento,
sem o qual não será possível conectar os fragmentos e a iniciativa se resumirá a áreas
isoladas. Ainda assim, a Comissão estima que investir em infraestrutura verde é mais
econômico e possui mais benefícios do que investimentos na infraestrutura cinza.
Na perspectiva do Environmental Protection Agency dos EUA, a infraestrutura verde
também se traduz em abordagens de baixo custo, que fornece benefícios ambientais,
sociais e econômicos à comunidade.399
O quadro abaixo relaciona as vantagens da infraestrutura verde sobre a
cinza:
Infraestrutura Verde

Infraestrutura Cinza

Baixo custo

Elevado custo (de construção e de manutenção)

Baixo/neutro consumo de energia

Intenso consumo de energia para operar

394
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Sequestra carbono
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Contribui para as “ilhas de calor urbanas”

Retém a água da chuva e estabiliza os fluxos dos
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Multifuncionalidade
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É construída para atender a apenas uma finalidade

(atende

a

Centralizada – vulnerável a falhas

vários

usos

Descentralizada – mais segura contra falhas

A resolução sobre infraestrutura verde aponta a necessidade de
financiamento, enfatizando a urgência de integrar essa iniciativa aos instrumentos que
recebem recursos do quadro financeiro plurianual, de modo “a contribuir eficazmente
para que as metas da União em matéria de biodiversidade sejam alcançadas.”400 A
resolução exorta os Estados-Membros e a Comissão a recorrer a todos os instrumentos
financeiros disponíveis na União Europeia. Além dos instrumentos da EU, a resolução
menciona a possibilidade de integrar o financiamento do setor privado em investimentos
em projetos de infraestrutura verde.
Para operacionalizar o financiamento de projetos de infraestrutura
verde, a Comissão e o BEI criaram o Natural Capital Financing Facility (NCFF).401 O
NCFF é um instrumento do programa de financiamento Financial Instrument for the
Environment and Climate Action (LIFE). O regulamento do programa LIFE, editado
em 20 de dezembro de 2013, define um orçamento de 3,4 bilhões de euros para o
período 2014-2020.402 O objetivo do programa é “catalisar as mudanças na definição
e na execução de políticas, oferecendo e divulgando soluções e boas práticas tendo
em vista a realização de objetivos ambientais e climáticos e promovendo tecnologias
inovadoras no domínio do ambiente e das alterações climáticas.”403 O Programa LIFE,
400
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criado em 1992 e reeditado várias vezes, atualmente está direcionado para apoiar a
execução do Programa Geral de Ação da União para 2020 em Matéria de Ambiente –
7º. PAA. A iniciativa da infraestrutura verde, enquanto parte do 7º. PAA, será financiada
pelo Programa LIFE através do NCFF.
De acordo com Biodiversity Information System for Europe (BISE), o
NCFF constitui um novo mecanismo de financiamento para os Estados-Membros da
União Europeia que concede empréstimos e realiza investimentos em projetos que
“demonstram que a preservação do capital natural pode gerar receitas ou economizar
recursos”, ao passo que atinjam os objetivos de manutenção da biodiversidade e
adaptação à mudança do clima.404 O BISE chama a atenção para o fato de que atualmente
muitos projetos são recusados pelos órgãos de financiamento em decorrência do
grau de incerteza acerca do êxito do projeto. Para debelar esse problema, o NCFF
estabeleceu um acervo de modelos de projetos que são replicáveis e, portanto,
financiáveis. Essa medida serve como para demonstrar a atratividade dos projetos
e, assim, atrair potenciais investidores.405 Entidades públicas ou privadas, empresas,
proprietários de terras poderão obter financiamento no NCFF para projetos como
pagamento por serviços ecossistêmicos, infraestrutura verde e empreendimentos
pró-biodiversidade. O orçamento total do NCFF para o período de 2014-2017 é de 100
a 125 milhões de euros.
O NCFF prevê financiamentos que variam de 5 milhões de euros a 15
milhões de euros por projeto, podendo cobrir até 75% dos projetos. O financiamento será
concedido por até dez anos, podendo ser estendido por mais cinco anos. Interessante
anotar que o NCFF pode investir em fundos de ações, no percentual máximo de 33%
do valor total. Especificamente em relação à infraestrutura verde, o NCFF pretende
apoiar os projetos capazes de gerar receitas ou reduzir custos. Exemplos são projetos
voltados para a gestão da água, a qualidade do ar, florestamento, recreação, polinização
e aumento da resiliência às consequências adversas das mudanças climáticas.406
Para receber recursos do NCFF, além de atender as exigências básicas
para financiamento/investimentos do BEI, os projetos devem atender os seguintes
critérios: (i) conservar, restaurar, gerenciar e melhorar os ecossistemas, utilizandose de soluções baseadas nos ecossistemas; (ii) aplicar abordagens baseadas nos
ecossistemas que permitem a empresas e comunidades enfrentar os impactos atuais
404
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e projetados associados às mudanças climáticas, incluindo aí projetos de infraestrutura
verde urbanas, rurais e costeiras; (iii) demonstrar os benefícios financeiros e
econômicos, incluindo a capacidade de gerar receitas ou diminuir custos, contando
com benefícios totais superiores aos custos do projeto; (iv) contribuir para os objetivos
do programa LIFE da União Europeia para a natureza e biodiversidade e/ou adaptação
às mudanças climáticas.407
Maes et tal. realizaram um estudo através de um sistema de modelagem
projetado especificamente para avaliar os impactos das políticas da União Europeia
acerca do uso da terra. Esse sistema permite simular cenários futuros com base
nas políticas adotadas e, com isso, fazer comparações qualitativas e quantitativas. O
sistema adotado pelos autores no estudo é executado em um padrão muito preciso,
isto é, na resolução espacial de 1ha. Assim, ele é capaz de “formular futuros padrões
espaciais de uma série de agrupamentos de uso da terra, ou seja, áreas urbanas, áreas
industriais e comerciais, terras aráveis, culturas permanente, vegetação seminatural e
terras florestais.”408 Com base nos dados obtidos nas simulações e comparando com o
Cenário de Referência de 2010, os autores concluíram que o crescimento das cidades
depende de um aumento dos fluxos de serviços ecossistêmicos e, em consequência,
um incremento na infraestrutura verde:
Conclui-se que na Europa urbanização deve ser acompanhada de um
crescimento adicional de GI [infraestrutura verde -n.a.] que oferece serviços
que são tão importantes como outras infraestruturas urbanas. Para compensar
as perdas de terras devido à urbanização e ter em conta as demandas
adicionais de recursos em virtude do aumento da população, concluímos que
são necessários investimentos substanciais no desenvolvimento de GI. Isso
requer uma utilização mais inteligente da terra disponível e demonstrando que
os investimentos em GI podem levar a benefícios adicionais para a sociedade
como um todo.409

Com base nos cenários projetados para 2050, Maes et al. preveem
que, além do incremento esperado de infraestrutura verde com base no Cenário de
Referência de 2010, “a Europa teria que expandir a rede de infraestrutura verde por
cerca de 20.000 Km² de terras para manter os serviços ecossistêmicos nos níveis de
2010”, tendo em vista que “cada aumento percentual na proporção de áreas artificiais
precisa ser compensado com um aumento de 2,2% em terras qualificadas como
infraestrutura verde, a fim de manter os serviços ecossistêmicos nos níveis de 2010.”410
407
408
409
410
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Em se tratando de áreas urbanas, a iniciativa tem em vista os benefícios
para a saúde, tais como ar puro, melhor qualidade da água, redução da disseminação de
doenças transmitidas por vetores, etc. Também cria um maior sentido de comunidade
pois, segundo a Comissão, “reforça a ligação com ações voluntárias empreendidas
pela sociedade civil e ajuda a combater a exclusão social e o isolamento, com
benefícios para o indivíduo e para a comunidade, a nível físico, psicológico, emocional
e socioeconómico.”411 Além disso, a infraestrutura verde pode conectar as cidades com
as áreas rurais. A Comissão sugere também que sejam criados jardins e produzidos
alimentos de forma comunitária, os quais poderiam ser utilizados para a educação das
crianças e jovens. Outro ponto destacado pela comunicação em relação às cidades é o
fato de a infraestrutura verde tornar os locais de trabalho e residência mais aprazíveis.
Com isso em vista, seria possível melhorar a qualidade de vida da população, em
particular a menos favorecida e/ou aquelas que residam em locais muito edificados.

CONCLUSÕES ARTICULADAS :
1. O capital natural é tão importante para o bem-estar humano quanto o capital
financeiro ou manufaturado.
2. A biodiversidade, os ecossistemas e os serviços ecossistêmicos compõe o
Capital Natural Crítico, ou seja, aquela parcela do Capital Natural que não pode
ser substituída por capital financeiro ou manufaturado.
3. O conceito de Infraestrutura Verde adotado pela União Europeia pode auxiliar na
elaboração de futuras normas brasileiras sobre o tema.
4. A biodiversidade, os ecossistemas e os serviços ecossistêmicos devem ser
considerados na construção de um conceito de infraestrutura verde baseado na
sustentabilidade forte.
5. Com vistas à conservação da biodiversidade e ao fornecimento de serviços
ecossistêmicos, as estratégias baseadas na infraestrutura verde deverão
conectar as áreas naturais e seminaturais, restaurando as áreas degradadas.
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3. CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS SOBRE OS
PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS URBANOS
ASSOCIADOS AO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ANA LUIZA GARCIA CAMPOS
Professora de Direito Ambiental na Universidade Federal de Lavras (UFLA)

INTRODUÇÃO
O aparelhamento do Estado para a gestão do meio ambiente exige a edição
de instrumentos de políticas eficazes para o cumprimento da tarefa constitucional de
conservar os recursos naturais para as presentes e futuras gerações.
No Brasil, os gestores de políticas públicas fazem uso de vários instrumentos
de política ambiental enumerados pela Lei nº 6.938/81 (PNMA), cujo objetivo é a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida.
No caso específico dos resíduos sólidos, a questão ganha especificidade e
relevância com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que prevê
uma série de instrumentos de comando e controle como o encerramento dos lixões,
a obrigatoriedade de elaboração de planos de gestão e de gerenciamento de resíduos
sólidos, a fixação de sanções penais pelo descumprimento da norma, entre outros.
Contudo, a escassez de recursos humanos e financeiros da administração pública para
arcar com a implementação, fiscalização e sanção pelo descumprimento da norma
tem gerado a falta de efetividade destes instrumentos.
Neste sentido, o uso de instrumentos de incentivo positivo tem crescido nos
últimos anos; este fato teria como razão a insuficiência do uso isolado de instrumentos
de comando e controle para assegurar os resultados esperados das políticas ambientais.
A formulação destes arranjos têm colocado em evidência os mecanismos de
pagamentos por serviços ambientais, que aparecem como alternativa para a geração
de incentivos positivos direcionados às práticas de conservação ambiental, em razão
de sua flexibilidade e capacidade de acomodação a cada realidade412.
412
Os Programas de PSA não estão isentos de crítica, para saber mais consultar: NORGAARD,
Richard.B. Ecosystem Services: From eye –opening metaphor to complexity blinder. Ecological
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É neste sentido que o presente artigo pretende analisar a previsão normativa
e a inserção de instrumentos de incentivo positivo, notadamente dos pagamentos
por serviços ambientais nas legislações afetas à temática da gestão e manejo dos
resíduos sólidos.
Para tanto, o trabalho foi dividido em quatro partes: a primeira voltada para a
discussão das dificuldades e potencialidades que envolvem a gestão dos resíduos
sólidos a partir da PNRS, a segunda direcionada à revisão teórica, sucinta, de algumas
abordagens que tratam dos pagamentos por serviços ambientais tradicionais nas
escolas econômicas e no direito; a terceira para o estudo das especificidades e
confluências dos pagamentos por serviços ambientais relacionados à gestão dos
resíduos sólidos e quarta para análise da previsão normativa destes pagamentos.
1. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PROBLEMÁTICA
RELACIONADA À GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
De modo tardio quando comparada às outras políticas ambientais editadas a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída pela Lei nº. 12.305/2010,
tendo como objetivo central a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos.
O conceito de destinação final ambientalmente adequada previsto na lei a
inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento
energético, dentre outras destinações admitidas pelos órgãos competentes (art. 3º.
VII, da Lei 12.305/2010).
De modo geral, a coleta seletiva em grande parte dos municípios brasileiros
ainda é deficitária, razão pela qual uma parcela dos materiais que poderiam ser
reciclados é enterrada (ABRELPE). A disposição inadequada destes materiais gera
prejuízos financeiros e socioambientais, vez que poluem o meio ambiente e muitas
vezes tendo em vista o local de disposição sujeitam as poluções já expostas a situações
de vulnerabilidade a situações de risco ambiental e sanitário.
Ademais, é expressivo o gasto de energia, recursos naturais e financeiros, bem
como o custo ambiental de fabricar o material novo, a partir de matéria-prima virgem.
A redução do consumo, o reaproveitamento e a reciclagem significam, portanto,
economia de recursos e degradação ambiental evitada ou postergada.
Embora, a lei apresente uma hierarquia de medidas e no topo desta hierarquia
Economics 69: 2010.
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figurem a não geração e a redução do consumo e, consequentemente, do volume
de resíduos sólidos, estas são medida a médio/longo prazo, pois dependem
fundamentalmente da educação ambiental da população e de medidas de comando
e controle rígidas que afetem diretamente os setores produtivos como a imposição da
redução de fabricação de itens descartáveis ou de vida útil curta.
A curto e médio prazo, a reciclagem e as outras medidas relacionadas ao manejo
adequado dos resíduos sólidos, se apresentam como o primeiro passo desta longa
caminhada que deve ser percorrida. As vantagens ambientais e econômicas destas
medidas são evitar a contaminação do solo, da água e do ar, bem como de se evitar
o consumo de matéria-prima virgem. Pode-se, ainda, assinalar outra vantagem, esta
associada fundamente à reciclagem: a sua função social.
A coleta seletiva e a triagem dos materiais recicláveis são fundamentais para
viabilizar estas medidas, podendo ser executados tanto pelo Poder Público quanto
pela iniciativa privada.
Quando se trata da reciclagem no âmbito da iniciativa privada, atuam duas forças:
as empresas e os catadores de materiais recicláveis. A PNRS prioriza e dispensa um
tratamento especial para estes últimos.
No que tange à coleta seletiva e a triagem, os catadores desempenham um
papel importantíssimo: o de evitar que os materiais recicláveis sejam enterrados.
Contudo, o seu trabalho ainda é pouco reconhecido pela sociedade brasileira.
Como resultado desta desvalorização e falta de reconhecimento têm-se muitas
vezes a informalidade, refletida em condições adversas de trabalho e de vida. Outro
aspecto importante, diz respeito às especificidades do mercado de materiais recicláveis
que oscilam de preços e geram instabilidade econômica para os que dependem da
catação, somada não raras vezes a vulnerabilidade social que estes trabalhadores
apresentam.
A fim de minimizar alguns destes aspectos socioambientais, instrumentos de
incentivo positivo, outrora restritos a outras searas ambientais, têm sido apresentados
e transpostos também para a seara dos resíduos sólidos.
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2. INSTRUMENTOS DE INCENTIVO POSITIVO, SANÇÕES PREMIAIS E
ESCOLAS ECONÔMICAS
Os instrumentos de incentivo positivo são gerados a partir de normas jurídicas
que alteram a estrutura tradicional do comportamento/sanção. “Trata-se do fato de
imputarem a um determinado comportamento uma sanção positiva, que pode ter o
caráter de prêmio, retribuição ou mesmo de facilitação da conduta desejada” 413.
O Direito utiliza-se de sanções negativas e positivas, mas normalmente com
predominância das negativas como sinônimas do cumprimento das normas. Por esta
razão, atualmente, vive-se em um estado permanente de transformações em razão
dos avanços conquistados de modo que sanções jurídicas codificadas muitas vezes já
não são vistas como forma completamente eficiente para a solução dos problemas.
Essas alterações demandam que novos instrumentos sejam cunhados a fim de
promover as condutas desejáveis, ou seja, aquelas que trazem benefícios à sociedade,
principalmente no âmbito do direito ambiental 414.
Norberto Bobbio, a partir de seus estudos sobre sanções premiais, entendia o
Direito como um sistema, no qual o Estado, a partir de meados do século XX, não só
se circunscreveria a vedar ou permitir condutas, mas que ao mesmo tempo passou a
compensava e fomentava condutas sociais 415.
Bobbio afirma que a diferença entre as leis de incentivo e a grande parte
das normas sancionatórias é que aquelas aplicam a técnica do encorajamento,
propiciando comportamentos almejados, enquanto estas empregam a técnica do
desencorajamento, ao conter comportamentos não ambicionados416 .
Assim a função promocional do direito se materializa pelos recursos do
prêmio e do incentivo, abraçando-se os incentivos para provocar o exercício de uma
determinada função econômica e os prêmios para oferecer uma satisfação a quem já
tenha concretizado uma determinada atividade 417
Apesar da sua relevância para a qualidade de vida e sobrevivência dos seres
413
NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamentos por serviços ambientais no Brasil: Elementos
para uma regulamentação ambientalmente íntegra e socialmente justa. Tese de Livre Docência. São
Paulo, 2010, p. 227
414
CHIQUITO, Ailton. Pagamento por serviços ambientais: aspectos legais. Dissertação de
Mestrado. Marília. 2012, p.109
415
BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos da teoria do direito. Tradução de
Daniela Beccaria Versiani. Barueri: Manole, 2008, p.6.
416
Idem, p.17.
417
Idem, p.71-72.
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humanos, os serviços ambientais até pouco tempo atrás eram desconsiderados
pela Economia e sequer previstos expressa ou implicitamente pelo Direito. Todavia
com o acirramento da crise ambiental, pode-se aferir a arrefecimento do fluxo destes
serviços. Por essa razão, os serviços ambientais passaram a influenciar o Direito e a
Economia de modo de que ao uso indireto destes serviços sejam agregados valores.
Os Instrumentos de incentivo positivo, no viés do Direito Econômico são
aqueles que agem diretamente nos custos de produção e consumo dos agentes
cujas atividades estejam inseridas nos objetivos da política em questão. Podem ser
exemplificados como os tributos em geral e os preços públicos, que podem ser
criados, aumentados ou diminuídos, assim como a concepção de mecanismos de
mercado para transações no domínio dos limites legais de utilização dos recursos
naturais, como no caso dos serviços ambientais.
Os serviços ambientais podem ser analisados por meio de diferentes correntes
econômicas, no campo da economia ambiental, o conceito de serviços ambientais
vincula-se ao conceito de externalidades positivas, assim como o de poluição foi
atrelado à ideia de externalidades negativas. O reconhecimento da relevância dos
serviços ambientais através de sua valoração e remuneração, portanto, significa a
internalização das externalidades positivas418 Conforme Stefano Pagiola et.al, citados
por Altmann: “as externalidades são os custos ou benefícios gerados a terceiros e que
não são levados em conta nos preços de mercado” 419.
A economia tradicional se interessa prioritariamente por aquilo que possui
utilidade aos homens, assim os estudos da economia ambiental se direcionam para
a valoração de recursos ambientais que anteriormente eram considerados livres420.
Todavia, esta linha de pensamento recebe várias críticas, uma delas advindas da
economia ecológica, que procura expandir o espectro de valoração dos recursos
ambientais, já que tem como um de seus pressupostos a escassez física dos mesmos.
Baseada na teoria geral de sistemas, matemáticas não lineares, termodinâmica
de não equilíbrio e da economia enquanto ciência da vida, a economia ecológica
apresenta a necessidade de uma visão integrada e transdisciplinar na análise dos
sistemas ecológicos e econômicos, pois, de acordo com Cavalcanti 421: “são sistemas
418
ALTMANN, Alexandre. Pagamento por serviços ambientais: aspectos jurídicos para sua aplicação
no Brasil. In: BENJAMIM, Antonio Herman; IRIGARAY, Carlos Teodoro; LECEY, Eladio e CAPPELI, Silvia.
Florestas, mudanças climáticas e serviços ecológicos. V. 1. São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São
Paulo, 2010, p.275.
419
Idem.
420
NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. cit., p.
421
CAVALCANTI, Clóvis. Uma tentativa de caracterização da economia ecológica. Ambiente &
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vivos complexos e adaptativos, que necessitam ser estudados como sistemas
integrados em coevolução para que possam ser adequadamente compreendidos,
trabalhados e desenvolvidos”.
Martínez-Alier coloca:
O que é economia ecológica? É uma economia que usa os
recursos renováveis (água, pesca, lenha e madeira, produção
agrícola) com um ritmo que não exceda sua taxa de renovação, e
que usa os recursos esgotáveis (petróleo, por exemplo) com um
ritmo não superior ao de sua substituição por recursos renováveis
(energia fotovoltaica, por exemplo). Uma economia ecológica
conserva, assim, a diversidade biológica, tanto silvestre quanto
agrícola. [...] é também uma economia que gera resíduos apenas
na quantidade que o ecossistema pode assimilar ou reciclar 422

A partir da relação entre os sistemas econômicos e os sistemas ecológicos que
os auxiliam e os contém, a economia ecológica indica a necessidade de uma escala
sustentável, ou seja, a existência de um estoque de capital natural que sustente as
funções ecossistêmicas básicas, tais como o abastecimento de matérias-primas e a
capacidade de absorção dos resíduos gerados pelas atividades econômicas ao longo
do tempo. Neste cenário o crescimento econômico que extrapole o ponto onde os
custos ecológicos sejam maiores que os benefícios econômicos é ineficiente e excede
a escala desejável.423 424(VEIGA, 2008, p.12) (MAY, 1995).
Já a perspectiva neoclássica sinaliza para a importância das políticas ambientais
internalizarem estes efeitos externos, ou seja, igualarem ao custo privado do ator
econômico, o custo social da ação empreendida por ele, incluindo nos seus custos
este valor, que pelo menos em tese, recompensaria os custos sociais da ação
empreendida. De acordo essa vertente teórica, criada por A. C. Pigou, em trabalho
publicado em 1920, estas diferenças entre os custos privados e sociais poderiam ser
consertadas através de taxas e subsídios, de modo a modificar os custos privados até
que eles se igualem aos custos sociais425 (VEIGA, 2008, p.16).
Sociedade. Campinas, v.7, n.1,p.149-156, 2004, p.155.
422
MARTÍNEZ-ALIER, J. Da economia ecológica ao ecologismo popular. Blumenau: Ed. da
FURB,1998, p. 268.
423
VEIGA NETO, Fernando César da. A construção de serviços ambientais e suas implicações para
o desenvolvimento no Brasil. Tese de Doutorado – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de
Ciências Humanas e Sociais. Rio de Janeiro. 2008, p. 12.
424
MAY, P.H. Economia Ecológica e o Desenvolvimento Equitativo no Brasil. In: MAY, P.H. (Ed.)
Economia Ecológica: Aplicações no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1995. Cap. 1, p. 1-20.
425
VEIGA NETO, Fernando César da. Op.cit., p.16.
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Por fim, mas não menos importante o aporte da economia institucional dá-se
na medida em que indica para os formuladores de políticas públicas a preeminência
de se compreender que os arranjos que serão criados para o desenvolvimento dos
pagamentos por serviços ambientais se relacionarão com as instituições formais e
informais existentes nas comunidades e localidades que os programas se desenvolverão.
A noção de instituição relaciona-se com as normas, hábitos e consensos relacionados
à vida econômica e social.

3.

SERVIÇOS AMBIENTAIS “TRADICIONAIS” E SERVIÇOS AMBIENTAIS
URBANOS

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é entendido pela doutrina em
geral como a transação voluntária pela qual um preservador de serviços ambientais
recebe pagamentos de um beneficiário pela preservação do fluxo de um serviço
ambiental determinado. O sistema de PSA foi pensado para remunerar/incentivar
aqueles preservadores que garantem a perenidade de determinado ecossistema que
presta os serviços ambientais aproveitados pelos beneficiários dessa preservação e
que, diante disso, pagam por essa preservação426 (ALTMANN, 2010, p.10).
Vislumbra-se que a literatura normalmente trata e conceitua os pagamentos de
serviços ambientais os ligando ao conceito de serviços ecossistêmicos
A maioria dos autores apontam diferenças entre estas duas definições. Senão
vejamos:
Os serviços ambientais estariam mais focados nos benefícios
percebidos pelo homem, enquanto os serviços ecossistêmicos
estariam mais focados nos processos que os produzem. Ou seja,
os serviços ambientais estariam condicionados às atividades e
benefícios humanos, enquanto que os serviços ecossistêmicos
representariam os processos pelos quais o meio ambiente
produz recursos que usualmente tomamos como presentes, tais
como água limpa, madeira, hábitat para peixes e polinização de
plantas nativas ou agrícola427
426
ALTMANN, Alexandre. Pagamento por serviços ambientais: aspectos jurídicos para sua aplicação
no Brasil. In: BENJAMIM, Antonio Herman; IRIGARAY, Carlos Teodoro; LECEY, Eladio e CAPPELI, Silvia.
Florestas, mudanças climáticas e serviços ecológicos. V. 1. São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São
Paulo, 2010, p.10.
427
WHATELY, Marussia. HERCOWITZ, Marcelo. Serviços Ambientais: conhecer, valorizar e cuidar
- Subsídios para a proteção dos mananciais de São Paulo. São Paulo. ISA., 2008, p.20
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Em resumo, a ideia central dos sistemas de PSA é permitir que os beneficiários de
um serviço ambiental possam fazer pagamentos diretos, contratuais e condicionados
aos produtores de serviços ambientais, em retorno à adoção de práticas que asseguram
a conservação e a restauração dos ecossistemas428
Quanto à caracterização das condições que definem as transações de pagamento
por serviços ambientais é fundamental analisar a proposta Wunder.
O autor citado emprega cinco critérios para definir quais seriam os pagamentos
por serviços ambientais “puros”: a) uma transação voluntária ; b) um serviço ambiental
(ou um uso de solo que claramente seja capaz de gerar aquele serviço) bem definido;
c) é comprado por (pelo menos um) comprador de serviço ambiental; d) de (pelo
menos um) vendedor de serviço ambiental; e) se e apenas se, o vendedor de fato
entregar o serviço.429
Dos critérios acima se extraem alguns pontos importantes. O primeiro diz
respeito à voluntariedade da participação, predicado do instrumento econômico, aversa
às medidas de comando e controle. Esta característica possuiu como pressuposto
a possibilidade de o provedor ter outras opções de uso da terra. O segundo ponto
é a necessidade da clara definição do serviço ambiental em pauta. Neste caso,
quanto menor a certeza em relação ao serviço entregue, maior a possibilidade de
questionamento em relação às vantagens de pagar por elas. Igualmente fica claro que
está-se falando de uma transferência de recursos entre um comprador e um vendedor;
recursos estes que somente serão pagos se existir a provisão dos serviços 430
Como resultado dessa conceituação rigorosa, o próprio autor reconhece que
existem poucos casos “verdadeiros” de PSA e conclui que tais critérios podem ser
flexibilizados para criar programas de “quase-PSAs”. Em tais casos, alguns dos critérios
seriam atendidos totalmente e outros não atendidos ou atendidos parcialmente
(WUNDER, 2005).
Fora dos PSAs conceituados como “puros”, outros autores, tais como LandellMills e Porras (2002), admitem um conjunto muito mais amplo de arranjos, também
como PSAs, como aqueles em que há algum tipo de pagamento cuja intenção seria a
428
WUNDER, Sven. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Center for
internacional forestry research – CIFOR(2005). Disponível em: http://www.cifor.org/publications/pdf_
files/OccPapers/OP-42.pdf.
429
WUNDER, Sven. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Center for
internacional forestry research – CIFOR(2005). Disponível em: http://www.cifor.org/publications/pdf_
files/OccPapers/OP-42.pdf.
430
VEIGA NETO, Fernando César da. Op.cit., p.10.
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promoção de serviços ambientais.431
Seguindo a definição de Wunder, propõe-se que, ao elaborar um sistema de
PSA, sejam considerados alguns componentes: “a transação, o serviço ambiental (ou
uso da terra capaz de prover o serviço), o comprador, o provedor e a condicionalidade.
Adicionalmente, quando o PSA for um sistema mediado por governos, pode ser
necessário estabelecer um marco legal. São diversos os fatores que definem se um
projeto de PSA terá êxito ou não” 432.
Primeiramente, é preciso pesquisar em que medida o instrumento de PSA é
mais apropriado do que outros para alcançar os objetivos ambientais desejados. Como
levantam Pagiola e Platais, citados por Seehusen, Prem433, “é preciso considerar que
o escopo para o uso de PSA é restrito a um limitado número de problemas, em que
os ecossistemas são mal manejados”. Outro fator importante está ligado aos custos
de transação do instrumento. É aconselhável utilizar o PSA como opção de gestão,
se os benefícios gerados pelo instrumento (a melhora no provimento dos serviços
ambientais) forem maiores que seus custos de implantação (custos de administração
do mecanismo, das atividades em campo, de conscientização e articulação, etc.). Se
este não for o caso, há a indicação para se verifique se existem opções de gestão mais
custo-efetivas para se lidar com o problema ambiental 434.
Finalmente, para que um PSA tenha êxito, seja eficaz e sustentável, é cogente
o trabalho dedicado e constante para gerar espaços de participação interinstitucionais,
incorporando a sociedade civil. É preciso trabalhar a conscientização, o diálogo e a
educação ambiental, bem como fomentar capacidades nos temas relacionados 435.
Não há uma receita única para se conceber um sistema de PSA e sempre é
preciso adaptar a estratégia de intervenção às realidades locais 436.
431
LANDELL-MILLS, N.; PORRAS, I.T. Silver bullet or fools’ gold? A global review of markets
for forest environmental services and their impacts on the poor. London: International Institute for
Environment and Development - IIED, 2002.
432
SEEHUSEN, Susan. PREM, Edda. Porque pagamentos por serviços ambientais. In GUEDES,
Fátima Becker. Org. Pagamentos por Serviços Ambientais na Mata Atlântica: lições aprendidas e
desafios. Brasília: MMA, 2011, p.45.
433
PAGIOLA, S.; PLATAIS, G. Payments for Environmental Services: From Theory to Practice.
Washington: World Bank, 2007. Apud GUEDES, Fátima Becker Org. SEEHUSEN, Susan Edda.Pagamentos
por Serviços Ambientais na Mata Atlântica: lições aprendidas e desafios. Brasília: MMA, 2011.
434
SEEHUSEN, Susan. PREM, Edda. Op. cit., p.46.
435
PERU. MINAM. Compensación por servicios ecosistémicos: Lecciones aprendidas de una
experiência demonstrativa. Las microcuencas Mishiquiyacu, Rumiacu y Almendra de San Martín, Peru.
Lima:Ministerio del Ambiente, 2010.Apud GUEDES, Fátima Becker Org. SEEHUSEN, Susan Edda.Op.
cit., p. 46.
436
Idem.
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Infere-se do exposto acima que os programas de PSA foram tradicionalmente
pensados para lidar com problemas ambientes que estivessem ligados à conservação
dos ecossistemas. Desta foram, as experiências arroladas na literatura e testadas na
prática estão conectadas, principalmente, à conservação da biodiversidade, captura de
carbono, proteção de bacias hidrográficas e beleza paisagística.
Todavia, alguns autores e organizações vislumbrando uma gama maior de
problemas ambientais, que não àqueles diretamente relacionados com os serviços
ecossistêmicos tem proposto que o conceito de “serviço ambiental” também pode
ser entendido dentro de uma perspectiva mais ampla, dentro deste conceito se
amoldariam os PSAs Urbanos relacionados ao manejo de resíduos sólidos.
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico de acordo
com o IPEA437 utiliza este termo com a expressão “bem ambiental”, para se referir
a serviços prestados e bens vendidos que têm alguma relação com a prevenção e
o controle da poluição e com o uso dos recursos naturais. Nessa perspectiva, esses
“serviços ambientais” são classificados da seguinte forma:
1. Gestão da poluição: bens ou serviços que contribuem para o controle
da poluição do ar; gestão de efluentes e resíduos sólidos; diminuição
da contaminação de solo, águas superficiais e águas subterrâneas;
redução de ruídos e vibração; monitoramento, análise e avaliação
ambiental. 2. Tecnologias e produtos mais limpos: bens ou serviços que
são intrinsecamente mais limpos ou mais eficientes, como unidades
de energia fotovoltaica. 3. Bens de gestão de recursos naturais: bens
ou serviços que contribuem para o fornecimento de água; gestão
sustentável de florestas, fazendas ou zonas de pesca; conservação
de energia e redução dos impactos dos desastres naturais. 4. Bens
ambientalmente preferíveis: bens ou serviços que causam danos
ambientais significativamente menores ao longo de seu ciclo de vida do
que produtos ou bens semelhantes 438

A partir deste conceito o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
divulgou um estudo439 no ano de 2010 que em se propôs a formulação de um PSA
Urbano específico para a reciclagem, cujos objetivos seriam suprir deficiências de
renda dos catadores de material reciclável, grupo que se encontra em situação de risco
social, físico e econômico e fomentar a reutilização dos materiais que foram extraídos
437
IPEA. Pesquisa sobre Pagamentos por Serviços Ambientais Urbanos para a Gestão dos
Resíduos Sólidos. Brasília. 2010, p.45.
438
Idem, p. 32.
439
Idem.
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de ambientes naturais e transformados em bens de consumo, de forma a garantir a
manutenção da integridade de serviços ecossistêmicos, como a regulagem do clima,
a formação de solo e o fornecimento de água potável, entre outros e a consequente
redução de material descartado no ambiente 440.
Com base nos premissas teóricas avençadas para os PSAs tradicionais o
IPEA buscou traçar alguns pressupostos que seriam necessários para configuração
e implementação dos PSAs direcionados à reciclagem. Desta forma os beneficiários
diretos da reciclagem (e do bem ambiental) seriam as indústrias que recebem os
materiais advindos da reciclagem como matéria prima e, portanto a priori os que
deveriam pagar pelo bem, ocorre que pelo princípio do beneficiário- pagador toda a
sociedade brasileira seria beneficiada com esta atividade, motivo pelo qual o Instituto
entende que o mais adequado seria que toda a sociedade arcasse com a internalização
desta externalidade 441.
Nesta proposta, os recursos para a manutenção do programa adviriam de
novas taxas e impostos, bem como de colaborações da indústria. O provedor deste
“bem ambiental” seria o catador de material reciclável, face a sua vulnerabilidade e a
tendência dos PSAs também contribuírem com aspectos socioambientais 442.
Ocorre, que a regularidade da prestação do serviço ambiental também é dos
pressupostos para os PSAS, e a afetação de dinheiro público para estes programas
exige maiores garantias, desta forma para viabilizar o processo de pagamento e reduzir
os custos de transação o estudo recomenda que o Programa seja direcionado para as
cooperativas legalmente constituídas e não para as cooperados individualmente 443.
Este modelo coletivo de PSA pode gerar duas consequências a primeira
a redução dos números de provedores e o beneficiamento daqueles que já estão
mais organizados e trabalhando em melhores condições e por outro lado o estímulo
a formalização dos catadores. Os pagamentos deverão ser individualizados,
posteriormente, pelas cooperativas 444
O estudo elenca ainda uma série de elementos que devem fazer parte do
arcabouço institucional do programa, como as condições gerais das cooperativas, as
condicionantes do programa, e critérios de majoração do benefício quando atendidos
certos requisitos socioambientais, mas por não serem objeto deste artigo não serão
440
441
442
443
444

Idem, p.34.
Idem.
Idem, p.35.
Idem.
Idem.
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analisadas.
De acordo com o marco teórico traçado no início deste artigo para os PSAs
tradicionais, quando um Programa é mediado pelo governo faz-se necessário que se
institua um marco legal, neste sentido, no próximo item deste artigo analisar-se-á
alguns aspectos legais da temática.

4. PROGRAMAS DE PSAS RELACIONADOS AO MANEJO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS: MARCO LEGAL
O Brasil não possui ainda legislação federal que trate especificamente dos
Programas de Pagamento Por Serviços Ambientais, o tema é tratado de maneira
esparsa na legislação federal, como no Novo Código Florestal e na Política Nacional de
Mudanças Climáticas. No entanto, uma série de Projetos de Lei voltados à temática
tramita no Congresso Nacional.
Um dos Projetos de Lei que mais tem avançado e por consequência incorporado
outros Projetos de Lei é PL nº. 792/2007 que atualmente encontra-se na Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, aguardando a designação de relator
para posteriormente para ser encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e,
logo ao Senado.
No Projeto de Lei (substitutivo) em comento os serviços ecossistêmicos
são conceituados como benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos
ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das condições
ambientais, nas seguintes modalidades de serviços: de provisão, suporte, regulação
e culturais (art. 2º, II).
Já os serviços ambientais são tidos como as iniciativas individuais ou coletivas
que favorecem a manutenção, recuperação ou melhoria dos serviços ecossistêmicos
(art. 2º, III). E, o Pagamento por Serviços Ambientais como a transação de natureza
contratual mediante a qual o pagador de serviços ambientais – Poder Público ou agente
privado situado na condição de beneficiário ou usuário de serviços ambientais, em
nome próprio ou de uma coletividade – transfere recursos financeiros ou outra forma
de remuneração a um provedor desses serviços – pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, grupo familiar ou comunitário que, preenchidos os critérios de
elegibilidade, mantém, recupera ou melhora as condições ambientais de ecossistemas
(art. 2º, IV, V VI).
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Infere-se dos conceitos apresentados acima que a legislação projetada em
comento deixa clara a relação entre os serviços ecossistêmicos e os pagamentos por
serviços atrelando-os de maneira umbilical, como grande parte da doutrina tradicional
o faz.
Toda a estrutura desta norma está sendo pensada para tratar dos pagamentos
por serviços ambientais ditos tradicionais, como os direcionados à conservação da
biodiversidade, provisão de recursos hídricos. Os mecanismos apresentados pela
norma são mormente direcionados para os PSAs tradicionais.
Como exemplos desta situação têm-se a ausência de menção a qualquer
atividade de manejo de resíduos sólidos como passíveis de serem objetos da
Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (art. 7º) e previsão de que a
utilização do pagamento por serviços ambientais como instrumento de promoção do
desenvolvimento social, ambiental, econômico e cultural das populações tradicionais,
dos povos indígenas e dos agricultores familiares é uma diretriz da política, resta claro,
portanto, que os catadores de matérias recicláveis não figuram neste rol.
Salienta-se, contudo, que de acordo com o artigo 5º, VI, a triagem e a coleta
individual ou cooperativa de resíduos sólidos recicláveis, visando à redução, em
volume e peso, da sua disposição final, ao aumento da vida útil dos aterros sanitários,
à manutenção de recursos naturais e à melhoria da qualidade do ar, dos recursos
hídricos e do bem-estar da população, observada a regulamentação da matéria pelo
Poder Executivo devem ser ações promovidas pela Política Nacional de Pagamento por
Serviços Ambientais.
Face o exposto, é possível concluir que, embora, o PL 796/2007 utilize-se de
um conceito atrelado aos serviços ecossistêmicos e não aos bens ambientais em si, e
não apresente em seu rol mecanismos e instrumentos apropriados para um programa
de pagamento serviço ambiental urbano relacionado ao manejo dos resíduos sólidos,
a previsão do artigo 5º, VI, pode gerar dúvidas acerca da correta interpretação do
dispositivo e permitir que pagamentos por serviços ambientais urbanos sejam criados
consubstanciados nesta norma.
No que tange a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o capítulo V prevê, em
seu art. 42, um rol de instrumentos de incentivo positivo. Estes instrumentos têm
por finalidade instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender as
iniciativas do Poder Público relativas aos resíduos sólidos.
Desta forma, o inciso II do art. 42 dispõe que poderão ser destinados recursos
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para a “implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda”.
Neste mesmo sentido o art. 44 estipula que a “União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências, poderão instituir normas
com objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios. Ainda, o
inciso II do art. 44 dispõe que esses incentivos poderão ser destinados aos “projetos
relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em
parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.”
Ademais, a adoção de um sistema de PSA para atividades de manejos de
resíduos sólidos encontra respaldo no art. 80, inciso VI, do Decreto 7.404 /2010,
Decreto esse que regulamenta a PNRS. O art. 80 do Decreto 7.404/2010 dispõe que
as iniciativas previstas no art. 42 da PNRS serão fomentadas por meio das medidas
indutoras previstas nos seus incisos.
O inciso VI do art. 80 prevê expressamente que o Pagamento por Serviços
Ambientais poderá ser adotado como medida indutora para a gestão dos resíduos
sólidos, observados os termos definidos na legislação. Cumpre salientar, todavia, que
para que estes Programas de Pagamento por Serviços Ambientais sejam criados fazse necessária a previsão em norma específica.
Em resumo, conquanto os pagamentos por serviços ambientais não figurem
no rol de instrumentos de incentivo positivo da PNRS, o decreto regulamentador da
mesma prevê a possibilidade de utilização do PSA como uma medida indutora. Resta
aos entes federados instituírem norma específica para cada caso em que aplicarão
essa medida indutora.
E, é neste contexto que alguns Estados fazendo uso de sua competência
concorrente para legislar em matéria ambiental prevista no artigo 24 da CF/88 e
de sua competência comum instituída pelo artigo 23 da norma constitucional têm
editado normas específicas para a criação de pagamentos por serviços ambientais
tradicionais445 e normas direcionadas para a criação de instrumentos de incentivo
positivo direcionados à gestão dos resíduos sólidos.
445
Para maiores informações sobre os Programas Estaduais de Pagamentos por Serviços
Ambientais consultar: TEJEIRO, Guilherme. STATON, Márcia. 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; 157p.
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Este é o caso, por exemplo, do Estado de Minas Gerais que instituiu para os
PSAs tradicionais o Programa Bolsa Verde446 e para gestão dos resíduos sólidos o
Bolsa Reciclagem.
Conforme o art. 1º da Lei nº. 19823/2011 o Estado concederá incentivo
financeiro às cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, sob a
denominação de Bolsa Reciclagem, nos termos desta Lei.
O fato gerador do incentivo, ou seja, a atividade humana que dá azo à percepção
do benefício é a segregação, o enfardamento e a comercialização dos seguintes
materiais recicláveis: papel, papelão e cartonados; plásticos; metais; vidros; outros
resíduos pós-consumo, conforme dispuser o regulamento.
O objetivo da Bolsa, segundo a lei, é a reintrodução de materiais recicláveis
em processos produtivos, com vistas à redução da utilização de recursos naturais e
insumos energéticos, com inclusão social de catadores de materiais recicláveis.
O pagamento pecuniário do auxílio financeira será feito com recursos originados
das seguintes fontes: consignação na Lei Orçamentária Anual – LOA – e de créditos
adicionais; doações, contribuições ou legados de pessoas físicas e jurídicas, públicas
ou privadas, nacionais ou estrangeiras; – dotações de recursos de outras origens.
Dos valores recebidos 90% deverão ser repassados aos cooperados ou associados e
restante pode ser gasto com atividades de gestão, capacitação, entre outras.
O cálculo do benefício é feito a partir do volume de material reciclado vendido por
cada cooperativa, que deverá ser comprovado pelas notas fiscais com a discriminação
dos materiais vendidos, será aplicado para cada tipo de material reciclável um coeficiente
“k”, de acordo com o grau de relevância do incentivo à segregação, o enfardamento e
a comercialização do mesmo, tendo como base o serviço ambiental prestado (art.12
e ss, Decreto 45975/2012).
Para que possam ser beneficiárias dos programas as cooperativas e associações
devem atender uma série de requisitos dentre os quais pode-se destacar a atualização
de cadastro junto ao estado e a produtividade nos moldes da lei.
De igual maneira os cooperados e associados também devem preencher
determinadas condições para serem beneficiários do programa tais como serem
pessoas capazes e que estejam no efetivo exercício da atividade e ter os filhos em
446
CAMPOS, Ana Luiza Garcia. Minas Gerais. Sistemas Estaduais de Pagamento por Serviços
Ambientais. RelatóriosEstaduais./Paula Lavratti, Guillermo Tejeiro e Marcia Stanton, organizadores. São
Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2014, p.129-165..
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idade escolar regularmente matriculados e frequentes em instituição de ensino.
A gestão do programa, o estabelecimento de diretrizes e prioridades e a validação
do cadastro das cooperativas está a cargo do Comitê Gestor que será composto por
representantes de órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado e
por, no mínimo, três representantes de cooperativas ou associações de catadores de
materiais recicláveis por elas indicados.
Em apertada síntese, o programa replica em vários pontos as diretrizes
propostas pelo estudo IPEA, já referenciado neste trabalho. Comparando com
elementos da estrutura teórica tradicional dos PSAs têm-se que os provedores dos
serviços ambientais neste caso são catadores de matérias recicláveis, por meio das
associações, como anteriormente fora exposto, este modo garante mais segurança
e institucionalidade ao programa, mas acaba por excluir uma série de potenciais
beneficiários do programa, é um programa com forte participação governamental em
que “compradores” do serviço seria toda a sociedade, não há um serviço ambiental
bem definido ou bem ambiental bem delineado, mas atividade que dá ensejo a
percepção do benefício está bem sinalizada.
No que tange às inciativas estaduais, importa ainda mencionar que outras
iniciativas similares se encontram em tramitação como Projeto de Lei 2867/ 2014 do
Estado do Rio de Janeiro447.
Do exposto é possível verificar que maioria dos PSAs não se amolda ao conceito
dos “PSAs puros” vez que lhes faltam alguns requisitos, por isso, o conceito, via de
regra, permite alguma extensão. Todavia, para abarcar os PSAs Urbanos para o manejo
dos resíduos sólidos o conceito deve ser ainda mais alargado na medida em que a
relação com o serviço ecossistêmico deixa de ser direta. O relatório do IPEA utiliza
para flexibilizar o conceito a noção de bem ambiental, classificando o serviço dentro
da categoria de gestão de poluição.
O Marco Regulatório Projetado para os Programas de PSA remete a conceitos
e estipula instrumentos que abarcam tão somente os PSAs tradicionais, contudo,
a menção às atividades de coleta e triagem de resíduos como atividades a serem
perseguidas pela Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, caso o
texto seja aprovado com a redação atual, pode gerar dúvidas de interpretação.

447
Disponível em:
h tt p : / / a l e r j l n 1. a l e r j . r j . g o v. b r / s c p r o 1115 . n s f / 1 e 1 b e 0 e 7 7 9 a d a b 2 7 8 3 2 5 6 6 e c 0 018 d 8 3 8 /
d7e2253a542aad9183257cad0048def1?OpenDocument&ExpandSection=-1
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Na ausência de uma legislação federal que discipline a temática dos PSAs, as
normas específicas têm sido utilizadas para fundamentar a criação destes programas.
Desta forma, embora a PNRS estipule um rol de instrumentos de incentivo positivo,
os PSA são mencionados tão somente no Decreto Regulamentador necessitando de
norma específica para sua criação.
Por fim, vale destacar que embora exista uma margem legal para a criação de
Pagamentos por Serviços Ambientais para o manejo de resíduos sólidos, em especial
para remunerar a atividade da reciclagem, e uma expectativa que estes programas
equalizem problemas ambientais e sociais, é fundamental que antes da criação dos
programas sejam realizados bons estudos e feitos diagnósticos realistas a fim de se
averiguar se de fato um Programa de PSA é a melhor solução para o problema.
A falta de cuidado e técnica na utilização do conceito e o descarte de uma série
de requisitos que norteiam as experiências bem sucedidas com os programas de PSA
pode gerar uma confusão conceitual e até a inefetividade destes programas.
A fim de se avaliar se os programas como o Bolsa Reciclagem tem sido efetivo
faz-se necessário que as experiências sejam estudadas e monitoradas com frequência
e os mecanismos, caso necessário, aprimorados.

CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. Os Instrumentos de Incentivo Positivo e dentre eles os Pagamentos por
Serviços Ambientais alinham-se as novas estruturas propostas por parte da Doutrina,
pois, inovam na estrutura de comportamento/sanção para adequar-se às necessidades
do caso concreto.
2. Na ausência de uma legislação federal que discipline a temática dos PSAs, as
normas específicas têm sido utilizadas para fundamentar a criação destes programas.
Assim, alguns Estados como Minas Gerais tem editado tais normas. No caso do
Bolsa Reciclagem, a lei não o caracteriza expressamente como PSA, embora o faça
indiretamente no corpo da norma.
3. Tais instrumentos quando direcionados para a gestão dos resíduos sólidos
podem incorporar elementos da economia ecológica vez que estão atrelados à
necessidade de se pensar em uma de escala de sustentabilidade em que o volume de
resíduos produzidos não supere a capacidade do meio ambiente de absorve-los e de
repô-los, quando possível.
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4. Apresentam ainda elementos que os aproximam da economia ambiental já
que podem internalizar externalidades negativas e gerar externalidades positivas, bem
como, a depender do desenho, relacionam-se com economia institucional na medida
em que podem criar espaços de inserção e empoderamento dos atores, notadamente
dos catadores de materiais recicláveis.
5. Contudo, a flexibilização exagerada do conceito e o descarte de uma série
de pressupostos que norteiam as experiências bem-sucedidas com os programas de
PSA podem gerar uma panaceia conceitual e o insucesso deste tipo de programa na
prática.

4. RECUPERAÇÃO SUSTENTÁVEL DA MATA CILIAR DO
RIO TAQUARI: O MPRS NA DEFESA DOS INTERESSES
DIFUSOS

ANDREA ALMEIDA BARROS
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas e Mestre em
Ambiente e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES

1. Introdução
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), o Direito Ambiental foi
elevado ao topo das categorias legislativas. Ao afirmar que “todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado” apresentou o direito fundamental de terceira
geração, cuja titularidade é difusa, e esclareceu que se trata de patrimônio ambiental
a ser protegido pelo Estado e pela coletividade, de forma solidária, a fim de garanti-lo
às presentes e futuras gerações.
Dentre outros legitimados pela Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública)448, cabe ao
Ministério Público a tutela desse patrimônio, tanto na seara administrativa como judicial,
a fim de restaurar a função ecológica das propriedades, especialmente nas Áreas de
Preservação Permanente (APPs), que há séculos vêm sofrendo pressão antrópica.
Por outro lado, é obrigação do proprietário, do possuidor ou ocupante proteger o meio
ambiente, pois se trata de obrigação propter rem449.
A partir desse quadro e da necessidade de proteger o Rio Taquari, surgiu a proposta
de se recuperar a sua zona ripária. No entanto, considerando a realidade do Vale do
Taquari (que abrange 36 municípios, 15 deles às margens do rio), quanto ao tamanho
das propriedades rurais, questionava-se como equacionar a aplicação das medidas de
mata ciliar previstas em lei como APP, em face do Código Florestal vigente até 2012.
A lei anterior (Lei Federal 4.771/65) previa 100, 150 ou 200 m de APP conforme a
largura do rio (e o Rio Taquari ora tem mais de 200 m, ora tem menos) e a sua aplicação
448
Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquia, empresa pública,
fundação ou sociedade de economia mista e associação constituída há mais de ano e que tenha a
proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre
concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico como uma de suas finalidades.
449
Significa “por causa da coisa”. Neste caso, o fato de a área de terra estar em APP obriga que a
mata ciliar seja protegida pelo proprietário.
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conduziria a problemas de ordem social e econômica. Criou-se, portanto, com base
em critérios técnicos, uma solução intermediária, que buscava a proteção mínima do
rio através da recuperação da mata ciliar, mas que também atendesse ao direito de
propriedade dos ribeirinhos e à função ambiental desta.
A vegetação que compõe as margens foi classificada como Floresta Estacional Decidual
ou Semidecidual, integrante do Bioma Mata Atlântica, pois é dela remanescente,
compondo, portanto, o patrimônio nacional e integrando a Reserva da Biosfera,
conforme a UNESCO. Esses municípios ribeirinhos, portanto, possuem fragmentos
de Mata Atlântica em seu território, que precisam ser recuperados.
Este artigo, que quanto ao método adotou a abordagem qualitativa, objetivou registrar
cientificamente a metodologia desenvolvida ao longo de pesquisas da Universidade
do Vale do Taquari - UNIVATES para a recuperação da mata ciliar do Rio Taquari, em
específico, a desenvolvida por Jasper et al em 2008, que embasou o Programa de
Recuperação Sustentável da Mata Ciliar do Rio Taquari (PRSMCRT). Ela buscou
conjugar a necessária proteção ambiental, ainda que em área menor à legalmente
prevista, com o direito, também constitucional, à propriedade, agregando a esta a
função ecológica igualmente estampada na Carta Magna.
2. A constitucionalização ambiental
Com a promulgação da CF/88, houve uma inversão da relação para com o meio
ambiente, cuja proteção, até então, estava prevista integralmente na legislação
infraconstitucional450: antes imperava a visão antropocêntrico-privatista e de exploração
ilimitada da natureza; depois, passou-se a uma visão holística direcionada aos direitos
transindividuais e à sua ampla proteção. Segundo Mello451, o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado passou a ser, ao mesmo tempo, de uma pessoa e de
todas.
Diversos deveres se contrapõem a esse direito, que podem ser destinados ao Poder
Público, porque em alguns momentos ele pode aparecer como degradador, e aos
particulares. No primeiro caso, destaca-se o de “preservar e restaurar os processos
ecológicos essenciais [...]”452., descrito na primeira alínea do parágrafo primeiro do
artigo 225 da CF/88. De acordo com Machado453, esta é uma das formas de se efetivar
450
BELCHIOR, G. P. N. Hermenêutica Jurídica Ambiental. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. 287 p.
451
MELLO, M. E. Restauração Ambiental: do dever jurídico às técnicas reparatórias. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2012. 212 p.
452
Art. 225: [...]
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies
e ecossistemas; [...]. (BRASIL, 1988)
453
MACHADO, P. A. L. Direito Ambiental Brasileiro. 22. ed. Revista, ampliada e atualizada. São
Paulo: Editora Malheiros, 2014. 1344 p.
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o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado454.
Ao MP cabe a tutela do direito coletivo ao meio ambiente, conforme artigo 129,
inciso III, da CF/88, através do Inquérito Civil455. Segundo Mazzilli456, trata-se de um
procedimento administrativo investigatório, cujo objetivo é a coleta de elementos que
possam embasar a propositura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), atuação
extrajudicial, ou de Ação Civil Pública (ACP), atuação judicial, e objetiva a defesa de
interesses transindividuais.
A CF/88 se fundamenta na dignidade da pessoa humana457, que pode ser entendida tanto
no âmbito individual (direitos sociais), quanto no coletivo, em virtude da solidariedade
que lhe é inerente, pois indefinido ou indeterminável o sujeito de direito, segundo Leite
e Belchior458. Esse direito é irrenunciável, inalienável459 e imprescritível460, objetiva o
bem-estar social461, pois alicerçado na fraternidade462.
A solidariedade intra e intergeracional determina que o dever de proteção da qualidade
ambiental é do poder público e da coletividade463 464, chamado por Canotilho465 de
shared responsability. A sociedade está em ambos os polos da relação com o meio
ambiente466, portanto, pois é sujeito ativo, porque tem o dever de preservá-lo, e é
passivo, porque tem direito a que ele esteja ecologicamente equilibrado.
E é em nome dessa solidariedade que o artigo 225 traz implícita a função ecológica
454
Se pensarmos em Estado legislador, é defeso aprovar leis contrárias ao panorama constitucional,
devendo, também, aperfeiçoar as já existentes. Se em Estado-Juiz, a este cabe a aplicação imediata
dos comandos constitucionais, interpretando-os protetivamente ao meio ambiente (BENJAMIN, 2008).
455
O artigo 26 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público replica a ordem constitucional,
quando diz que “no exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: I - instaurar inquéritos civis
e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes [...]” (BRASIL, 1993).
456
MAZZILLI, H. N. Pontos Controvertidos sobre o Inquérito Civil. São Paulo, 2000. Disponível em:
<http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/pontoscontic.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2016.
457
Artigo 1º, inciso III, CF/88.
458
LEITE, J. R. M.; BELCHIOR. Direito constitucional ambiental brasileiro. In: LEITE, J.R.M.;
PERALTA, C. E. (org.). Perspectivas e Desafios para a Proteção da Biodiversidade no Brasil e na
Costa Rica. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2014. p. 10-43.
459
SARLET, I. W. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal
de 1988. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 164 p.
460
BENJAMIN, A. H. O regime brasileiro de unidade de conservação. In: Revista de Direito
Ambiental. V. 21, ano 6, jan.-mar. 2001. Campinas: Revista dos Tribunais, 2001.
461
SARLET, I. Op. cit.
462
BENJAMIN, A. H.. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição brasileira.
In: CANOTILHO, J. J. G. e LEITE, J. R. M. (Org.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 2. ed.
Revista. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. p. 57-130.
463
GOMES, C. A. O Direito ao Ambiente no Brasil: um olhar português. In: ______. Textos Dispersos
de Direito do Ambiente. I vol. Lisboa: AAFDL, 2008. p. 273-291.
464
LEITE; BELCHIOR. Op. Cit.
465
CANOTILHO, J. J. G. Estado constitucional ecológico e democracia sustentada. In: Revista
do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente. v. 2, n. 1, p. 1118, fev. 2001. Coimbra, 2001. Disponível em: <https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/5732/1/
revcedoua8%20art.%201%20JJGC.pdf?ln=pt-pt>. Acesso em: 7 jan. 2016.
466
LEITE; BELCHIOR. Op. Cit.
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da propriedade. Para que ela seja atendida, impõe a quem está na posse obrigações
positivas (de preservar e recuperar a Área de Preservação Permanente - APP) e negativas
(a proibição de destruí-la), de modo a proteger o mínimo existencial ecológico467. Esta
prerrogativa também aparece quando da definição da função social da propriedade
rural no artigo 186 do texto constitucional, em que faz referência à utilização adequada
dos recursos naturais disponíveis e à preservação do meio ambiente.
3. Método
Este artigo foi desenvolvido utilizando-se o método qualitativo. Para tanto, procedeuse a análise dos documentos que compõem o Inquérito Civil (IC) nº 0770.00057/2001,
com 1.415 páginas, divididas em 8 volumes), da Promotoria de Justiça Especializada
de Estrela (PJEE), que abriga todo o registro do PRSMCRT bem como do Inquérito
Civil Regional (ICR) nº 01342.00002/2008 (1.477 páginas, divididas em 8 volumes),
que atualmente o conduz, com o objetivo de recuperar, ainda que parcialmente, a
mata ciliar do Rio Taquari. A leitura permitiu a construção de um completo registro
documental acerca do Programa, que vem sendo implementado há pelo menos
10 anos e a consolidação da metodologia empregada, uma vez que os resultados
apresentados mostram-se positivos.
3.1 O Vale do Taquari
O Vale do Taquari (VT) é formado por 36 municípios e se encontra na região central do
estado do RS, sendo que 15 municípios se encontram às margens do Rio Taquari, em
APP468. Eminentemente rural, possui cerca de 40 mil produtores que se dedicam à
agricultura e pecuária, geralmente em sistema integrado com a indústria de alimentos469
470 471
. É importante ressaltar que o VT integra a Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, que
abrange 119 municípios472 com uma cobertura vegetal de aproximadamente 9.000 km²
de florestas nativas em seus estágios iniciais, médios e avançados de sucessão473.
467
LEITE; BELCHIOR. Op. Cit.
468
PORTAL DO VALE DO TAQUARI. Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari.
O Vale do Taquari. Lajeado, 2016. Disponível em: <http://www.cicvaledotaquari.com.br/portal/index.php/
cic-vt/o-vale-do-taquari/>. Acesso em: 13 mai. 2016.
469
Idem.
470
EMATER-RS. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Regional Lajeado. Apresentação.
EMATER-RS: Lajeado, 2016. Disponível em: <http://www.emater.tche.br/site/regionais/lajeado.php#.
VzcQwNIrLIU>. Acesso em: 14 mai. 2016.
471
UNIVATES. Perfil Socioeconômico do Vale do Taquari. Lajeado: UNIVATES, 2011. Disponível em:
<https://www.univates.br/media/bdr/Perfil_VT_Setembro_2011.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2016.
472
RIO GRANDE DO SUL. Ministério Público do Rio Grande do Sul. Programa de Atuação Integrada
por Bacias Hidrográficas: Diagnósticos. Bacia Hidrográfica Taquari-Antas – DAT. Porto Alegre: MPRS,
(2008a). Disponível em: <http://www.mprs.mp.br/areas/paibh/arquivos/diagonostico_dat_zonas_
ciliares_taquari_antas.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2016.
473
UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. Relatório Final do Inventário Florestal Contínuo
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O VT foi colonizado por famílias portuguesas a partir de 1768, com a construção do
Passo do Rio Tebiquary. Na época, deram início ao desmatamento da mata ciliar com a
extração da madeira de lei e seu envio para Porto Alegre474. Apenas por volta de 1845
chegaram os alemães na região, estabelecendo-se em pequenas colônias na beira do
rio. Eles se dedicaram à cultura de subsistência, lavoura e criação de animais475.
A mata ciliar, que possui importantes funções hidrológicas476 477 478 479, de controle
de erosão das margens480, e de filtro de eventuais resíduos químicos, tais como
fertilizantes e agroquímicos usados em áreas de produção481 482 483, desde então, vem
sofrendo pressão antrópica, sem que houvesse, ainda que minimamente, cuidados
para com a sua conservação, pois sempre foi considerada fonte inesgotável ante a
sua abundância, o que resultou na sua fragmentação484. Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE)485, trata-se de Floresta Estacional Decidual, uma das
regiões fitoecológicas em que foi dividido o Rio Grande do Sul. Esta floresta, conforme
artigo segundo da Lei nº 11.428/2006, integra o Bioma Mata Atlântica, desde que os
do Rio Grande do Sul. Santa Maria-RS: UFSM/SEMA, 2016. Disponível em: <http://coralx.ufsm.br/ifcrs/
frame.htm>. Acesso em: 13 mai. 2016.
474
AHLERT, L.; GEDOZ, S. T. Povoamento e Desenvolvimento Econômico na Região do Vale do
Taquari, Rio Grande do Sul – 1822 a 1939. 2001. Disponível em: <http://www.cicvaledotaquari.com.br/
portal/wp-content/uploads/hist-eco-vt-texto3-1822-1930.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2016.
475
Idem.
476
MANDER, Ü.; HAYAKAWA, Y.; KUUSEMETS, V. Purification processes, ecological functions,
planning and design of riparian buffer zones in agricultural watersheds. Ecological Engineering,
Columbus, 2005 v.24, n.5, p.421-432.
477
PRIMO, D.C.; VAZ, L.M.S. Degradação e perturbação ambiental em matas ciliares: estudo de
caso do rio Itapicuru-açu, em ponto Novo e Filadélfia Bahia. Diálogos e Ciência. Ano IV. N.7. jun. 2006.
p. 1-11. Disponível em: <http://docplayer.com.br/9342291-Degradacao-e-perturbacao-ambiental-emmatas-ciliares-estudo-de-caso-do-rio-itapicuru-acu-em-ponto-novo-e-filadelfia-bahia.html>. Acesso em:
14 mai. 2016.
478
BREN, L. J. Riparian zone, stream, and floodplain issues: a review. Journal of Hydrology, nº 150.
Forestry Section, University of Melbourne, Creswiek, Vic. 3363, Australia,1993, p. 277 - 299.
479
BARRELLA, W. et. al. As relações entre as matas ciliares, os rios e os peixes. In: RODRIGUES,
R.R.; LEITÃO FILHO, H. F. (Ed.). Matas Ciliares: conservação e recuperação. São Paulo: EDUSP, 2000.
p. 187-207.
480
FARIA, A. P.; MARQUES, J. S. O desaparecimento de pequenos rios brasileiros. Ciência Hoje,
v.25, n.146, p.56-61, São Paulo, 1999. Disponível em: <http://eco.ib.usp.br/lepac/paisagem/Artigos/
metzger1999a.pdf>. Acesso em: 14 mai. 2016.
481
PEREIRA, L. A.; PEREIRA, M. C. T. Anais do I Workshop Sobre Recuperação de Áreas
Degradadas de Mata Ciliar no Semiárido. Anais. EMBRAPA. Documentos on-line nº 234, dezembro
de 2010. Petrolina-PE: EMBRAPA, 2010. Disponível em: <http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/
bitstream/doc/884072/1/Lucio2010.pdf>. Acesso em: 13 mai. 2016.
482
BARTON, J.L.; P.E. DAVIES. Buffer strips and streamwater contamination by atrazine and
pyrethroids aerially applied to Eucalyptus nitens plantations. Australian Forestry. Austrália, 1993 v. 56 p.
201-210.
483
MANDER, Ü.; HAYAKAWA, Y.; KUUSEMETS, V. Op. Cit.
484
MARTINS, S. V. Recuperação de Matas Ciliares. 2 ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 2007. 255 p.
485
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Manual Técnico da Vegetação
Brasileira. 2. ed. Rev. e Ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/livros/liv63011.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2016.
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remanescentes de vegetação nativa se encontrem nos estágios primário e secundário
(inicial, médio e avançado) de regeneração, conforme dispõe o parágrafo único. A
UNESCO486, tendo em vista a importância ecológica da Mata Atlântica, instituiu a
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) abrangendo 35 milhões de hectares,
em 15 estados brasileiros, inclusive no RS487.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como forma de recuperar as funções hidrológicas e ecológicas da mata ciliar, a
sociedade civil organizada buscou a sua recuperação, ainda que parcial, mediante a
aplicação de critérios técnicos especialmente criados para esta finalidade, a fim de
adequar o legalmente previsto à realidade regional, porque entendia que a aplicação
da lei ambiental federal vigente à época, o antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65),
impactaria social e economicamente o Vale do Taquari. A partir daí nasceu o PRSMCRT,
que é coordenado, atualmente, pelo MPRS, representado pelo Promotor de Justiça
titular da Promotoria Regional de Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas
(PRMABHTA). Contudo, seu início se deu em duas origens e momentos diferentes,
que se unificaram depois de um ano aproximadamente: audiência na PJEE, em 24 de
agosto de 2001, no IC nº 00770.00041/1998488, que originou o IC.00770.00057/2001489,
e, em 2002, a partir de discussões travadas no âmbito do Fórum Permanente sobre
Mata Ciliar, conforme Barros490.
No âmbito do MPRS, houve a assinatura de um Termo de Cooperação com o então
Centro Universitário UNIVATES, através da sua Fundação (FUVATES), em que previa
a apresentação de um Projeto de Preservação e Recuperação de Ecossistemas
Aquáticos Abertos e seus Sistemas Ciliares na Bacia Hidrográfica do Rio Taquari/RS.
O objetivo dele era “criar e aplicar metodologia de preservação e recuperação dos
ecossistemas aquáticos abertos e seus ambientes ripários na Bacia Hidrográfica do Rio
Taquari, a partir de um diagnóstico sócio-ambiental (sic) regional”, com a participação
da população envolvida no processo491.
Por outro lado, com o objetivo de intensificar as discussões sobre os ambientes
486
UNESCO. Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. São Paulo: RBMA, 2008. Disponível em:
<http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_1_localizacao.asp>. Acesso em: 19 jun. 2016.
487
RBMA – Reserva da Biosfera Mata Atlântica. Texto Síntese: Mata Atlântica. São Paulo, 2016.
Disponível em: <http://www.rbma.org.br/anuario/mata_01_sintese.asp>. Acesso em: 15 mai. 2016.
488
O objeto deste IC era a recuperação da mata ciliar do Bairro Marmitt, de Estrela, diretamente
atingido pelas cheias do Rio Taquari.
489
Que fiscaliza a recuperação da mata ciliar no município de Estrela/RS.
490
BARROS, A. A. Recuperação de Mata Ciliar: Um olhar entre a sustentabilidade e a legislação
ambiental. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. 197 p.
491
Este projeto se subdividia em dois, que se complementavam: i) “Recuperação e preservação
dos ambientes ripários” e ii) “Estudos limnológicos, ictiológicos e de peixamento (repovoamento da
ictiofauna) de rios e arroios” (RIO GRANDE DO SUL, 2001, p. 40).
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ripários da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, editou-se, no Seminário Regional sobre
Mata Ciliar, sediado em Estrela, em 25 de junho de 2002, a Carta de Estrela492.
Instituiu-se o Fórum Permanente sobre Mata Ciliar, com o objetivo de agregar as
entidades representativas regionais, discutir e opinar sobre o tema, e, após, repassar
para as autoridades constituídas as formas alternativas e viáveis de recomposição dos
ambientes ripários do Rio Taquari, de acordo com Barros493. O diagnóstico foi delimitado
na área compreendida entre Muçum e Taquari, passando pelos seguintes municípios,
além dos já citados: Encantado, Roca Sales, Colinas, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela,
Cruzeiro do Sul e Bom Retiro do Sul e objetivava, além de conhecer a realidade, definir
estratégias de recuperação e de manutenção das propriedades economicamente
ativas.
De acordo com o levantamento aerofotogramétrico realizado, o total do comprimento
de margem do Rio Taquari é de 273,45 km, sendo que Roca Sales é o município com
a maior borda (51,75 km) e Bom Retiro do Sul o de menor (12 km). Para a calha do Rio
Taquari, considerando-se a largura média da lâmina d’água, o Código Florestal vigente
na época exigia, pelo menos, 100 m de APP494 em cada uma das margens. Mas, como
referido alhures, por se tratar de uma região caracterizada por minifúndio e intensa
atividade agrícola e pecuária, o cumprimento da legislação inviabilizaria a maioria
das propriedades rurais. Assim, fazia-se necessário que se atendesse aos aspectos
ambientais, sociais, econômicos e legais, protegendo-se de alguma forma a zona
ripária, mas permitindo a continuidade das atividades agrossilvipastoris e sem impedir
o desenvolvimento das cidades. Cada propriedade rural deveria se comprometer a
recompor o ambiente ripário em limites mínimos, variando entre 10 e 30 metros,
utilizando-se ou de sistemas agroflorestais, ou isolamento da área. Entretanto, essa
proposta devia ser apresentada ao MPRS, fiscal da lei, nos termos do artigo 127 da
CF/88495, que sugeriu que cada entidade integrante do Fórum propusesse critérios
básicos e subcritérios para serem posteriormente discutidos por uma comissão formada
para essa finalidade, com representantes da EMATER/RS, Univates, Associação dos
Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), Associação dos Engenheiros Agrônomos do
Vale do Taquari (ASEAT) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR).
A proposta, com base nas conclusões dessa comissão, definia a metragem mínima
492
SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE MATA CILIAR. Carta de Estrela. Estrela/RS, 25 jun. 2002. 2 fl.
Não publicado. Digitado.
493
BARROS, A. A. Op. Cit.
494
O critério para o início da contagem da APP era a partir do nível mais alto das cheias, diferente
de hoje, que é da borda da calha do leito regular do rio.
495
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis. (BRASIL, 1988)
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a ser recuperada levando em consideração a geometria do Rio Taquari. Três situações
distintas deveriam ser consideradas, conforme Tabelas 1 e 2:
Tabela 1 - Geometria do Rio Taquari
Situação
Situação A
Situação B
Situação C

Margens
Rio com as margens em linha reta
Rio com as margens levemente cruzadas (até 30°)
Rio com as margens em curvatura acentuada (acima de 30°)

Fonte: Rio Grande do Sul (2001)496

Estas situações deveriam se combinar, quando da análise da área a ser recuperada,
com quatro itens: a) composição geológica da margem; b) morfologia da margem; c)
regime de inundação; e d) ocupação do solo (vegetação). A partir dessa combinação,
o grau de criticidade do ambiente ripário estaria definido. Veja-se:
Tabela 2 - Geometria do rio e medida mínima de vegetação ciliar exigida
Grau de
criticidade
Crítica
Máxima

Crítica média

Crítica baixa

Geometria do Rio e Metragem Mínima de Vegetação Ciliar Exigida
Em linha reta
M
Levemente cruzada
M
Em curva acentuada
(até 30°)
(acima de 30°)
● Solo argiloso
30
● Solo argiloso ou
30
● Solo argiloso ou
● Talude alto
cascalho
cascalho
● Risco de
● Talude alto ou baixo
● Talude baixo ou alto
inundação
● Risco de inundação
● Risco de inundação
● Solo desnudo ou
médio a acentuado
médio a acentuado
cultura cíclica
● Solo desnudo,
● Solo desnudo ou
cultura cíclica ou
vegetação rasteira
vegetação rasteira
● Cascalho
20 ● Cascalho
20
● Basalto
● Talude baixo
● Talude baixo
● Risco de
● Risco de inundação
inundação médio
baixo
● Vegetação rasteira
● Vegetação rasteira
ou pastagem
● Rocha exposta
10
● Basalto
15
---(basalto)
● Talude baixo
● Risco de
inundação baixo
● Vegetação rasteira
ou arbustiva

M
30

20

--

Fonte: Jasper et al (2008)497

Destarte, na situação A, consideravam-se as margens como Classe 1, ou seja, em
linha reta, e para se definir a metragem mínima a ser recuperada, deveria ser analisada
496
RIO GRANDE DO SUL. Ministério Público do Rio Grande do Sul. Promotoria de Justiça
Especializada de Estrela. IC nº 00770.00057/2001. Programa de Recuperação Sustentável da Mata Ciliar
do Rio Taquari. Estrela-RS: MPRS, 2001.
497
Idem
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a criticidade. Se máxima (solo argiloso, talude alto, risco de inundação e solo desnudo
ou cultura cíclica), a área a ser recuperada seria de 30 metros, a contar da borda do rio.
Caso houvesse cascalho, o talude fosse baixo, o risco de inundação fosse considerado
médio e houvesse vegetação rasteira, a área seria classificada como de criticidade
média e seria proposta a restauração de 20 metros, a contar da borda do rio. Por fim,
seria proposta a recuperação de 10 metros, a contar da borda do rio, em caso de
criticidade baixa, ou seja, quando houvesse rocha exposta (basalto), o talude e o risco
de inundação fossem considerados baixos e houvesse vegetação rasteira ou arbustiva.
Na situação B, nos locais em que as margens do rio possuíssem curvatura de até 30
graus, seria considerada de criticidade alta e, portanto, seria de 30 metros desde a
borda do rio a área a ser recuperada, quando o solo fosse argiloso ou de cascalho,
independentemente de o talude ser alto ou baixo, quando o risco de inundação
variasse entre médio e acentuado, bem como em caso de solo desnudo, com cultura
cíclica ou vegetação rasteira. A criticidade média se configuraria nos casos em que
o solo se constituísse de cascalho, o talude fosse baixo, assim como o risco de
inundação, devendo a vegetação ser rasteira ou pastagem. Neste caso, a preservação
ou restauração seria de 20 metros a contar da borda do rio. Por fim, se o solo fosse
de basalto, a criticidade seria classificada como baixa, propondo-se a proteção de 15
metros desde a borda do rio.
No terceiro caso (C), cujas margens do rio possuem curvatura superior a 30°, em
se tratando de solo argiloso ou cascalho, independentemente se o talude for baixo
ou alto, com risco de inundação de médio a acentuado, havendo solo desnudo ou
vegetação rasteira, a proposta seria de recuperação de 30 metros a contar da borda
do rio, por ser considerada de alta criticidade. Já seria de 20 metros a recuperação
de área considerada de criticidade média, desde que o solo fosse de basalto498. E,
em caso de dúvida quanto à metragem a ser definida, deveria ser adotado sempre o
critério mais restritivo, tendendo à criticidade máxima, para uma maior proteção do rio
(in dubio pro natura).
De acordo com Jasper et al.499, para complementar os critérios acima descritos, era
imprescindível a análise da cobertura vegetal das áreas ripárias do Rio Taquari, que
deveria se dar de acordo com a Quadro 1, para classificar os estágios sucessionais da
vegetação arbórea nativa da Região Geopolítica do Vale do Taquari:
498
Em zona urbana, a área a ser protegida com cobertura vegetal deveria ser todo o espaço
existente entre a margem do rio e a obra instalada. No entanto, dever-se-ia respeitar o limite de 30
metros.
499
JASPER, A. et al. Desenvolvimento de uma metodologia de recuperação da cobertura vegetal
de áreas degradadas. In: VI Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental Gestão Ambiental Urbana
e Industrial, 2008, Porto Alegre. VI Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental Gestão Ambiental
Urbana e Industrial - Livro de Resumos. Porto Alegre, 2008.
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Quadro 1 - Parâmetros de classificação de estágios sucessionais da vegetação arbórea nativa da região
geopolítica do Vale do Taquari
Considera-se vegetação primária a vegetação de máxima expressão local com grande diversidade biológica,
que não sofreu corte raso, a ponto de não afetar significativamente suas características originais de estrutura e
de espécies (sem histórico de corte, sem tocos de corte, idade das árvores > 50 anos, estratificação na sinúsia
epifítica).
Como vegetação secundária ou em regeneração, consideram-se aquelas formações herbáceas, arbustivas ou
arbóreas decorrentes de processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação original
por ações antrópicas ou causas naturais.
I - Estágio inicial de regeneração: II - Estágio médio de
III - Estágio avançado de regeneração:
a) vegetação sucessora com regeneração:
a) vegetação com fisionomia arbórea
fisionomia
herbácea/arbustiva, a) vegetação que apresenta predominando sobre os demais
apresentando altura média da fisionomia de porte arbustivo/ estratos, formando um dossel fechado,
formação até 3 (três) metros arbóreo cuja formação florestal uniforme, de grande amplitude
e Diâmetro à Altura do Peito apresenta altura de até 8 (oito) diamétrica,
apresentando
altura
(DAP) menor ou igual a 8 metros e Diâmetro à Altura superior a 8 (oito) metros e Diâmetro à
(oito)
centímetros,
podendo do Peito (DAP) até 15 (quinze) Altura do Peito (DAP) médio, superior a
eventualmente
apresentar centímetros;
15 (quinze) centímetros;
dispersos na formação, indivíduos b) cobertura arbórea variando b) espécies emergentes, ocorrendo
de aberta a fechada com com diferentes graus de intensidade;
de porte arbóreo;
b) epífitas, quando existentes, ocorrência eventual de indivíduos c) copas superiores, horizontalmente
são representadas principalmente emergentes;
amplas, sobre os estratos arbustivos e
por líquens, briófitas e pteridófitas c) epífitas ocorrendo em maior herbáceos;
número de indivíduos em relação d) epífitas presentes com grande
com baixa diversidade;
ao estágio inicial sendo mais número
c) trepadeiras, se presentes, são
de
espécies,
grande
intenso
na
floresta
ombrófila;
geralmente herbáceas;
abundância, especialmente na floresta
d) serapilheira, quando existente, d) trepadeiras, quando presentes, ombrófila;
são geralmente lenhosas;
forma uma camada fina, pouco
e) trepadeiras em geral, lenhosas;
e) serapilheira presente com f) serapilheira abundante;
decomposta, contínua ou não;
e) a diversidade biológica é espessura variável, conforme g) diversidade biológica alta;
variável, com poucas espécies estação do ano e localização;
h) florestas neste estágio podem
arbóreas, podendo apresentar f) diversidade biológica baixa a apresentar fisionomia semelhante a
média;
plântulas
de
espécies
vegetação primária;
g)
sub-bosque
presente;
características de outros estágios;
i) sub-bosque, em geral menos
h) composição
florística expressivo do que no estágio médio;
f) ausência de sub-bosque;
g) composição florística consiste caracterizada pela presença de: j) a composição florística pode ser
Rapanea ferruginea (capororoca); caracterizada pela presença de:
basicamente de:
dracunculifolia, Cecropia
Andropogon
bicornis;
(rabo- Baccharis
adenopus
(embaúba);
de-burro); Pteridium aquilinum B. articulata e B. discolor Hieronyma alchorneoides (licurana);
Inga
marginata Nectandra
(samambaias);
Rapanea (vassouras);
leucothyrsus
(canelaferruginea (capororoca); Baccharis (ingá-feijão); Bauhinia candicans branca);
Schinus
terebinthifolius;
spp. (vassouras); entre outras (pata-de-vaca); Trema micrantha (aroeira vermelha); Cupania vernalis;
espécies de arbustos e arboretas. (grandiuva);
(camboatá-vermelho);
Ocotea
i) M i m o s a s c a b r e l l a
puberula; (canela-guaicá); Piptocarpha
(bracatinga);
angustifolia;
(vassourão-branco);
j) Solanum auriculatum (fumo- Parapiptadenia
rigida;
(angicobravo).
vermelho); Patagonula americana;
(guajuvira); Matayba ealeagnoides;
(camboatá-branco);
Enterolobium
contortisiliquum; (timbaúva).
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Floresta Estacional Decidual
Densidade (ind.ha-1): 12.619
Área basal (m2): 12,43
Índice de Shannon (?): 1,4
Floresta Estacional Semidecidual
Densidade (ind.ha-1): 13.320
Área basal (m2): 16,83
Índice de Shannon (?): 1,74
Floresta Ombrófila mista
Densidade (ind.ha-1): 13.382
Área basal (m2): 24,7
Índice de Shannon (?): 1,79

Floresta Estacional Decidual
Densidade (ind.ha-1): 832
Área basal (m2): 25,88
Índice de Shannon (?): 2,47
Floresta Estacional Semidecidual
Densidade (ind.ha-1): 929
Área basal (m2): 28,28
Índice de Shannon (?): 2,63
Floresta Ombrófila mista
Densidade (ind.ha-1): 831
Área basal (m2): 31,79
Índice de Shannon (?): 2,58

Fonte: Jasper et al.(2017)500

Com relação ao sub-bosque, Jasper et al.501, refere que a classificação ocorre de acordo
com sua estrutura:
Denso: Fechado, composto por um grande número de indivíduos por unidade
de área, em geral com presença de cipós e/ou taquarais, cujo deslocamento
da equipe na floresta e marcação da unidade amostral exige a abertura de
picadas completas com foice.
Médio: Semi-aberto (sic), composto por um número menor de indivíduos por
unidade de área, ocorrência esparsa de cipós e/ou taquaras, cujo deslocamento
da equipe na floresta e marcação da unidade amostral exige a abertura parcial
de picadas e retirada dos indivíduos que impedem a visualização dos pontos
a serem marcados.
Ralo: Aberto, composto por um pequeno número de indivíduos por unidade
de área, ocorrência rara de cipós e/ou taquaras, cujo deslocamento da equipe
na floresta e marcação da unidade amostral não necessita a abertura de
picadas e sim a retirada de galhos e dos poucos indivíduos que impedem a
visualização dos pontos a serem marcados.

O projeto somente poderia ser efetivado se houvesse a participação ativa do ribeirinho.
Para tanto, uma audiência pública foi designada por município, com a participação dos
produtores e de suas famílias, dos técnicos, do sindicato e do Ministério Público.
O Fórum Permanente sobre Mata Ciliar, que depois se transformou em Fórum
Permanente sobre Mata Nativa e se vinculou ao Conselho de Desenvolvimento do Vale
do Taquari (CODEVAT), perdurou entre os anos de 2002 e 2005. As duas iniciativas – do
MPRS, ao instaurar o IC.00770.00057/2001, e da Univates e EMATER, em criar o Fórum
500
JASPER et al. Parâmetros de classificação de estágios sucessionais da vegetação arbórea
nativa da Região Geopolítica do Vale do Taquari. In BARROS, A. A. Recuperação de Mata Ciliar: um
olhar entre a sustentabilidade e a legislação ambiental. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2017. 197 p.
501
JASPER, A. et al. 2017. Op. Cit.
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– andaram de forma concomitante, mas independente, até ocorrer a aproximação dos
trabalhos no ano de 2003. A partir de 2006, sob a coordenação do MPRS, as atividades
foram reunidas em um único projeto, denominado de Projeto do Corredor Ecológico,
atualmente PRSMCRT, que abrange 15 municípios502 e está vinculado à PRMABHTA,
no ICR. 01342.00002/2008.
Para a efetivação da ideia, os municípios deveriam realizar as vistorias e apresentar
os projetos de recuperação individualizados para serem aprovados pelo órgão
licenciador. Passo seguinte, seriam encaminhados ao MPRS, para a designação de
audiência coletiva e oferecimento de TAC ao ribeirinho503, sendo que aqueles ficariam
encarregados de realizar a implementação do projeto, a sua fiscalização e a informação
ao MPRS sobre o cumprimento das cláusulas do ajuste, bem como desenvolver ações
de educação ambiental. Ao final, estando o Projeto de Recuperação de Área Degradada
(PRAD) totalmente realizado, o IC é arquivado na PJEE e enviado ao Conselho Superior
do Ministério Público – CSMP para homologação504.
A estrutura do projeto tem o formato piramidal, sendo que no topo se encontra o
ICR, cujo nº é 01342.00002/2008. Na porção medial estão os 15 Inquéritos Civis
referentes aos municípios e, na inferior, os ICs dos ribeirinhos. Trata-se de uma atuação
proativa do MPRS e, em razão disso, a questão criminal ambiental não foi levada em
consideração, pois o dano maior ocorreu quando da colonização, no século passado,
conforme Barros505.
4.1 Resultados observados até fevereiro de 2017
Barros506 esclarece que, com a retomada do PRSMCRT em 2014, alguns resultados,
relacionados às diretrizes do programa507 508, foram observados a partir do levantamento
de dados junto aos municípios que já haviam dado início ao cumprimento do pactuado,
via equipe contratada ou própria, ainda que parcialmente. Mais de 2.350 propriedades
ribeirinhas foram vistoriadas, estimando-se em 25% sua implementação até meados
de 2016. Aproximadamente 1.300 TACs foram firmados em audiências coletivas509
502
Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, General
Câmara, Lajeado, Muçum, Roca Sales, Santa Tereza , São Valentim do Sul, Taquari e Venâncio Aires.
503
O que gerava um IC para cada área ribeirinha.
504
O Provimento-PGJ 26/2008 regulamenta, em âmbito interno, a tramitação dos inquéritos civis.
505
BARROS, A. A. Op. Cit.
506
BARROS, A. A. Op. Cit.
507
O município de São Valentim do Sul não implementou nenhuma diretriz, porque assinou o TAC
em 2012, já sob a égide da Lei nº 12.651/2012.
508
À exceção de Estrela, que iniciou o projeto em 2003, os demais municípios firmaram o TAC a
partir de 2008.
509
Em Estrela, as audiências coletivas tiveram início em 2007; em 2008 em Colinas e Bom Retiro
do Sul; em 2009, em Taquari e, finalmente, em 2010 aconteceram nos demais municípios: Arroio do
Meio, Lajeado, Muçum, Cruzeiro do Sul, Roca Sales, General Câmara, Encantado, Venâncio Aires e
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realizadas nos municípios ou em audiências individuais, ocorridas na PJEE510. General
Câmara é o município que apresenta o menor número de ajustamentos de condutas
(são 10), já que apenas 35 propriedades foram mapeadas até então.
Cerca de 120 mil mudas de árvores já foram plantadas na APP do Rio Taquari. Por
adimplemento das cláusulas pactuadas, 253 inquéritos civis foram arquivados no
CSMP.
Quanto à remoção de exóticas prevista nos PRADs, a maioria dos municípios informa
que não houve a retirada ou que houve parcialmente. Em vários casos, a equipe
técnica informou que a retirada delas causaria mais danos ao meio ambiente. Para
estes casos, o DEFAP sugeriu a utilização da técnica dos Anéis de Malpighi511, que
vem sendo aplicada.
Encantado, Muçum, Roca Sales e Venâncio Aires não vêm cumprindo a cláusula terceira
do TAC municipal, já que não puseram as placas indicativas de área em restauração.
Quanto a Arroio do Meio, não há essa informação. Os demais municípios cumpriram
com esta cláusula.
Ações de educação ambiental foram realizadas em Bom Retiro do Sul, Colinas,
Cruzeiro do Sul, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales, Santa Tereza Taquari e Venâncio
Aires. Quanto a Arroio do Meio, não há comprovação de que tenham levado a efeito.
Encantado e General Câmara nada fizeram.
Outro resultado perceptível relaciona-se ao aumento da metragem da mata ciliar às
margens do Rio Taquari (conforme imagens extraídas do Google Maps apresentadas
nas Figuras 1 e 2). Os relatórios dos técnicos, embora não reflitam sobre a qualidade
ecossistêmica como um todo, mencionam a volta da fauna após a recuperação parcial
da APP, o que demonstra a importância do projeto e a necessidade de sua continuação.
A mata ciliar em Lajeado, por exemplo, em 2010, era de 24 m (FIGURA 1); em 2014,
chega a 36 m (FIGURA 2). Importante destacar que este município desenvolveu o
programa apenas à jusante do rio, a partir da ponte que o liga ao município de Estrela,
na BR-386. Quanto à vegetação, percebe-se que na Figura 2 (2014) ela se encontra
bastante fechada em comparação com a Figura 1 (2010), apontando uma interessante
evolução.

Santa Tereza.
510
Em Estrela foram realizadas 15 audiências coletivas em que foram assinados 212 ajustamentos
de conduta. Em audiências individuais, foram firmados 10 acordos.
511
É a retirada de um anel contendo alguns tecidos do caule ou dos ramos de uma angiosperma.
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Figuras 1 e 2 – Mata ciliar em Lajeado, 2010 e Mata ciliar em Lajeado, 2014

Fonte: Google Maps (2010)512 e Google Maps (2014)513

Barros514 esclarece que por não deixar à mostra nem o solo e nem o talude, a vegetação
ciliar contribui para manutenção dos barrancos em caso de enchentes. Por outro lado,
resta evidenciada a formação de um corredor que facilita o fluxo gênico. Desta forma,
tanto as funções hidrológicas como as ecológicas estão sendo cumpridas, ainda que
minimamente515 516 517 518 519 520 521.
Outro resultado importante foi a criação e a implantação da PRMSBHTA522, exatamente
em razão do PRSMCRT que vem sendo desenvolvido ao longo da última década.
Essa ação visa atender ao Planejamento Estratégico do MPRS, remodelado em 2015,
mas que manteve a atuação regionalizada nas questões ambientais, sendo que a
512
GOOGLE. Google Maps. Mata Ciliar em Lajeado. 2010. Disponível em: <https://www.google.
com/maps>. Acesso em: 10 mai. 2010.
513
GOOGLE. Mata Ciliar em Lajeado. 2014. Disponível em: <https://www.google.com/maps>.
Acesso em: 7 jan. 2014.
514
Barros, A. A. Op. Cit.
515
MANDER; HAYAKAWA; KUUSEMETS. Op. Cit.
516
PRIMO &; VAZ. Op. Cit.
517
BREN. Op. Cit.
518
BARRELA et al. Op. Cit.
519
FARIA & MARQUES. Op. Cit.
520
PEREIRA. Op. Cit.
521
BARTON & & PEREIRA DAVIES. Op. Cit.
522
Provimento nº 45/2016, de 08/09/2016, que disciplina a atuação nas Promotorias Regionais de
Meio Ambiente, para atuação em matéria de Meio Ambiente, Patrimônio Natural e Cultural, quando o
tema ou fato investigado gerar reflexo de âmbito regional na área definida pelas bacias hidrográficas.
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proteção à água e a restauração de corredores ecológicos e, por consequência da
mata ciliar, encontram-se no eixo Sustentabilidade523, cujo objetivo é a atuação no
sentido de promover o desenvolvimento sustentável, para preservar o meio ambiente,
especialmente os recursos hídricos, buscando equilibrar a preponderância do fator
econômico sobre os aspectos socioambientais524. A sua execução, portanto, perpetuarse-á no tempo até que 100% das margens do rio estejam minimamente recuperadas.
5. Conclusões articuladas
•

O MP é um dos legitimados para a defesa dos direitos transindividuais
por determinação constitucional, devendo zelar pela implementação das
políticas públicas previstas na Carta Magna, seja pela via extrajudicial, seja
pela judicial.

•

A mata ciliar, fortemente antropizada na região do VT, possui importantes
funções hidrológicas e ecológicas, devendo ser recuperada, ainda que
parcialmente, para proteger minimamente os corpos hídricos e restaurar
suas funções ecossistêmicas.

•

Embora a lei ambiental anteriormente vigente fosse genérico, houve a
necessidade de adequação à realidade regional do VT, conjugando-se os
aspectos sociais, ambientais e econômicos do conceito de sustentabilidade,
mantendo-se o ribeirinho economicamente ativo, na sua terra, e protegendo
o principal rio da região.

•

A função a ecossistêmica da mata ciliar voltou a dar sinais de recuperação
com a formação de um corredor de biodiversidade e do retorno da fauna.

•

Com a execução do PRSMCRT, a política pública de proteção ambiental
foi efetivamente implementada no Vale do Taquari em cerca de 25% das
margens do Rio Taquari, devendo haver a continuidade até que 100% das
margens estejam recuperadas, ainda que minimamente.

523
RIO GRANDE DO SUL. Ministério Público do Rio Grande do Sul. Mapa Estratégico do Ministério
Público do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: MPRS, (2017a). Disponível em: <https://www.mprs.mp.br/
transparencia/planejamento_estrategico/finalidades_objetivos/mapa_estrategico>. Acesso em: 27
mar 2017.
524
RIO GRANDE DO SUL. Ministério Público do Rio Grande do Sul. Objetivos Estratégicos.
Porto Alegre: MPRS, (2017b). Disponível em: <https://www.mprs.mp.br/transparencia/planejamento_
estrategico/finalidades_objetivos/objetivos_estrategicos>. Acesso em: 27 mar 2017.
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1. INTRODUÇÃO

O objeto do presente artigo científico é a análise do Rio Itajaí-Açu no município de Rio
do Sul – SC de acordo com os parâmetros exigidos pela Resolução Conama 357/2005
que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e padrões de lançamento de
efluentes, o qual foi apresentado em Trabalho de Curso de Direito em Junho de 2017
no Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI.
O seu objetivo geral é investigar se o Rio Itajaí-Açu na cidade de Rio do Sul – SC,
respeita os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005 que dispõe
sobre a classificação dos corpos de água e padrões de lançamento de efluentes.
Os objetivos específicos são: a) pesquisar a Política Nacional de Recursos Hídricos;
b) verificar a Resolução do Conama 357/2005, c) analisar Rio Itajaí-Açu no município
de Rio do Sul – SC de acordo com os parâmetros exigidos pela Resolução Conama
357/2005.
Na delimitação do tema levanta-se o seguinte problema: O Rio Itajaí-Açu na cidade de
Rio do Sul - SC respeita os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005
que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e padrões de lançamento de
efluentes?
Para o equacionamento do problema levanta-se a seguinte hipótese:
a) supõe-se que o Rio Itajaí-Açu na cidade de Rio do Sul - SC não respeita os parâmetros
estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005 que dispõe sobre a classificação dos
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corpos de água e padrões de lançamento de efluentes.
O Método de abordagem a ser utilizado na elaboração desse trabalho de curso
será o indutivo; o Método de procedimento será o monográfico. O levantamento de
dados será através da técnica da pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo.

2. A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS – LEI 9.433/1997
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 21, inciso
XIX, dispõe que compete a União criar um sistema nacional para a gestão de recursos
hídricos, além de também definir quais os critérios para concessão dos seus direitos
de uso.
Neste contexto nasce a Política Nacional de Recursos Hídricos – lei nº. 9.433/1997 –
para regulamentar o que dispôs o referido artigo da CRFB/1988. A Política Nacional
de Recursos Hídricos, portanto, é uma lei que define como o Estado brasileiro fará o
uso e o gerenciamento dos recursos hídricos nacionais.
A regulamentação da gestão dos recursos hídricos se fez necessário por vários
motivos, para Vladimir Passos de Freitas, mesmo o Brasil possuindo cerca de 13,7%
de todo o manancial de água doce disponível do mundo, no Nordeste, por exemplo, há
uma grave falta de água, no Sudeste, por sua vez, mesmo sendo abundante é de má
qualidade525. Com estes indicadores aliados aos desastres ecológicos, foi necessário
tomar consciência da situação e reagir.
Com a gestão dos recursos hídricos vinculada em texto legal com a gestão do meio
ambiente – e referida vinculação encontra-se disposta no artigo 3º, inciso III da Lei
nº. 9.433/1997, aumentar-se-á “a responsabilidade dos agentes das duas políticas
nacionais, envolvendo ainda a crescente participação das comunidades, em particular
na área das bacias hidrográficas”526.
A Lei nº. 9.433 de 1997, em seu artigo 1º foi alvo de críticas por dispor que a Política
Nacional de Recursos Hídricos fundamenta-se dentre outros incisos, que a água é um
bem de domínio público. Porém, como explica Paulo Affonso Leme Machado, a água
por ser um dos elementos do meio ambiente é considerada bem de uso comum do
525
FREITAS, Vladimir Passos de. Águas – aspectos jurídicos e ambientais. Curitiba: Juruá, 2000,
p. 18.
526
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. Ed.5ª. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007, p. 474.
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povo, assim como regulamenta o artigo 225 da CRFB/1988. Além disso, o próprio
Código Civil de 2002, determina que os rios e mares são bens públicos. Neste caso,
a interpretação correta do artigo 1º, inciso I da referida lei é que o poder público tornase gestor e não proprietário da água, resguardando o interesse de todos527 (interesse
público, um dos princípios da Administração Pública).
Neste sentido, Christian Guy Caubet complementa:
A propriedade privada da água já não existe mais na nossa ordem jurídica,
no sentido de uma pessoa proclamar-se e agir como proprietária da
água que se encontra em seu fundo, quer como corpo d’água, cercado
por terras do dono do fundo, quer como curso d’água, proveniente de
outro fundo e com destino para um terceiro. Correlativamente, não
existe mais a possibilidade de o proprietário do fundo usar a água ao
seu bel-prazer, a não ser nos casos de uso insignificante e enquanto
a Administração não fixar modalidades particulares de uso. Vale dizer
que o único uso lícito será o uso doméstico, mesmo assim sujeito a
cadastramento. Todos os demais usos estarão sujeitos à outorga528.

Os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos constam no artigo 2º da Lei em
questão. Dentre eles estão: o de assegurar a necessária disponibilidade de água para
as atuais e futuras gerações; a utilização racional e integrada dos recursos hídricos,
assegurando o desenvolvimento sustentável; prevenir e defender a água contra os
eventos naturais ou decorrentes da má utilização de seus recursos e também o de
promover a captação, o aproveitamento e a preservação das águas529.
Neste aspecto, para Édis Milaré a gestão de que disciplina a Lei das Águas, é
indissociável às práticas do desenvolvimento sustentável e é também um requisito
necessário à sobrevivência do ecossistema530.
Marcelo Dias Varella, bem descreve que o princípio do desenvolvimento sustentável
“[...] vem da fusão de dois grandes princípios jurídicos: o direito ao desenvolvimento
e o da preservação do Meio Ambiente. O primeiro é originário do direito internacional
econômico, [...] o segundo vem do direito ambiental.531 ”. O Desenvolvimento
Sustentável pode ser conceituado como “aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas

527
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. Ed. 22. São Paulo: Malheiros
Editores. 2014, p. 499, 500.
528
CAUBET, Christian Guy. A água, a lei, a política... e o meio ambiente? Curitiba: Juruá, 2004, p. 143.
529
BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Disponível em: <>. Acesso em 07 dez. 2017.
530
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. Ed.5ª. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007, p. 475.
531
VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional econômico ambiental. Belo Horizonte: Del Rey,
2003, p. 05-06.
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próprias necessidades”532.
Nilson Campos e Ticiana Studart traduzem o desenvolvimento sustentável como “o
desenvolvimento no qual o homem procurar atender a suas necessidades, sem a
voracidade de consumir o capital ambiental as futuras sociedades. Como transformar
esse discurso e, prática é o grande desafio”533.
Além disso, é preciso destacar alguns aspectos relevantes a serem analisados. Dentre
eles o que foi regulamentado no artigo 1º, inciso II: “a água é um recurso natural
limitado, dotado de valor econômico”534. Com base nesta citação, Édis Milaré, afirma
que como o recurso hídrico em questão constitui um recurso ambiental natural finito
e vulnerável, as políticas públicas devem considerá-lo como um bem dotado de valor
econômico, e que por isso o seu uso exige uma contraprestação. E continua, ao
deduzir que se hoje existe dilapidação deste bem, isto se deve ao fato de que é pago
apenas a prestação dos serviços de captação e respectivo tratamento, contribuindo
para a cultura do desperdício535.
Christian Guy Caubet também faz sua reflexão ao afirmar que a água por ser
considerada um bem escasso, “[...] ingressa no império da economia: passa a ter
valor monetário determinado pelas ‘leis’ da oferta e da procura, no contexto de uma
eventual concorrência entre os diversos usuários”536.

2.1.

INSTRUMENTOS PARA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O artigo 5º, da Lei de Águas, define quais são os instrumentos da Política Nacional
de Recursos Hídricos. Dentre eles são citados: os planos de recursos hídricos- os
quais serão devidamente contextualizados ao longo do texto; o enquadramento dos
corpos de água em classes; a outorga dos direitos de uso; a cobrança pelo uso dos
recursos hídricos; a compensação dos municípios e o sistema de informações sobre
os referidos recursos537.
532
COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro
comum. 2 ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991, p. 46.
533
CAMPOS, Nilson; STUDART, Ticiana. Gestão de águas: princípios e práticas. 1ª ed. Porto Alegre:
ABRH, 2001, p. 21.
534
BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Disponível em: <>. Acesso em 07 dez. 2017.
535
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. Ed.5ª. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007, p. 476.
536
CAUBET, Christian Guy. A água, a lei, a política... e o meio ambiente? Curitiba: Juruá, 2011,
p. 146.
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BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Disponível em: <>. Acesso em 07 dez. 2017.
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O Plano de Recursos Hídricos é um instrumento de planejamento estratégico da bacia
hidrográfica, eles serão elaborados por Estado e para o país. O artigo 7º da Lei das
Águas regulamenta o conteúdo mínimo que cada plano deve conter:
Art. 7º Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com
horizonte de planejamento compatível com o período de implantação
de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo:
I - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;
II - análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução
de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação
do solo;
III - balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos
hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos
potenciais;
[...]
Nestes termos segue,
[...]
IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria
da qualidade dos recursos hídricos disponíveis;
V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e
projetos a serem implantados, para o atendimento das metas previstas;
VI -  (VETADO)
VII -  (VETADO)
VIII - prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;
IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com
vistas à proteção dos recursos hídricos538.

Quando o artigo 7º, inciso VIII da lei refere-se á outorga de uso de recursos hídricos,
está se referindo ao instrumento por meio do qual o Poder Público atribui o direito de
utilizar privativamente o recurso hídrico, seja o interessado público ou privado539.
Segundo o artigo 11 da Lei, “O regime de outorga de direitos de uso de recursos
hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da

538
BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Disponível em: <>. Acesso em 07 dez. 2017.
539
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de Águas: disciplina jurídica das águas doces. São
Paulo: Atlas, 2001, p. 180.
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água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água”540. Vale ressaltar que quando
o artigo diz respeito a outorga do direito de uso ele está se referindo ao simples direito
de seu uso, e não a alienação da mesma, já que é inalienável541.
O mesmo artigo, em seu §1º, descreve são os diretos de uso que independem de
outorga, dentre eles pode-se destacar: “I -o uso de recursos hídricos para a satisfação
das necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural; II- as
derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; III- as acumulações
de volumes de água consideradas insignificantes”542.
Já em se tratando de competência, o artigo 14 dispõe: “Art. 14. A outorga efetivar-se-á
por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do
Distrito Federal” 543.

3. RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005
No Brasil, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, por meio da Resolução CONAMA 357,
de 17 de março de 2005, estabeleceu condições de qualidade para o enquadramento
dos corpos hídricos em território nacional, de acordo com os seus usos preponderantes,
e para o lançamento de efluentes. Esta resolução, como instrumento jurídico, fixou
limites superiores ou inferiores para diversas variáveis em sistemas de água doce,
salobra e salina. 544
O CONAMA apresenta 17 competências. Elas conferem-no diretrizes essenciais para
a construção de normas e fiscalização das águas brasileiras.
A Resolução CONAMA n° 357/2005 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições
e padrões de lançamento de efluentes545.
Para ela as águas classificam-se em: a) águas doces (águas com salinidade igual ou
inferior 0.5%); b) águas salobras (águas com salinidade variando entre 0,5% e 30%);
e c) águas salinas (água com salinidade igual ou superior a 30%). Essa resolução
540
BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Disponível em: <>. Acesso em 07 dez. 2017.
541
BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Disponível em: <>. Acesso em 07 dez. 2017.
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BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Disponível em: <>. Acesso em 07 dez. 2017.
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BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Disponível em: <>. Acesso em 07 dez. 2017.
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BRASIL. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Disponível em: < http://www.
mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2017.
545
BRASIL. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Disponível em: < http://www.
mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2017.
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relaciona também os elementos integrantes de cada classe. 546
De forma geral, os artigos 1º, 3º e 14º apresentam seus pontos de destaque. Em seu
artigo 1°, estão dispostos itens a respeito das diretrizes ambientais para os corpos
hídricos, de um modo geral, “[...] dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais
para o enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes. ” O artigo 3° mostra as formas de
classificação da qualidade da água e a sua utilização, pois “as águas doces, salobras e
salinas do Território Nacional são classificadas, segundo a qualidade requerida para os
seus usos preponderantes, em treze classes de qualidade. ”. No artigo 14° encontramse padrões referentes à qualidade da água, abrangendo a totalidade das águas doces
exigentes para a sua utilização diversa547.
Pode-se afirmar, com base nos artigos acima despostos que a resolução CONAMA
357/2005 estabelece a classificação, bem como estabelece alguns parâmetros para a
qualidade da água doce. Também se observa que todo este contexto legislativo para
a proteção da água justifica-se por sua importância para a vida humana, por isso a
necessidade de várias legislações, para garantir que seu uso esteja dentro dos padrões
aceitos tanto em níveis invasivos a sua qualidade quanto em níveis de consumo
propriamente dito.

4. ANÁLISE DO RIO ITAJAÍ-AÇU NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC DE ACORDO
COM OS PARÁMETROS EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005
O presente estudo ao analisar o Rio Itajaí-Açu, abrangeu os municípios pertinentes a
região do Alto Vale do Itajaí. Ao total foram vinte e oito municípios que totalizam 242
mil habitantes de acordo com o censo de 2000 realizado pelo IBGE, a estimativa atual,
segundo AMAVI (2017), é de 290 mil habitantes em 2016.

548

O rio Itajaí-Açu é formado pela junção dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, no
município de Rio do Sul, recebendo ainda as águas do Itajaí do Norte em Ibirama e Itajaí
Mirim na cidade de Itajaí. Essa importante bacia hidrográfica, formada por milhares de
pequenos afluentes, lança suas águas no Oceano Atlântico, na divisa das cidades de
546
BRASIL. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Disponível em: < http://www.
mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2017.
547
BRASIL. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Disponível em: < http://www.
mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2017.
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Itajaí com Navegantes. 549
Neste viés foram realizadas análises físico-químicas da qualidade das águas do Rio
Itajaí-Açu na cidade de Rio do Sul- SC e feitas, posteriormente comparações com os
parâmetros da Resolução CONAMA 357/2005 que dispõe sobre a classificação dos
corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento.

4.1. METODOLOGIA
As áreas de amostragem compreenderam o inicio do Rio Itajaí-Açu, no encontro
dos rios (Amostra 1) e atrás da UNIDAVI (Amostra 2), onde as águas do rio ItajaíAçu já se encontram misturadas com os afluentes anteriores. Os pontos de coleta
foram selecionados com base na formação do rio, onde ele inicia e no ponto onde
seus afluentes já estão incorporados. A sistemática de coleta e de preservação das
amostras seguiu a metodologia proposta no Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater550.
MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR A COLETA
Embalagem estéril com etiqueta de identificação, luvas, gelo, caixa de isopor, álcool 70%, algodão,
caneta e ficha de identificação.
REALIZAÇÃO DA COLETA
A embalagem estéril foi aberta com todos os cuidados de assepsia. Mergulhou-se o recipiente
rapidamente com a abertura voltada para a água a uma profundidade de 15 a 30 centímetros,
para evitar a introdução de contaminantes superficiais. Direcionou-se o recipiente de modo que a
abertura ficou em sentido contrário ao da corrente. Encheu-se o recipiente até dois terços de sua
capacidade. Fechou-se imediatamente. Identificou-se a amostra na respectiva ficha de identificação
e na etiqueta de identificação da embalagem estéril. Conservou-se sob refrigeração as amostras até
a chegada ao laboratório. Após a coleta a amostra foi encaminhada imediatamente para o laboratório
a fim de se dar início aos ensaios.
ENTREGA DAS AMOSTRAS
Entregou-se imediatamente após a coleta, com a ficha de identificação preenchida.
A amostra estava refrigerada.

Quadro 4 – Metodologia para coleta de amostras.
Fonte: Dados organizados pelos autores.

Foram realizados os seguintes parâmetros: bário, cádmio, chumbo cloreto cor
verdadeira, cromo total, fenol, fluoreto, fósforo total, manganês, níquel, nitrato, nitrito,
549
USINA SALTO PILÃO. O rio Itajaí pede nossa ajuda: sobre o rio. Disponível em: <http://www.
usinasaltopilao.com.br/rio_itajai/sobreorio.asp>. Acesso em 13 dez. 2017.
550
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA). Standard methods for the examination of
water and wastewater. 21 nd ed., Washington, American Public Health Association Pub., 2005.
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nitrogênio amoniacal, pH, sólidos dissolvidos totais, sulfato, sulfeto, turbidez e zinco.
O resultado das análises foram comparadas com a Resolução Nº 357 do CONAMA, de
17 de março de 2005 que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões
de lançamento de efluentes, e dá outras providências. As análises foram realizadas
seguiu a metodologia proposta no Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater 551.

4.2. RESULTADOS
O resultado das análises é apresentado abaixo. O quadro 5 apresenta os resultados da
Amostra 1 que estavam em acordo com a Resolução Nº 357 do CONAMA.
Amostra 01 - Resultados em acordo com a Resolução Nº 357 do CONAMA
Ensaios Realizados

Resultado

Valor Máximo Permitido

CLORETO

10,9 mg/L

250,0 mg/L

CROMO TOTAL

0,02 mg/L

0,05 mg/L

FLUORETO

0 mg/L

1,4 mg/L

NITRATO

0,8 mg/L

10,0 mg/L

NITRITO

0,008 mg/L

1,0 mg/L

NITROGÊNIO AMONIACAL

0,20 mg/L

3,7 mg/L

SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS

122 mg/L

500 mg/L

SULFATO

2 mg/L

250 mg/L

ZINCO

0 mg/L

0,18 mg/L

Quadro 5 – Resultados dos parâmetros da Amostra 1 em termos quantitativos.
Fonte: dados organizados pelos autores.

Na Amostra 1, 45% dos parâmetros analisados estavam de acordo com as
especificações da Resolução Nº 357 do CONAMA. Estes resultados representam um
importante indicador quanto aos níveis dos elementos analisados, pois estavam em
acordo com a resolução, níveis acima do permitido podem causar riscos a saúde da
população. O gráfico 1 apresenta os resultados da Amostra 1.

551
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA). Standard methods for the examination of
water and wastewater. 21 nd ed., Washington, American Public Health Association Pub., 2005.
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Gráfico 1 – Resultados dos parâmetros da Amostra 1.
Fonte: dados organizados pelos autores.

De acordo com o gráfico 1, pode-se perceber que os parâmetros analisados estão em
acordo com a legislação em vigor, o que representa um aspecto positivo em termos
de saúde para a população que consome as águas proveniente deste ponto.
O quadro 6, apresenta os resultados dos parâmetros que estão em desacordo com a
Resolução Nº 357 do CONAMA.
Amostra 01 - Resultada em desacordo com a Resolução Nº 357 do CONAMA
Ensaios Realizados

Resultado

Valor Máximo Permitido

BÁRIO

10 mg/L

0,7 mg/L

CÁDMIO

0,004 mg/L

0,001 mg/L

CHUMBO

0,026 mg/L

0,01 mg/L

COR VERDADEIRA

302 mg Pt/L

75 mg Pt/L

FENOL

0,033 mg/L

0,003 mg/L

FÓSFORO TOTAL

6,5 mg/L

0,020 mg/L

MANGANÊS

0,5 mg/L

0,10 mg/L

NÍQUEL

0,03 mg/L

0,025 mg/L

Ph

5,46

6,0 à 9,0

SULFETO

0,058 mg/L

0,002 mg/L

TURBIDEZ

73 UNT

40 UNT

Quadro 6 – Resultados dos parâmetros da Amostra 1 em termos quantitativos.
Fonte: dados organizados pelos autores.

Na Amostra 1, 55% dos parâmetros analisados estavam de desacordo com as
especificações da Resolução Nº 357 do CONAMA. Estes resultados representam um
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importante indicador quanto aos níveis dos elementos analisados, pois não estavam
em acordo com a resolução, níveis acima do permitido podem causar riscos a saúde
da população. O gráfico 2 apresenta os resultados da Amostra 1.

Gráfico 2 – Resultados dos parâmetros em desacordo da Amostra 1.
Fonte: dados organizados pelos autores.

Estes resultados representam um risco para a saúde da população local, uma vez que
vários trabalhos associam tanto a manipulação, quanto o consumo desta água, assim
como o consumo de peixes na região contendo altas concentrações de bário, cádmio,
chumbo, fenol, fósforo total, manganês, níquel, pH e sulfetos.
O resultado das análises é apresentado abaixo. O quadro 7 apresenta os resultados da
Amostra 2 que estavam em acordo com a Resolução Nº 357 do CONAMA.
Amostra 02 - Resultados em acordo a Resolução Nº 357 do CONAMA
Ensaios Realizados
Resultado
Valor Máximo Permitido
CLORETO
14 mg/L
250,0 mg/L
CROMO TOTAL
0,01 mg/L
0,05 mg/L
FENOL
0 mg/L
0,003 mg/L
FLUORETO
0 mg/L
1,4 mg/L
NÍQUEL
0,01 mg/L
0,025 mg/L
NITRATO
1,0 mg/L
10,0 mg/L
NITRITO
0,011 mg/L
1,0 mg/L
NITROGÊNIO AMONIACAL
0,77 mg/L
3,7 mg/L
SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS
84 mg/L
500 mg/L
SULFATO
7 mg/L
250 mg/L
ZINCO
0 mg/L
0,18 mg/L

Quadro 7 – Resultados dos parâmetros da Amostra 2 em termos quantitativos
Fonte: dados organizados pelos autores.
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Na Amostra 2, 55% dos parâmetros analisados estavam de acordo com as
especificações da Resolução Nº 357 do CONAMA. Estes resultados em comparação a
amostra 1, podem representar uma diluição da carga poluidora. O gráfico 2 apresenta
os resultados da Amostra 2.

Gráfico 3 – Resultados dos parâmetros da Amostra 2.
Fonte: dados organizados pelos autores.

De acordo com o gráfico 2, pode-se perceber que os parâmetros analisados estão
em acordo com a legislação em vigor, sendo que em termos percentuais o cloreto e
o sulfato ficaram com valores bem abaixo do mínimo exigido pela legislação, o que
representa um aspecto positivo em termos de saúde para a população que consome
ou tem algum contato com as águas proveniente deste ponto.
O quadro 8, apresenta os resultados dos parâmetros da amostra 2 que estão em
desacordo com a Resolução Nº 357 do CONAMA.
Amostra 02 - Resultados em desacordo com a Resolução Nº 357 do CONAMA
Ensaios Realizados
Resultado
Valor Máximo Permitido
BÁRIO
CÁDMIO
CHUMBO

14 mg/L
0,006 mg/L
0,019 mg/L

0,7 mg/L
0,001 mg/L
0,01 mg/L

COR VERDADEIRA
FÓSFORO TOTAL
MANGANÊS
pH
SULFETO
TURBIDEZ

386 mg Pt/L
11,2 mg/L
0,4 mg/L
5,40
0,085 mg/L
170 FAU

75 mg Pt/L
0,020 mg/L
0,10 mg/L
6,0 à 9,0
0,002 mg/L
40 UNT

Quadro 8 – Resultados dos parâmetros da Amostra 2 em termos quantitativos.
Fonte: dados organizados pelos autores.
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Na Amostra 2, 45% dos parâmetros analisados estavam de desacordo com as
especificações da Resolução Nº 357 do CONAMA. Estes resultados representam um
importante indicador quanto aos níveis dos elementos analisados, pois não estavam
em acordo com a resolução, níveis acima do permitido podem causar riscos a saúde
da população. O gráfico 4 apresenta os resultados da Amostra 2.

Gráfico 4 – Resultados dos parâmetros em desacordo da Amostra 2
Fonte: dados organizados pelos autores.

Observa-se, neste caso, que os elementos bário e fósforo total estão muito acima
dos valores exigidos pela lei. Em comparação entre as duas amostras, observa-se que
houve uma redução no nível de contaminantes a medida que o rio fora aumentando
sua extensão, uma das hipóteses para isso é a diluição destes componentes ao longo
do trecho e a deposição destes materiais no leito do rio.
Este quadro reflete a situação de risco em que se encontra o Rio Itajaí-Açu, que mesmo
com Resolução específica para controle está com problemas de contaminação. A área
do rio apresenta uma grande densidade urbana e demográfica, onde podem ocorrer
contaminações na população que entra em contato com estas águas.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 Através dos resultados obtidos verificou-se a necessidade premente das autoridades
políticas e fiscais tomarem posições enérgicas para melhorar e adequar à água do Rio
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Itajaí-Açú de tal forma que esteja em acordo com tal Resolução.
5.2 Verificou-se que o Rio Itajaí-Açu na cidade de Rio do Sul - SC não respeita os
parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005, pois foi constatado
através de análises físico-químicas que existem parâmetros que estão fora da mesma.
5.3 No referido mês (março de 2017) analisado, o Rio se encontrava totalmente
poluído, resultado de lançamentos em curso d’água de substâncias que alteram
consideravelmente sua composição modificando, então, seus fatores ecológicos de
composição química e física.
5.4 As amostras estavam em desacordo com a resolução 357 do CONAMA para
os parâmetros bário, cádmio, chumbo, cor verdadeira, fósforo total, manganês, pH,
sulfeto, turbidez, fenol, níquel. Há uma significativa contaminação no rio Itajaí-Açu,
haja vista alguns resultados excederem em mais de 100% do limite permitido.
5.5 Entende-se que é de extrema importância a continuação da monitorização das
substâncias potencialmente perigosas, bem como aprofundar os estudos existentes
e realizar novos de forma a ser possível a obtenção de dados cada vez mais concretos
e fidedignos relativamente à qualidade das águas do Rio Itajaí-Açu.
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6. TRANSCONSTITUCIONALISMO ECOLÓGICO: A
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL ATRAVÉS DO DIÁLOGO ENTRE
CORTES

BEATRIZ DE MATTOS QUEIROZ
Pinheiro Neto Advogados - Advogada Associada

INTRODUÇÃO
Se é verdadeira a máxima “A cada época, seu Direito” (cuius tempora eius
ius)552, parece certo que o século XXI impõe um repensar sobre os sistemas jurídicos
do mundo globalizado e suas questões urgentes. Uma delas é a proteção do meio
ambiente, tema recorrente na legislação de nível nacional e internacional e que
representa uma preocupação do Direito de hoje com a vida das gerações presentes e
futuras. Assim, é importante destacar algumas contribuições da ciência jurídica para
a tutela do meio ambiente, de modo que as novidades do campo teórico alcancem as
necessidades sociais práticas e reforcem a referida proteção.
Conforme se verá ao longo deste ensaio, uma dessas contribuições é a teoria
do transconstitucionalismo, proposta por Marcelo Neves553. O referido autor observa
que uma mesma questão constitucional pode surgir em diversas ordens jurídicas,
exigindo soluções fundadas no entrelaçamento entre elas. Com base neste marco
teórico, este ensaio propõe que a tutela do meio ambiente seja considerada como
uma questão complexa no âmbito constitucional global.
Assim, a eficiência na proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado
poderia ser ampliada a partir do esforço conjunto dos tribunais constitucionais de
diferentes países, bem como de uma interação entre as cortes destes e também
dos tribunais internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por
exemplo.
A continuidade da vida humana depende, cada vez mais, da preservação das
águas, da limpidez do ar e da qualidade do solo. As sequelas da poluição dos mares e
552
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei
anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 33.
553
NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
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rios, desertificação de florestas, destruição das calotas polares e da camada de ozônio
são compartilhadas pelos nacionais de todos os países do planeta, independente de
onde estejam localizados. Para tais danos ambientais transfronteiriços, os sistemas
jurídicos ao redor do mundo têm apresentado respostas também capazes de ultrapassar
fronteiras, balançando conceitos tradicionais, como o de soberania.
Nesse sentido, está evidente que não há país, tribunal ou “ConstituiçãoHércules”554 capaz de enfrentar, de modo isolado e autossuficiente, a complexidade da
questão ambiental. Entretanto, mesmo diante da internacionalização dos fenômenos
e catástrofes ambientais, os juristas ainda falam pouco sobre a tutela do meio
ambiente como matéria afeita ao transconstitucionalismo ou Direito Constitucional
Transnacional – expressão utilizada por Marcelo Figueiredo555 A produção acadêmica
em Direito Constitucional é mais sólida e tem delineado as bases teóricas de um
constitucionalismo aberto, pós-moderno, fazendo emergir expressões como “rede de
normas constitucionais”, “interconstitucionalismo” e “constitucionalismo multinível”.
Porém, há escassez de autores que se proponham a incluir o Direito Ambiental neste
cenário.
O chamado “diálogo entre cortes”556, uma das formas de manifestação do
transconstitucionalismo, constitui-se a partir da utilização, por um tribunal (de jurisdição
local, regional, estatal, supranacional ou internacional), das decisões de outro para
fundamentar seus julgamentos. Na sociedade mundial interconectada, é cada vez
mais frequente que as instituições jurídicas estatais enfrentem problemas que não
se limitam aos territórios sob suas jurisdições, como as questões ambientais. De
que maneira os juízes podem resolver problemas dessa dimensão? Através de um
“diálogo” ou “conversação” transnacional, os tribunais seriam capazes de, no mínimo,
estruturar respostas mais adequadas para eles.
Dentro da perspectiva do transconstitucionalismo, é relevante abordar o recorte
aqui referido como transconstitucionalismo ecológico, pela especificidade da temática
relacionada à proteção do meio ambiente. Por sua vez, o problema que irá permear a
presente tese é como o diálogo entre o Supremo Tribunal Federal brasileiro e cortes
estrangeiras contribui para a tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A discussão é relevante e atual.Atual porque a proposta do transconstitucionalismo
está em sintonia com a vida num mundo globalizado, cujas sociedades estão cada
vez mais entrelaçadas cultural, econômica, política e, como consequência, também
554
NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009.p.122.
555
FIGUEIREDO, Marcelo. O direito constitucional transnacional e algumas de suas dimensões.
Trabalho inédito.
556
CONCI, Luiz Guilherme Arcaro; MEZZETTI, Luca, (coords.). Diálogo entre cortes: a jurisprudência
nacional e internacional como fator de aproximação de ordens jurídicas em um mundo cosmopolita.
Brasília: OAB, Conselho Federal, 2015.
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juridicamente. Além disso, está na ordem do dia estudar as reações do órgão de
cúpula do Poder Judiciário brasileiro ao contexto da preocupação internacional com a
proteção do meio ambiente.
Já a relevância do debate, por sua vez, justifica-se pelas contribuições
positivas ao desenvolvimento do Direito Ambiental brasileiro que surgem a partir da
influência da jurisdição comparada. A forma como o STF organiza-se para participar
do diálogo entre diferentes sistemas jurídicos sobre questões ambientais é objeto de
interesse para estudiosos da jurisdição constitucional-ambiental. Com a consolidação
das “conversações constitucionais” em matéria ambiental, o STF poderá oferecer
prestação jurisdicional cada vez mais adequada ao caso concreto e sintonizada com as
necessidades globais.
Para ilustrar o estado da arte da produção acadêmica brasileira sobre o Direito
Constitucional Transnacional relacionado ao Direito Ambiental, não se pode prescindir
dos ensinamentos de Patrick de Araújo Ayala e Paula Galbiatti Silveira. Ayala foi um dos
primeiros autores a propor a utilização do transconstitucionalismo como ferramenta
apta a proporcionar o fortalecimento de uma abertura material da ordem constitucional
brasileira e da proteção ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado557. Junto com Paula Galbiatti Silveira, o autor questiona se a ordem jurídica
interna é a mais adequada para a efetiva proteção do meio ambiente558.
Em outro enfoque complementar, Silveira discute a utilização da teoria do
transconstitucionalismo pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, cujas decisões,
a seu ver, deveriam desenvolver uma hermenêutica ambiental específica e mais
adequada ao contexto dos problemas ambientais em escala global. Para a autora,
o Estado desempenha importante papel na proteção do meio ambiente e o Poder
Judiciário é a vertente capaz de efetivar os postulados ambientais constitucionais.
Assim, ela acredita ser necessária a elaboração de uma nova racionalidade jurídica que
corresponda à natureza transconstitucional das grandes questões ambientais.
Desse modo, o objetivo geral do presente trabalho será demonstrar como
o diálogo entre o Supremo Tribunal Federal brasileiro e outros tribunais estrangeiros
(também aqueles de jurisdição internacional) contribui para a tutela do meio ambiente
ecologicamente equilibrado.

557
AYALA, Patryck de Araújo. Mínimo existencial ecológico e transconstitucionalismo na experiência
jurídica brasileira: uma primeira leitura de jurisprudência comparada. In: Revista de Direito Ambiental.
Ano 15. n. 59. Jul. – set./2010 a. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 312.
558
AYALA, Patryck de Araújo; SILVEIRA, Paula Galbiatti. A caracterização do princípio de
sustentabilidade no direito brasileiro e o transconstitucionalismo como teoria de efetivação. Revista do
instituto do direito brasileiro, v. 1, n. 3, p. 1827-1859, 2012.
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1 DIÁLOGO ENTRE CORTES E O TRANSCONSTITUCIONALISMO
É tempo de pensar o Direito com o olhar do século XXI. Se o contexto jurídico
do século XX foi marcado pela preocupação com a tutela dos direitos humanos,
construção de tribunais e normas supranacionais e internacionais, talvez no século
XXI, com tais estruturas já erguidas, seja o momento de estudar como tantos sistemas
judiciais influenciam nas decisões uns dos outros, de modo a “dialogarem” entre si.
1.1 CONSTITUCIONALISMO GLOBAL
Diante de redes normativas internas e internacionais, cada vez mais entrelaçadas,
fala-se atualmente num constitucionalismo que não se restringe ao interior dos Estados
soberanos, mas, ao revés, qualifica-se como um movimento global e “multinível”559.
Conforme os ensinamentos do Professor Marcelo Figueiredo560, o
constitucionalismo global:
(...) não seria um ‘cosmopolitismo’ fugidio, dirigido a liquidar as
diferenças nacionais (...), mas voltado à concepção que consagra
uma nova ideia de Direito que permita interações entre os diversos
sistemas legais, sem que isso suponha, necessariamente, uma rígida
subordinação de um face aos outros.

Desse modo, é uma necessidade do mundo atual que diversas ordens jurídicas
atuem em conjunto, de maneira consensual, para a proteção de valores tidos por elas
como comuns.
Assim, é possível sugerir que hoje a proteção de uma série de direitos,
notadamente dos direitos humanos, vai sendo desenhada num cenário dialético
de internacionalização do direito constitucional e constitucionalização do direito
internacional561. Isso porque, ao mesmo tempo em que diversos países são mutuamente
influenciados quanto à positivação de direitos fundamentais em nível constitucional,
fenômeno também chamado de “migração de ideias constitucionais” -como aconteceu
com a constitucionalização do direito ambiental-, diversas constituições expressamente
contemplam uma abertura material562 da ordem interna à ordem internacional (como
acontece com o art. 5°, §2°563, da Constituição Federal do Brasil).
559
FIGUEIREDO, Marcelo; CONCI, Luiz Guilherme Arcaro (Coords.); GERBER, Konstantin (Org.).
Constitucionalismo multinível e pluralismo jurídico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
560
FIGUEIREDO, Marcelo. O direito constitucional transnacional e algumas de suas dimensões.
Trabalho inédito,p.40.
561
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e diálogo entre jurisdições. In MEZZETTI, Luca; CONCI,
Luiz Guilherme Arcaro, coords. Diálogo entre cortes: a jurisprudência nacional e internacional como
fator de aproximação de ordens jurídicas em um mundo cosmopolita. Brasília: OAB, Conselho Federal,
2015.p.64.
562
CANOTILHO, J.J. Gomes ; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang ; STRECK, Lenio
Luiz (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almeida, 2013.p.517.
563
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
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Em artigo publicado sobre o atual cenário internacional de tutela dos direitos
humanos, Flávia Piovesan sugere a utilização de “diálogos” entre jurisdições e entre
fontes jurídicas como ferramentas úteis para a eficácia na proteção de tais direitos564.
Para isso, a referida jurista defende a superação do paradigma jurídico piramidal,
hermético e fundado no “State approach” e a emergência de um novo paradigma no
formato de trapézio, aberto e centrado no “Human rights approach”.
O esforço de delinear os contornos teóricos desta nova maneira de pensar
os sistemas jurídicos é importante para que se possa falar mais adiante sobre o
transconstitucionalismo ou diálogo entre cortes judiciais porque tais fenômenos
podem ser mais facilmente viabilizados em sistemas jurídicos de fronteiras fluidas, ou
seja, permeáveis quanto às normas e conceitos dos sistemas de outros países.
Além disso, a própria razão de ser desses fenômenos transnacionais depende
da abertura (uma janela) para uma visão além dos limites do Estado nacional e
reconhecimento das semelhanças de dilemas nos demais países vizinhos. Daí surge
a necessária adoção das novas abordagens do constitucionalismo global, aberto e
multinível como estruturado e estruturante de um novo paradigma jurídico.
Para os fins do presente ensaio, diálogos jurisdicionais (entre duas ou mais
jurisdições) ou judiciais (entre dois ou mais juízes), são conversas, mútuas referencias
entre dois ou mais órgãos julgadores, efetuada no bojo de uma decisão judicial, e que
podem levar tanto a uma opinião consensual quanto à contradição ou dissenso565.O
diálogo, portanto, não se manifesta somente entre dois tribunais, podendo constituirse numa vertente multidimensional ou multinível.
Laurence Burgorgue-Larsen divide os diálogos judiciais entre dois grupos:
verticais e horizontais566. Os primeiros inserem-se dentro de um mesmo sistema
jurídico e processam-se, por exemplo, entre um juiz internacional e um juiz nacional.
Neste caso, para a mencionada autora, há um conjunto de obrigações procedimentais
específicas que, aliado à dominação do direito interno pelo direito internacional, vincula
os juízes a estabelecer uma “conversa”. Além disso, os juízes nacionais estariam
duplamente vinculados tanto pelo direito interno, quanto pelo direito internacional.
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte.
564
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e diálogo entre jurisdições. In MEZZETTI, Luca; CONCI,
Luiz Guilherme Arcaro, coords. Diálogo entre cortes: a jurisprudência nacional e internacional como
fator de aproximação de ordens jurídicas em um mundo cosmopolita. Brasília: OAB, Conselho Federal,
2015.p.63.
565
BURGORGUE-LARSEN, Laurence. De la internacionalización del diálogo entre los jueces.
In BOGDANDY, Armin von ; PIOVESAN, Flávia ; ANTONIAZZI, Mariela Morales (Coords.). Estudos
Avançados de Direitos humanos, democracia e integração Jurídica : Emergência de um novo Direito
Público. Rio de Janeiro : Elsevier, 2013. p.233.
566
Idem, p.234.
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Já os diálogos horizontais, estão aliados a um espaço jurídico mais aberto, e
não a um ou outro sistema em particular. Nessa hipótese, juízes de diversas origens
poderiam estabelecer “conversas” sem que estejam obrigados a isso, mas sim pela
necessidade espontânea apresentada pelo mundo globalizado. Burgorgue-Larsen
sugere que esta modalidade de diálogo ocorre por “improvisação” e os juízes podem
efetuá-la em qualquer sistema (nacional ou internacional) e sobre qualquer tema
(resolução de litígios interestatais, comerciais, sanção por crimes internacionais,
declaração de violação a direitos humanos, controle de constitucionalidade, controle
de atos administrativos, controle de condutas dos particulares, etc.).
Como se vê, o termo “diálogos judiciais” (ou jurisdicionais) não é utilizado para
definir apenas um fenômeno. É comum que a referida expressão seja utilizada como
gênero da qual são espécies os diálogos judiciais horizontais e verticais. O importante
é registrar a crescente “comunicação e troca de influências entre sistemas jurídicos
de diversos tipos e em diversos planos (nacionais, supranacionais e internacional)”
como fio condutor das classificações567.
Em que pese o enfoque deste ensaio seja o diálogo judicial, não se trata de
uma negativa da legitimidade dos outros atores sociais para figurar como intérpretes
da constituição e demais normas jurídicas. Entende-se a interpretação do direito como
fenômeno que se estende também aos órgãos do Estado, poderes públicos, grupos
de pessoas e cidadãos.568
Trata-se, apenas por opção metodológica, de centrar a análise no diálogo entre
juízes por serem estes os detentores do poder definitivo sobre a interpretação jurídica
que prevalece nas decisões judiciais.
1.2 TRANSCONSTITUCIONALISMO: A TEORIA DE MARCELO NEVES
Após breves linhas sobre o movimento do constitucionalismo global e sobre
os diálogos entre tribunais, a tarefa de discorrer sobre o transconstitucionalismo
talvez torne-se um pouco mais fácil, na medida em que, neste ponto do trabalho, já é
possível para o leitor supor tratar-se, assim como os demais conceitos apresentados,
de teoria elaborada a partir do olhar sobre um mundo globalizado, em resposta às suas
necessidades.
É difícil precisar o surgimento do termo “transconstitucionalismo” na esfera
internacional569, mas, no Brasil, a expressão é atribuída a Marcelo Neves desde a
567
Idem,p.166.
568
HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional - A “sociedade aberta dos intérpretes da
Constituição”: Contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução:
Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 13.
569
FIGUEIREDO, Marcelo. La internacionalización del orden interno en clave del derecho
constitucional transnacional. In BOGDANDY, Armin von ; PIOVESAN, Flávia ; ANTONIAZZI, Mariela

263

264

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

publicação de seu trabalho batizado com tal alcunha570. Para Neves, quando se trata
de transconstitucionalismo:
(...) o problema consiste em delinear as formas de relação entre ordens jurídicas
diversas. Ou seja, dentro de um mesmo sistema funcional da sociedade mundial
moderna, o direito, proliferam ordens jurídicas diferenciadas, subordinadas ao
mesmo código binário, isto é, ‘lícito/ilícito’, mas com diversos programas e
critérios. Verifica-se, dessa maneira, uma pluralidade de ordens jurídicas, cada
uma das quais com seus próprios elementos ou operações (atos jurídicos),
estruturas (normas jurídicas), processos (procedimentos jurídicos) e reflexão
da identidade (dogmática jurídica).

Noutras palavras, para uma aproximação ao cerne do conceito de
transconstitucionalismo, o fundamental é entender que, no cenário atual, os problemas
constitucionais complexos surgem para diversas ordens jurídicas e exigem soluções
fundadas no entrelaçamento entre elas.
Além disso, para evitar distorções conceituais, alguns autores vêm propondo
que o transconstitucionalismo apresentado por Marcelo Neves não equivale à defesa
por uma constituição global ou supranacional. Ele defende que as soluções adequadas
para os problemas da sociedade mundial dependem de uma aproximação entre ordens
jurídicas diversas:
As ordens estatais, internacionais, supranacionais, transnacionais
e locais, consideradas como tipos específicos, são incapazes de
oferecer, isoladamente, respostas complexamente adequadas para
os problemas normativos da sociedade mundial. Os modelos de
constitucionalismo internacional, supranacional ou transnacional, como
alternativas à fragilidade do constitucionalismo estatal para enfrentar os
graves problemas da sociedade mundial, levam a perspectivas parciais
e unilaterais, não oferecendo, quando considerados isoladamente,
soluções adequadas para os problemas constitucionais do presente.571

Portanto, para o supracitado autor, repita-se, ao invés de hierarquia e verticalidade,
as melhores soluções para problemas constitucionais comuns implicam no diálogo
horizontal e no mútuo aprendizado entre ordens jurídicas distintas.
2 A PROTEÇÃO JURÍDICA DO MEIO AMBIENTE
Somente na segunda metade do século XX, ainda sob influência das trágicas
lembranças da Segunda Guerra Mundial – especialmente a degradação ocasionada
pelo bombardeio de Hiroshima e Nagasaki – a comunidade internacional deu início
a uma série de discussões que ensejaram o surgimento e a consolidação do Direto
Morales (Coords.). Estudos Avançados de Direitos humanos, democracia e integração Jurídica :
Emergência de um novo Direito Público. Rio de Janeiro : Elsevier, 2013. p.169.
570
NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.
571
NEVES, Marcelo. Ob.cit.,p.131.
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Ambiental em diversos países. Assim, em meados da década de 70, após a Conferência
de Estocolmo, muitos sistemas jurídicos passaram a reconhecer o meio ambiente
como valor merecedor de tutela em sede constitucional572.
2.1 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL
O estudo comparado é sugerido por diversos acadêmicos como útil para destacar
o panorama global das visões constitucionais sobre a proteção do meio ambiente e
também para que não sejam esquecidos os fundamentos culturais particulares de
cada comunidade sócio-jurídica que as incorporou. Benjamin assinala ainda que “o
pior risco, nesses momentos de reviravolta constitucional, é importar ideias, objetivos,
princípios e instrumentos de uma tradição jurídica sem entender, na origem, sua
gênese e inserção cultural.”573.
De acordo com os ensinamentos de Paula Galbiatti Silveira, “a fragilidade do
sistema de acumulação capitalista, caracterizada pelo desenvolvimento tecnológico
e pela exploração dos recursos naturais” impulsionaram diversos Estados a,
gradativamente, incluírem o bem jurídico meio ambiente em suas Constituições.574
Nesse sentido, Malgosia Fitzmaurice demonstra como mais de 100 constituições
ao redor do mundo garantem o direito ao meio ambiente limpo e saudável, além de
obrigarem os Estados a prevenir danos ambientais e a proteger recursos naturais575.
Além disso, a referida autora informa que mais da metade das constituições existentes
(quase todas adotadas desde 1992) explicitamente tutelam o meio ambiente576.
Influenciada pelo movimento internacional de constitucionalização da
tutela do meio ambiente, a Carta Magna brasileira reservou à proteção ambiental
essencialmente o art. 225, colocando-o, com destaque, em capítulo próprio. Assim
como aos demais direitos fundamentais, atribui-se ao direito ao meio ambiente uma
572
BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da constituição
brasileira. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato, coords. Direito
Constitucional Ambiental Brasileiro. 6a ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Parte II, Cap. 1, p. 83-156.
573
Idem, p. 89.
574
SILVEIRA, Paula Galbiatti. O papel do Estado na proteção do meio ambiente: novos caminhos
de interpretação da norma ambiental pelo Supremo Tribunal Federal em busca da efetividade da
Constituição. RJLB, n 6, p. 1189-1225, 2015, p. 1203.
575
FITZMAURICE, Malgosia ; M.ONG, David ; MERKOURIS, Panos. Research Handbook on
International Environmental Law. USA : Edward Elgar, 2010, p.267.
576
Idem, p.279. África do Sul, Angola, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Azerbaijão, Bielorrússia,
Bélgica, Benin, Brasil, Bulgária, Burkina Faso, Camarões, Capo Verde, Cazaquistão, Chade, Chechênia,
Chile, Colômbia, Congo, Costa Rica, Coréia do Sul, Croácia, Cuba, Equador, El Salvador, Guiné Equatorial,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Eritréia, Finlândia, Filipinas, Geórgia, Gana, Grécia, Guatemala, Guiana,
Haiti, Honduras, Holanda, Hungria, Índia, Irã, Kuwait, Laos, Letônia, Lituânia, Macedônia, Madagascar,
Malavi, Mali, Malta, México, Micronésia, Mongólia, Moçambique, Namíbia, Nepal, Nicarágua, Níger,
Palau, Panamá, Papua Nova Guiné, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, São Tomé e
Príncipe, Seychelles, Sri Lanka, Suriname, Suíça, Taiwan, Tajiquistão, Tanzânia, Tailândia, Togo, Turquia,
Turcomenistão, Uganda, Ucrânia, Uzbequistão, Venezuela, Vietnam, Zambia.
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“natureza principiológica e um núcleo que representa a própria justiça, essência do
direito”577.
Isso porque, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, na
Constituição de 1988, possui o status de fundamental, mesmo que não se encontre
expresso entre o rol disposto no art. 5°578. Desse modo, o referido direito fundamental
é caracterizado como formal (uma vez que previsto expressamente no texto da
Constituição) e material (cujo conteúdo é considerado indispensável à tutela da
dignidade humana)579.
Ainda como consequência da sua natureza fundamental, o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado é imediatamente aplicável, está posicionado no
mais alto ponto da hierarquia normativa do sistema – supremacia normativa -, é capaz
de ensejar o controle da constitucionalidade das leis ou atos normativos que lhes
forem dissonantes, além de figurar como limite ao Poder de Reforma da Constituição,
já que é considerado uma cláusula pétrea580/581.
Além disso, o referido direito possui irrenunciabilidade, inalienabilidade e
imprescritibilidade. É também tido como de caráter difuso e de uso comum do povo,
tornando-se, então, indisponível. É meramente gerido pelos Poderes Públicos (uma
vez que a titularidade é de todos), pois a União, Estados, Distrito Federal e Municípios
são responsáveis pela sua gestão, adequada utilização e preservação, em benefício de
toda a coletividade.
Sobre o duplo aspecto positivo e negativo dos direitos fundamentais, também
o direito ao meio ambiente impõe ao Estado por vezes uma postura positiva – no
sentido de uma atuação que lhe garanta efetividade -, por outras uma postura negativa
– abster-se de condutas que acarretem desproporcional degradação ambiental.
Assim, a participação da esfera pública é essencial para que a sociedade
contemporânea lide com a complexidade ambiental. Nesse sentido, alguns autores
defendem que, para a efetiva construção do que chamam de Estado de Direito
Ambiental, é necessário traçar uma governança de riscos, por meio da utilização de
instrumentos preventivos e precaucionais que demonstrem novas funções e metas
estatais voltadas para a sustentabilidade582.
Quanto à isso, Morato Leite destaca que a teoria elaborada em torno do
mencionado Estado de Direito Ambiental precisa de um aporte prático-concreto para
577
LEITE, José Rubens Morato, coord. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2015.p.52.
578
LEITE, José Rubens Morato, coord.Op.cit.p.54.
579
SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito
constitucional. 2 a ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2013.p.278.
580
Constituição Federal, art. 60, §4°, IV.
581
LEITE, José Rubens Morato, coord.Op.cit.p.53.
582
Ibidem.
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se efetivar. Então, ao adotar o paradigma estatal ecológico, o autor sustenta um “novo
modo de ver a ordem jurídica, com uma pré-compreensão diferenciada do intérprete,
o que demanda a utilização de uma Hermenêutica Ambiental específica.”583.
Nessa perspectiva, as considerações feitas sobre a necessária proteção do
meio ambiente tem por objetivo maior a preservação da qualidade da vida humana
nas presentes e futuras gerações. Assim, a tutela do bem ambiental não é um fim
em si mesmo, mas um meio de salvaguardar a vida humana digna, tratando-se a
dignidade humana, por sua vez, como “la premisa antropológico-cultural del Estado
constitucional (...) en relación con el tú y en la solidaridad de las generaciones”584
2.2 O SURGIMENTO DE UM DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL
Ao lado da democracia e da proteção internacional dos direitos humanos, a
preocupação com o meio ambiente passou a marcar, “de maneira ampla e inovadora,
a nova agenda internacional do século XXI, notadamente após as grandes mudanças
ocorridas no mundo em virtude do processo de globalização”585.
Assim, é com a Revolução Industrial que o meio ambiente começa a ser
alterado com maior ênfase e, consequentemente, os países dão início à sua tutela
nos ordenamentos jurídicos. Desse modo, defende Valerio de Oliveira Mazzuoli que
a proteção internacional do meio ambiente tornou-se necessária “porque os Estados
se deram conta de que os problemas ultrapassam fronteiras e não tem como ser
resolvidos senão pela cooperação entre eles.”586
A Conferência de Estocolmo é tida como “a gênese da moderna era da cooperação
ambiental global, responsável por também demarcar o início dos debates sobre as
relações da proteção do meio ambiente com o desenvolvimento econômico.”587. Foi
um importante evento internacional sobre a proteção do meio ambiente, ao qual 113
países e mais de 400 organizações não governamentais enviaram representantes.
Nessa ocasião, foi adotada a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, “instrumento
que viria a marcar definitivamente o futuro do sistema internacional de proteção
ambiental.”588
Contudo, é interessante ressaltar que a Declaração de 1972 (Estocolmo) e
583
Idem, p.55.
584
HÄBERLE, Peter. El Estado constitucional – Estudio introductorio Diego Valadés; Introducción
e índices Héctor Fix-Fierro. Perú: Universidad Nacional Autónoma de México; Pontifícia Universidad
Católica del Perú, Fondo Edtorial, 2003, p. 169-171. “a premissa antropológico-cultural do Estado
constitucional (...) em relação ao outro e à solidariedade intergeracional”.
585
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 8a ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2014, p. 1060.
586
Ibidem.
587
Idem, p. 1063.
588
Idem, p. 1063.
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tantos outros instrumentos internacionais de proteção ambiental não se revestem
da qualidade de tratados no sentido jurídico de tal acepção. Isto por não possuírem
caráter normativo vinculante a ponto de serem atribuídas sanções aos países que
estiverem em desacordo com as condutas fixadas em tais documentos. Desse modo,
a natureza jurídica mais aceita para as referidas declarações é a de soft law ou droit doux
(direito macio, flexível), em contraponto ao sistema tradicional do Direito Internacional
conhecido por hard law ou droit dûr (direito rígido)589.
Em outras palavras, o Direito Internacional Ambiental é essencialmente gerado
de maneira informal como soft law, “o que não é apenas ou ainda uma lei” (not yet
or not only law)590. Outras fontes do Direito Internacional Ambiental normalmente
mencionadas pela doutrina são os tratados (propriamente ditos), costumes, princípios
gerais do direito e as decisões de diversos tribunais.
Outro ponto interessante acerca do chamado Direito Internacional Ambiental
é levantado pelos autores Valerio de Oliveira Mazzuoli e Gustavo de Faria Moreira
Teixeira quando demonstram que a proteção ambiental tem sido feita, nas cortes
internacionais de proteção aos direitos humanos, pela via reflexa. Isto porque, dentro
da atual estrutura do sistema internacional, “a proteção da biosfera mostra-se eficaz
por intermédio da indireta, porém necessária, proteção dos seres humanos.”591. Os
referidos autores denominam esse movimento de greening ou “esverdeamento”
da cortes e, em especial, estudam de que maneira produz efeitos sobre a Corte
Interamericana de Direitos Humanos.
Nesse sentido, Mazzuoli e Moreira identificam que, quando trata-se do
sistema interamericano, a maioria dos casos ambientais tem uma questão de fundo
relacionada com as violações de direitos de comunidades indígenas e tradicionais592.
Além disso, é interessante observar “a presença cada vez mais comum de elementos
do ‘direito pós-moderno’, tais como o reconhecimento do pluralismo”593. Assim, para
os mencionados autores, o pluralismo pode ser verificado a partir do entendimento da
Corte Interamericana de que “o alcance dos dispositivos da Convenção Americana não
se limita aos valores culturais ocidentais.”594.
Como exemplo do greening, Mazuoli e Moreira mencionam o caso Awas Tingni
589
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Ob.cit.,p.1075.
590
FITZMAURICE, Malgosia. Ob.cit., p. 3, Apud. Dupuy, P.M. Soft Law and the International Law of
the Environment, Michigan Journal of International Law 12, 420-35, 1991.
591
MAZZUOLI, Valério; TEIXEIRA, Gustavo. Tutela Jurídica do Meio Ambiente na Jurisprudência da
Corte Interamericana de Direitos Humanos. In PIOVESAN, Flávia; SOARES, Inês, (coords.). Impacto das
Decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos na Jurisprudência do STF. Salvador: JusPodium,
2016, p.459.
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Idem, p. 462.
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Idem, p. 462.
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Idem, p. 462.
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v. Nicarágua, no qual a Corte concluiu que “os prejuízos ambientais da exploração
madeireira irregular em território tradicional de grupos indígenas implicam violações
ao direito de propriedade das comunidades afetadas”595.
Outro exemplo citado pelos referidos pesquisadores foi o caso Moiwana v.
Suriname, no qual a Corte constatou a ocorrência de um “dano espiritual” a partir da:
Existência de “sofrimento psicológico de indígenas afastados de
suas terras tradicionais – por se sentirem perturbados pela ‘ira dos
espíritos dos mortos’ de uma chacina promovida pelas forças armadas
surinamesas contra a comunidade quilombola N’djuka.596

Mazzuoli e Moreira também observam que a tutela do meio ambiente na Corte
Interamericana de Direitos Humanos é feita através do “diálogo de fontes”, numa
menção à aplicação, por analogia, de outros tratados internacionais em matéria de
direitos humanos, com o objetivo de utilizar a norma mais benéfica ao ser humano
para cada caso concreto (interpretação pro homine)597. Para os referidos autores, a
Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao utilizarem-se do “diálogo
entre fontes” em casos que versem sobre matéria ambiental, além de solucionarem
da melhor maneira possível os conflitos de proporção internacional, estão incentivando
os Estados-partes da Convenção Americana a adotar posturas mais eficazes na tutela
dos direitos humanos e do meio ambiente598.
Desse modo, conclui-se que o diálogo entre fontes, tema correlato ao da presente
monografia, enfatiza a percepção da fluidez existente entre os ordenamentos jurídicos
do mundo de hoje. Além disso, é possível constatar uma primazia do conteúdo sobre
a forma e o fato de que “os sistemas de proteção aos direitos humanos em nenhum
momento rivalizam com a jurisdição estatal, mas auxiliam indicando princípios a serem
adotados no âmbito interno.”599.
3 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BRASILEIRO E O DIÁLOGO INTERJUDICIAL
AMBIENTAL
O Supremo Tribunal Federal, corte brasileira que congrega competências
originárias e recursais, também é a responsável por realizar o controle de
constitucionalidade de leis e atos normativos, isto é, por guardar a Constituição e
garantir-lhe melhor aplicação possível.
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596
597
598
599

Idem, p. 463.
Idem, p. 463.
Idem, p. 465-466.
Idem, p. 466.
Idem, p. 466.
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3.1 CONTRIBUIÇÕES DO TRANSCONSTITUCIONALISMO PARA A TUTELA DO
MEIO AMBIENTE
Na doutrina brasileira, dois autores se destacam quando o tema é
transconstitucionalismo e a sua utilização como instrumento de efetivação da tutela
do meio ambiente: Paula Galbiatti Silveira e Patryck de Araújo Ayala. Por opção
metodológica, serão aqui mencionados, em ordem cronológica, três trabalhos escritos
pelos referidos autores, individual e conjuntamente.
Em artigo publicado no ano de 2010, Ayala propõe, a partir do estudo comparado
de uma decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela e do caso Billings,
originário do Superior Tribunal de Justiça brasileiro, a possibilidade de uma “abertura
material da ordem pública ambiental”. Nesse sentido, o referido autor destaca alguns
“benefícios que uma abordagem de transconstitucionalismo poderiam proporcionar
para o fortalecimento (...) do próprio direito fundamental ao meio ambiente”.600
Assim, através de uma leitura de jurisprudência comparada, Ayala sinaliza a
importante influência do tribunal venezuelano na construção do entendimento brasileiro
acerca do chamado “mínimo existencial ecológico”.
Desse modo, caberia ao Estado, em primeiro lugar, mas também aos particulares,
assegurar a todas as pessoas uma qualidade de vida que não venha a ser degradada,
seja por uma tutela normativa deficiente, seja pela ausência de proteção ou proteção
insuficiente (untermassverbot).
Para Ayala, “viver dignamente constitui a manifestação ou a representação de
um projeto existencial complexo” e a proteção desta vida, simultaneamente una e
múltipla, não pode regredir quanto às suas variáveis econômica, social, cultural ou
ecológica. Portanto, o já citado autor sinaliza uma perspectiva de bem-estar composta
também de uma realidade existencial ecológica.
Finalmente, observa-se que a premissa adotada por Ayala ao longo do referido
trabalho é a ideia de ordem constitucional como instrumento aberto. O autor considera
necessária a compreensão da ordem constitucional de um Estado como manifestação
da ordem jurídica de um constitucionalismo global, “capaz de permitir a resolução
de conflitos através da troca, e da integração de experiências que não decorrem da
produção normativa nacional”601.
Em novo artigo publicado no ano de 2012, Ayala e Galbiatti discorreram sobre o
transconstitucionalismo como teoria de efetivação do princípio da sustentabilidade.602
600
AYALA, Patryck de Araújo. Mínimo existencial ecológico e transconstitucionalismo na experiência
jurídica brasileira: uma primeira leitura de jurisprudência comparada. In: Revista de Direito Ambiental.
Ano 15. n. 59. jul.-set./2010. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 312.
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Idem, p. 324.
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AYALA, Patryck de Araújo ; SILVEIRA, Paula Galbiatti. A caracterização do princípio de
sustentabilidade no direito brasileiro e o transconstitucionalismo como teoria de efetivação. RIDB, ano
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Nessa oportunidade, sugeriram que o Estado socioambiental (como aquele que
respeita o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, demais
direitos fundamentais e a dignidade humana) teria por fundamento o mencionado
princípio, uma vez que tanto o Poder Público quanto as pessoas seriam responsáveis
pela preservação e uso racional dos recursos naturais.
Para os referidos autores, o princípio da sustentabilidade “pressupõe a gestão
racional dos recursos naturais, protegendo o meio ambiente e todas as demais formas
de vida”, de modo que a preservação dos recursos naturais satisfaça as necessidades
das presentes e futuras gerações.
Dessa maneira, concluem pela adoção da teoria do transconstitucionalismo
sugerida por Marcelo Neves, por entenderem que:
Somente assim, mediante um diálogo entre a experiência internacional
e fatos constitucionais semelhantes, é que se pode chegar a um nível
satisfatório e efetivo de sustentabilidade e proteção ambiental.603

Ao longo do citado trabalho, os autores pontuam que, apesar da intensa
normatização relacionada à matéria ambiental, os Poderes públicos não colocam em
prática o discurso da sustentabilidade. Então, indagam se a ordem jurídica interna
realmente seria o locus mais adequado para a efetiva tutela do meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Nessa linha de raciocínio, constatam que, embora grandes avanços em matéria
ambiental tenham sido proporcionados pelo direito ambiental e a proteção dos direitos
humanos ambientais, é realmente “o direito interno dos países que possui força
vinculante para proteção prática”604. Então, Ayala e Galbiatti destacam as políticas
públicas ambientais, as sanções administrativas e as decisões judiciais dos tribunais
internos como mecanismos de maior força para a efetivação das normas de proteção
ambiental605.
Observa-se que, para os referidos autores, o diálogo e a cooperação entre os
Poderes públicos e a sociedade seriam meios mais eficazes para uma proteção ambiental
democrática, ou seja, seria necessário considerar os diversos níveis de proteção
ambiental sob a ótica da cooperação e constante diálogo (e não de modo restrito ou
isolado). Dessa forma, Ayala e Galbiatti defendem a teoria do transconstitucionalismo
de Marcelo Neves como “a que melhor se amolda a essa nova ética mundial ambiental
e consciência de responsabilidade de proteção”.
Por último e não menos importante, Galbiatti publicou um artigo no ano de 2015,
1, n. 3, pp. 1827-1859, 2010.
603
Idem, p. 1829.
604
Idem, p.1851.
605
Idem, p.1853.
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através do qual propôs a utilização da teoria do transconstitucionalismo pelo STF para
instrumentalizar uma “hermenêutica específica ambiental”, de modo a operacionalizar
um Estado Ambiental a partir do “constante diálogo entre experiências constitucionais
semelhantes, principalmente quanto às questões ambientais, de caráter planetário e
com pluralidade de fontes protetivas”606.
Adiante, Galbiatti constata que o “esverdeamento da ordem constitucional
deve levar a uma sensibilização ecológica da função judicial”607, de tal modo a ensejar
uma abertura das instituições e das estruturas decisórias. Assim, a referida autora
considera o diálogo e a formação de uma cidadania planetária como imprescindíveis
para a proteção do meio ambiente no mundo atual.
Como ponto central do artigo da referida autora, tem-se a ideia de que apesar
de constitucionalizada, a tutela do meio ambiente pelo Estado ainda não é eficiente.
Isto porque, um Estado isoladamente não seria capaz de dar conta dos problemas no
seu próprio território que “têm impactos não somente nos países vizinhos, mas em
todo o planeta”. Também o Direito Internacional, no ponto de vista de Galbiatti, não
responde aos anseios globais de proteção ambiental “tanto por sua característica de
normas gerais que possam ser aceitas por todos os países, quanto por não ser capaz
de ações e políticas concretas”608.
No final, tendo em vista a pluralidade de fontes normativas ambientais, a
natureza do bem ambiental, a equidade intergeracional, o sistema de responsabilidades
compartilhadas e ainda uma cooperação planetária para fazer frente aos problemas
globais, Galbiatti propõe a utilização do diálogo de fontes para a solução de antinomias,
bem como da teoria do transconstitucionalismo proposta por Marcelo Neves para a
formação de uma hermenêutica ambiental específica apta a conduzir os juízes no
processo de tomada de decisão.
Quanto ao cenário brasileiro, nota-se uma presença tímida do diálogo interjudicial
transnacional nas decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas à tutela do meio
ambiente. Todavia, alguns ministros já adotam a referida prática e mostram-se abertos
à ideia de uma “visita” à jurisprudência comparada, conforme será demonstrado a
seguir.
RE
627.189/2016-SP
–
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO X SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO
CITY BOAÇAVA E OUTROS (A/S) – EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL E DA
POPULAÇÃO EM GERAL A CAMPOS ELÉTRICOS, MAGNÉTICOS
E ELETROMAGNÉTICOS GERADOS POR SISTEMAS DE ENERGIA

606
SILVEIRA, Paula Galbiatti. O papel do Estado na proteção do meio ambiente: novos caminhos
de interpretação da norma ambiental pelo Supremo Tribunal Federal em busca da efetividade da
Constituição. RJLB, n 6, p. 1189-1225, 2015, p.1189.
607
Idem, p.1208.
608
Idem, p.1212.
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ELÉTRICA.
Neste caso, o STF deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE)
627.189/2016 – SP interposto pela Eletropaulo Metropolitana –
Eletricidade de São Paulo S.A., cuja matéria teve repercussão geral
reconhecida e a decisão majoritária seguiu o voto relator do ministro
Dias Toffoli.
A tese fixada foi a de que enquanto não houver certeza científica
acerca dos efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população
em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, gerados
por sistemas de energia elétrica, devem ser adotados os parâmetros
propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), conforme
estabelecido na Lei 11.934/2009.
O RE foi oferecido em face de um acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJ-SP) que determinou a redução do campo eletromagnético em
linhas de transmissão de energia elétrica localizadas nas proximidades
de dois bairros paulistanos, em decorrência de eventuais efeitos nocivos
à saúde da população. A argumentação da recorrente - Eletropaulo
– foi no sentido de que a decisão do TJ-SP violava os princípios da
legalidade e da precaução, pois exigia que a empresa adotasse padrão
do campo eletromagnético definido por lei suíça, cujo parâmetro era
menor que os definidos tanto por organismos internacionais quanto
pela legislação brasileira, segundo a Lei 11.934/2009.
No seu voto relator, o ministro Dias Toffoli esclareceu os pontos
essenciais levantados no recurso extraordinário:
Insurge-se o recorrente argumentando que a) teria havido violação dos
arts. 5°, caput e inciso II e 225 da Constituição Federal; b) descaberia
aplicar à espécie o princípio da precaução; c) haveriam de ser
respeitados os princípios da separação de poderes e da legalidade; d)
o acórdão objurgado, além de impor normativa alienígena (em vigor na
Suiça), teria desprezado norma técnica mundialmente aceita editada
pela Comissão Internacional de Proteção às Radiações Não-ionizantes
(ICNIRP), entidade especializada na matéria e reconhecida pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
Interessante observar que, após sinalizar tais questões, o ministro
relator salientou “inexistir precedente desta Corte especificamente
sobre o mérito do assunto em comento”. Ou seja, na falta de
precedentes internos, Tofolli buscou referencia externas para, ao final,
opinar pelo provimento do recurso. Nas suas palavras:
O eventual controle pelo Poder Judiciário quanto à legalidade e à
legitimidade na aplicação desse princípio há de ser realizado com
extrema prudência, com um controle mínimo, diante das incertezas que
reinam no campo científico. Essa foi, inclusive, uma das conclusões
obtidas no julgamento pela Corte Européia de Justiça quando se
pronunciou contrariamente à manutenção do bloqueio francês à
carne britânica ocorrido no período de 1996 e 1998, o qual havia sido
liminar e provisoriamente autorizado por aquela mesma Corte sob
o fundamento da precaução (cf. Court of Justice of the European
Comunities, Case C-241-01, National Farmer’s Union (UK) v Secrétariat
general du gouvernement (FR), julgado em 22/10/02).
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(...)
(...) não se mostra correta a afirmativa de que esse princípio (da
precaução) deva ser aplicado quando não comprovado o afastamento
total dos riscos efetivos ou potenciais. Isso porque penso que,
dificilmente, existirá um produto ou serviço que possa estar livre de
qualquer margem de risco à saúde ou, conforme o caso, ao meio
ambiente. (...) (grifos nossos)
Há, inclusive, precedente nesse sentido na Corte de Justiça da
Comunidade Europeia, no qual se salientou que as medidas de
precaução não devem ser uma tentativa de se atingir um “risco zero”,
nem pode a adoção do princípio da precaução justificar a adoção de
decisões arbitrárias (cf. Court of Justice of the European Communities,
Case C-241-01, julgado em 22/10/02).

Ao final, Toffoli concluiu que i) o princípio da precaução seria critério de gestão
de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade
de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde
dos cidadãos e tal exige do Estado uma análise dos riscos, avaliação dos custos das
medidas de prevenção e execução de ações necessárias, “decorrentes de ações
universais, não discriminatórias motivadas, coerentes e proporcionais”.
Além disso, o referido ministro concluiu que ii) não haveria vedação ao controle
jurisdicional das políticas públicas quanto à aplicação do princípio da precaução, desde
que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desse conceito e que
privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feita pelo legislador e pela
Administração Pública.
E, finalmente, Toffoli considerou, iii) por ora, inexistentes os fundamentos
fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo
eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal
fixado pela ANEEL.
CONCLUSÕES ARTICULADAS
1.
Através do transconstitucionalismo, um mesmo problema constitucional
complexo, comum a muitas jurisdições pode ser melhor resolvido se os órgãos
judicantes estabelecerem uma comunicação entre si.
1.1
Uma boa solução para tais casos complexos demandaria a construção coletiva
e dialógica, fruto de uma “conversa” ou “diálogo” entre muitas cortes judiciais.
1.1.1 Hoje a proteção de uma série de direitos, notadamente dos direitos humanos, vai
sendo desenhada num cenário dialético de internacionalização do direito constitucional
e constitucionalização do direito internacional.
1.1.1.1 A tutela internacional dos direitos humanos pode ser melhor entendida pela
abordagem teórica que enxerga o Direito como rede de normas, sistemas jurídicos de
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fronteiras fluidas (num contraponto às rígidas pirâmides kelsenianas).
2.
O presente ensaio sinaliza a importância do transconstitucionalismo e do
diálogo entre cortes para a tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, pela
natureza universal desse bem jurídico.
2.1
Os efeitos de alguns danos ambientais (de caráter transfronteiriço) são
sentidos por milhares de pessoas ao redor do mundo, independentemente de onde
estejam localizadas.
2.2
Os desafios da tutela ambiental não estão diretamente relacionados
propriamente a uma ausência de legislação sobre o assunto, mas ligam-se ao risco de
decisões judiciais conflitantes.
3.
A Declaração assinada em Estocolmo (1972) bem como diversos outros
documentos internacionais sobre a proteção ambiental possuem natureza jurídica de
soft law ou droit doux (direito macio, flexível).
4.
Ministros do STF mostraram-se abertos ao diálogo e à utilização de decisões
estrangeiras como elementos da ratio decidendi.
4.1
No voto relator do RE 627.189/2016, vê-se uma preocupação do ministro Dias
Toffoli, ao longo do processo decisório, em verificar como assuntos análogos tem sido
decididos em outras jurisdições.
5.
Sugere-se a elaboração de um banco internacional com as decisões das
cortes superiores de diversos países quando a questão envolver a proteção jurídica
do meio ambiente. Esse repositório, possivelmente instrumentalizado a partir de um
tratado internacional multilateral, permitiria uma pesquisa unificada da jurisprudência
dos tribunais estatais dos países signatários. Assim, não apenas os juízes como os
cidadãos teriam mais fácil acesso aos julgados ambientais, o que acarretaria um
aumento da transparência e diminuição de decisões conflitantes.
5.1
A abordagem transconstitucional do meio ambiente pode ser uma alternativa
eficaz para a ampliação da sua tutela pelo Brasil e em diálogo com outras cortes
judiciais do mundo.
5.2
A proteção desse bem jurídico é interesse de todos e os efeitos das lesões a
ele perpetradas também são compartilhados pelos povos, atravessando fronteiras.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. A Constitucionalização da Matéria Ambiental
Com efeito, matéria ambiental no Brasil tomou forma após uma expressiva
tendência mundial encabeçada por documentos internacionais como a Declaração de
Estocolmo de 1972609 e a Carta Mundial da Natureza de 1982, que possibilitaram a
consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável na Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 3-14 Junho de
1992) – ECO-92.610 Esses documentos influenciaram a integração do princípio do meio
ambiente com o da livre iniciativa.611
Veja-se que o ordenamento jurídico brasileiro, na década de 60 e até a década
de 70, adotou uma postura de desenvolvimento econômico dissociada do problema da
escassez dos recursos naturais.612 613
609
Preconizada pela publicação Donella H. Meadows; Denis L. Meadows; Jorgen Randers. Limites
do crescimento: um relatório para o projeto Clube de Roma sobre o dilema da humanidade. São Paulo:
Perspectiva, 1972.
610
SCHRIJVER, Nico. The evolution of sustainable development in international law: inception,
meaning and status. Hague Academy of International Law, pp. 33-64, 2008.
611
BENJAMIN, Antônio Herman. “A constitucionalização do ambiente e a ecologização da
constituição brasileira”, in José Joaquim Gomes Canotilho; José Rubens Morato Leite (org.), Direito
Constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva. 2007, p. 87.
612
BENJAMIN, Antônio Herman. “A constitucionalização do ambiente e a ecologização da
constituição brasileira”, p. 85.
613
A economia tradicional não considera as conexões que existem entre o sistema ecológico e as
atividades de produzir e consumir, estas últimas representando o cerne de qualquer sistema econômico.
Sobre esse ponto, Frederick Von Hayek afirmou em 1940 que nenhum bem (dinheiro, mercadoria, etc.)
são definidos pelas características físicas, e sim pelas opiniões que os agentes econômicos tenham
a seu respeito. CAVALCANTI, Clóvis. “Concepções da economia ecológica: suas relações com a
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Apenas em 1981, houve uma mudança de posicionamento com a promulgação
da Lei 6.938, que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente (LPNMA).
A Lei introduziu no Brasil um sistema de tutela ambiental, o Sistema Nacional do
Meio Ambiente (SISNAMA), sendo o primeiro documento normativo que abrange
uma miríade de temas dentro do direito ambiental. A Constituição Federal de 1988
seguiu na linha protetiva da LPNMA e inaugurou o meio ambiente como bem jurídico
constitucionalmente protegido.
Em tal linha, José Afonso da Silva afirmou que a Constituição de 1988 foi a
primeira a tratar a questão ambiental de forma sistêmica, adicionando que ela não se
ateve a tratar deste tema como um simples aspecto de atribuição de funções a órgãos
ou entidades públicas. Diferentemente das passadas, a atual Constituição passou a
conceber o meio ambiente como um direito fundamental.614 615
No âmbito de matéria ambiental, em termos de legislação, o Brasil sempre
esteve à frente da maioria no direito comparado;616 entretanto, a constitucionalização
desta matéria trouxe consigo benefícios e consequências diversas para a sociedade
brasileira.617
Estes benefícios tratados acima são expressos de duas formas diferentes. A
primeira diz respeito à reorganização profunda da estrutura de direitos e deveres, assim
como da própria ordem jurídica – são os benefícios substantivos, materiais ou internos.
A segunda relaciona-se com a prestação legislativa positiva e com a implementação
das normas de tutela ambiental – são os benefícios formais ou externos.
Os benefícios substanciais da constitucionalização do direito ambiental são,
conforme Antônio Herman Benjamin: o estabelecimento de um dever constitucional
genérico de não degradar, base do regime de explorabilidade limitada e condicionada; a
ecologização da propriedade e da sua função social; a proteção ambiental como direito
economia dominante e a economia ambiental”, Estud. av. vol.24 no.68, São Paulo, 2010.
614
SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Malheiros. 2003, pp. 43
a 46.
615
Para detalhes sobre a evolução da proteção ambiental no Brasil ver: NUSDEO, Ana Maria de
Oliveira, “Pagamentos por Serviços Ambientais : sustentabilidade e disciplina jurídica”, Atlas, 2012, p. 93
e ss.
616
BENJAMIN, Antônio Herman “A Constitucionalização do Ambiente e a Ecologização da
Constituição Brasileira”. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato
(organizadores) – Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo. Ed. Saraiva. 2007, pág. 63.
617
“Mais do que um abstrato impacto político e moral, a constitucionalização do ambiente traz
consigo benefícios variados e de diversas ordens, bem palpáveis, pelo impacto real que podem ter na
(re)organização do relacionamento do ser humano com a natureza.” BENJAMIN, Antônio Herman “A
Constitucionalização do Ambiente e a Ecologização da Constituição Brasileira”. In: CANOTILHO, José
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (organizadores). Op. Cit. pág. 69.
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fundamental; a legitimação constitucional da função estatal reguladora; a redução da
discricionariedade administrativa; e a ampliação da participação pública.
Já os benefícios formais podem ser identificados como a máxima preeminência
e proeminência dos direitos, deveres e princípios ambientais; a segurança normativa;
a substituição do paradigma da legalidade ambiental; o controle de constitucionalidade
da lei; e finalmente o reforço exegético pró-ambiente das normas infraconstitucionais.
Destas variadas consequências serão trabalhadas, principalmente, duas, uma
vez que demonstram maior relevância para este estudo. No âmbito dos benefícios
formais, tratar-se-á do controle de constitucionalidade; e naquele referente aos
benefícios materiais, a proteção ambiental como direito fundamental.
José Afonso da Silva escreve que “(...) todas as normas que integram
a ordenação jurídica nacional só serão válidas se se conformarem com as normas
da Constituição Federal”,618 cabendo ao Supremo Tribunal Federal o controle da
conformidade das normas à Constituição.
O princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado está inserido no
ordenamento jurídico pluri-principiológico e sujeito a confrontos com os demais
princípios sustentados pela Constituição Federal, já que esses nem sempre têm
convivência totalmente harmoniosa. É tarefa dos poderes políticos realizá-los e, ao
mesmo tempo, maximizá-los e harmonizá-los, cabendo ao Supremo Tribunal Federal
(STF) controlar a constitucionalidade das leis e atos normativos, também no que diz
respeito a essa maximização e harmonização, como desenvolvimento do conceito de
controle de constitucionalidade.
Já, em referência ao benefício substantivo previamente citado, têm-se a
proteção ambiental como direito fundamental. Conforme dito anteriormente, a
proteção ao meio ambiente abandona, definitivamente, o papel de interesse secundário
ou acidental no ordenamento, e passa a compor o rol dos mais clássicos direitos
fundamentais, em paralelo quanto à importância a princípios tradicionais Lockeanos,
tais como o da livre iniciativa e da proteção à propriedade privada.619
O tratamento meio ambiente na atual Constituição é sem dúvida um dos mais
amplos em termos de divisão de competências legislativas e fiscalizadoras, tutela e
618
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22ª Edição. Malheiros Editores,
São Paulo, 2003.
619
BENJAMIN, Antônio Herman “A Constitucionalização do Ambiente e a Ecologização da
Constituição Brasileira”. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato
(organizadores). Op. Cit. pág. 73.
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gestão de recursos ambientais. O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 busca
disciplinar a relação do ser humano com o meio ambiente, possuindo uma carga
normativa complexa, que abrange os ditames para a competência, legitimidade,
proteção e gestão dos recursos naturais, em conformidade com as tendências
contemporâneas na época ditadas pela Declaração de Estocolmo de 1972 e pela Carta
Mundial da Natureza de 1982.620
Observa-se que, além do capítulo sobre o meio ambiente, existem outros
dispositivos ao longo da Constituição relacionados ao tema que procuram regulamentar
ou criar instrumentos para defender o meio ambiente, tais como a função social
da propriedade (art. 5º XXIII), os objetivos da ordem econômica (art. 170, VI), os
instrumentos de tutela da ação popular (art. 5º, LXXIII), a ação civil pública (art. 129, III)
e o mandado de segurança coletivo (art. 5°, LXX).621
Apesar de o meio ambiente não estar listado nos artigos 5o e 6o da Constituição,
a doutrina brasileira, de uma forma geral, reconhece a existência de um direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado622 associado a presente e
às futuras gerações, sendo listada como um novo direito fundamental.623
Cristiane Derani, ao tratar do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado como um direito fundamental, explica que o desenvolvimento do valor
meio ambiente dentro da sociedade civil possibilitou, ou mesmo exigiu, a sua
normatização.624 Esse direito é considerado como um direito da personalidade ou
620
Primeiramente sustenta em seu caput conceitos jurídicos gerais e indefinidos de proteção
àquele, declarando o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Prossegue, ademais e caracteriza ele definitivamente no ordenamento brasileiro como direito difuso ao
mencionar que este é de uso comum do povo e essencial para a vida humana, legitimando finalmente
não somente a intervenção do poder público nas relações privadas, a fim de defender o ambiente,
como também atuação do cidadão em prol do direito.
No parágrafo primeiro incumbe a efetividade desta norma de forma clara ao Poder Público; já o segundo
se refere à exploração de minérios e suas consequências particulares; no terceiro cria a duplicidade de
instâncias, civil e penal, para a responsabilidade por danos ambientais, além estabelecer a reparação
pela dos danos causados; o quarto diz respeito a tutela das florestas nacionais recursos naturais; o
quinto indisponibiliza as terras devolutas necessárias aos ecossistemas naturais; e finalmente a o sexto
trata das implicações da energia nuclear.
621
BARROSO, Luís Roberto. A proteção ao meio ambiente na Constituição Brasileira. Revista
Forense, v. 317, p. 177, 1992.
622
BENJAMIN, Antônio Herman. “A constitucionalização do ambiente e a ecologização da
constituição brasileira”, p. 87.
623
Nesse sentido é a opinião de: MILARÉ, Édis. “Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental
em Foco: Doutrina, Jurisprudência, Glossário”. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2009, p.152.;
BENJAMIN, Antônio Herman. “A constitucionalização do ambiente e a ecologização da constituição
brasileira”, p. 89; DERANI, Cristiane. “Direito ambiental econômico”, 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.
132.; SILVA, José Afonso da. “Direito Ambiental Constitucional”, 4ª ed. São Paulo: Malheiros. 2003.
624
DERANI, Cristiane. Meio Ambiente ecologicamente equilibrado: direito fundamental e princípios
da atividade econômica. In Guilherme José Purvin de Figueiredo (org.) Temas de direito ambiental e
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ainda como um direito e garantia constitucional. 625 De toda sorte, as posições têm
em comum a inclusão da proteção ambiental no plano mais elevado do catálogo de
direitos reconhecidos aos cidadãos.
A título exemplificativo, Antônio Hermam Benjamin afirma que o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, mesmo não listado no arcabouço constitucional
tradicionalmente ligado aos direitos fundamentais, art. 5o e 6o, é uma consequência do
direito à saúde e, portanto, possui status de direito fundamental.626
Dessa forma, prosseguir-se-á com uma análise da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal no período de 1988 até fevereiro de 2018, a fim de identificar o
tratamento despendido com eventuais tensões entre a proteção ao meio ambiente e
outros princípios constitucionais, tais como o da livre iniciativa.627
Para que os resultados da pesquisa demonstrem decisões de efeito erga omnes
e não pleitos com limites individuais, assim como seja espelho da opinião do plenário
do STF, somente os acórdãos em sede de controle concentrado de constitucionalidade
foram selecionados.

2. PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA: LIVRE INICIATIVA E MEIO AMBIENTE
No que diz respeito ao aspecto econômico e ao meio ambiente, a concepção
existente até os anos 70 era a de que os recursos naturais eram ilimitados, motivo
pelo qual o homem não se preocupava com a questão ambiental, ao contrário, a
degradação do meio ambiente era sinônimo, na maioria das vezes, de progresso e
desenvolvimento econômico 628.
A partir da Declaração de Estocolmo, a temática do meio ambiente começou
a ser mais estudada, passando a ser uma preocupação no cenário mundial. Contudo,
o Brasil, nessa ocasião, assumiu uma postura de que a preservação do meio ambiente
prejudicaria o seu crescimento e industrialização. A prioridade era a aceleração do
urbanístico. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 92.
625
RAPOSO, Mário Raposo. “O direito ao ambiente como direito fundamental”, in Centro de
Estudos Judiciários, Textos - Ambiente, Lisboa, 1994, p. 115.
626
BENJAMIN, Antônio Herman. “A constitucionalização do ambiente e a ecologização da
constituição brasileira”, p. 89.
627
O critério para a seleção dos acórdãos foi a menção, no voto de pelo menos um Ministro, da
existência de um potêncial conflito entre o Direito ao Meio Ambiente e o Princípio da Livre Iniciativa.
628
TUPIASSÚ-MERLIN, Lise. “Desenvolvimento econômico sustentável e tributação ambiental:
breves fundamentos e perspectivas de estudo”. In: Jean Carlos Dias/ Paulo Klautau Filho, Direitos
fundamentais, teoria do direito e sustentabilidade, Belém: CESUPA, p. 107-126.
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crescimento econômico, sendo que as externalidades negativas, ou seja, o custo
ambiental resultante da degradação ocorrida nesse processo produtivo, seriam
neutralizadas com o progresso.
Verifica-se uma aparente antinomia entre crescimento econômico e proteção
ao meio ambiente, conforme esses dois valores são percebidos pelo mercado, eis que
a natureza, atualmente, não é vista como parte do processo de produção de riquezas.
Cristiane Derani defende a ideia de que, para que haja uma sustentabilidade
dos processos econômicos, é necessário inserir o meio ambiente como fator dentro
desse processo. 629
Então, o que significa a introdução do valor meio ambiente no rol de princípios
do artigo 170?
Pode-se entendê-la como a introdução da natureza na ordem econômica, o que
implicaria uma mudança na lógica do processo produtivo, sendo o Estado a principal
força motriz.
Entretanto, nem as diversas formas de inclusão do valor natureza na economia,
seja por disposições de comando e controle, seja por instrumentos são o foco deste
texto, mas sim as possíveis interpretações em relação à inclusão da expressão “defesa
do meio ambiente (...)” no rol dos princípios da ordem econômica. O que leva a crer
que mesmo que a proteção ambiental seja o objetivo final da inclusão, o processo para
sua realização é incerto, longo e dependente de jurisprudência favorável e de políticas
públicas para sua concretização, podendo levar a uma interpretação da qual o inciso
VI não teria eficácia até que o processo seja completo. Contudo, acredita-se que essa
visão seja limitada, pois se parte do pressuposto que todas as normas da Constituição
são imediatamente eficazes, o que irão variar são os diferentes graus de aplicação
delas. 630
Nesse sentido a importância da inclusão do valor “a defesa do meio ambiente”
no artigo 170, VI da Constituição Federal poderá obter um novo entendimento: a ordem
econômica não existe, ou não deve existir, sem a defesa do meio ambiente.

629 “O motivo pelo qual a natureza não é vista como um fator diz respeito à lógica de que como algo
que não cresce, pelo contrário, pode contribuir para o processo de crescimento econômico? Nesta
percepção o que ocorre é um processo de substituição de uma grandeza em outra. É essa característica
dinâmica do capital que mantém o seu valor, a estagnação do crescimento significa a queda do valor
desse capital” DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico, 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 79.
630
SILVA, Virgílio Afonso da. “A evolução dos direitos fundamentais” In Revista Latino Americana
de Estudos Constitucionais 6 (2005), p. 541-558.
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Todavia, verifica-se que a interpretação do enunciado normativo acima é
intrinsecamente relacionada com a evolução da jurisprudência do STF no que tange a
realização do princípio em questão.
Dessa forma, a defesa do meio ambiente pode, exemplificativamente, significar
o cumprimento de certos requisitos mínimos, tais como a produção de Avaliação de
Impacto Ambiental (artigo 225, IV), e a inclusão do documento no processo decisório
em uma dada situação, ou pode significar a vinculação da atuação do poder público a
prover a maior proteção possível ao meio ambiente. Novamente, não é a Constituição
em si, mais sim a interpretação que é dada ao enunciado citado acima que irá definir
o grau de tutela concedido ao meio ambiente.
Em tal contexto encontra-se a atuação do Supremo Tribunal Federal como
principal ator que pode determinar quais são os requisitos a serem respeitados no
caso concreto para a defesa do meio ambiente, de forma que as diversas práticas não
sejam ditas contrárias à ordem econômica e, portanto, inconstitucionais.

2.1. A Megera Domada: Como o Meio Ambiente passou a integrar o conceito de
Ordem Econômica na Constituição de 1988
No primeiro caso identificado de interpretação do enunciado da proteção ao
meio ambiente no artigo 170 da Constituição foi julgado em 1996, na Medida Cautelar
da ADI 1505. O caso tratava de uma ação movida contra o artigo 187, §3o da Constituição
de Espírito Santo, que regulamenta a submissão do relatório de impacto ambiental,
feito pelo órgão competente, em projetos de grande porte, à análise de uma comissão
permanente e específica da Assembleia Legislativa. Ao retirar da competência da
Administração Pública à avaliação do relatório, a intenção do dispositivo poderia ser de
garantir a implantação de empreendimentos privados não ocorresse em detrimento
do meio ambiente local.
Ao analisar o caso, o Ministro Resek, afirmou que as atividades das grandes
indústrias instaladas não estão sendo prejudicadas de modo que justificasse a urgência
na deliberação, no caso não havia perriculum in mora, um dos elementos necessários
para a concessão de liminar.
Cabe ressaltar que os argumentos utilizados pela defesa sobre a necessidade
de uma tutela de urgência foram rechaçados de maneira implícita pelo Ministro Relator,
o que pode ser construído como um primeiro sinal da tendência jurisprudencial do
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Supremo na segunda metade dos anos 1990s, qual seja a adoção, quase de sem
exceção, do princípio da precaução. 631 Caracterizando uma fase de proteção plena do
meio ambiente.
No julgamento do mérito da ADI 1505,632 a linha argumentativa adotada
afastou-se do conteúdo material do princípio do meio ambiente, sendo largamente
fundada em argumentos de competência em matéria ambiental (conteúdo formal).
De forma que, o Ministro Eros Grau afirmou que o artigo da Constituição Estadual
está desenvolvendo atividade inerente ao Poder Executivo, qual sejam a aprovação e
concessão de licenciamento. Mesmo que se configure a possibilidade de atividades
potencialmente nocivas ao meio ambiente serem controladas pelas Comissões
Parlamentares estaduais, não há suporte constitucional para tal norma.633
É importante notar que a medida cautelar e o mérito foram julgados com um
espaço de oito anos entre a primeira e a segunda. Nesse diapasão, a Corte passou
a fundamentar seus julgamentos, antes baseados no princípio da precaução, em
dispositivos formais, optando por resolver questões ambientais634 não mais baseadas
na potencialidade do dano, mas sim em questões de competência legislativa, por
exemplo, as quais são resolvidas sem maiores ônus argumentativos.
Progredindo no tempo, em 1999 foi julgada a Medida Cautela na ADI 1952.
631
Na era moderna, o Princípio da Precaução foi primeiramente desenvolvido e consolidado na
Alemanha, nos anos 70, conhecido como Vorsorge Prinzip. Pouco mais de 20 anos depois, o Princípio
da Precaução estava estabelecido em todos os paises europeus. Embora inicialmente tenha sido a
resposta à poluição industrial, que causava a chuva ácida e dermatites entre outros problemas, o referido
princípio vem sendo aplicado em todos os setores da economia que podem, de alguma forma, causar
efeitos adversos à saúde humana e ao meio ambiente.
Uma outra forma de interpretação do Principio da Precaução foi feita durante a Bergen Conference
realizada em 1990 nos Estados Unidos: “É melhor ser grosseiramente certo no tempo devido, tendo
em mente as conseqüências de estar sendo errado do que ser completamente errado muito tarde”
MMA, Ministério do Meio Ambiente. “Principio da Precaução”, disponível em: http://www.mma.gov.br/
clima/protecao-da-camada-de-ozonio/item/7512.
632
Tal ocorreu em 21/11/2004. O requerente era a Confederação Nacional da Indústria, a norma
atacada foi o artigo 187 § 3o da Constituição do Estado do Espírito Santo, sendo Eros Grau o Ministro
Relator.
633
O resultado foi a parcial procedência à ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão
“e submetida à apreciação da comissão permanente e específica da Assembleia Legislativa, devendo
ser custeada pelo interessado, proibida a participação de pessoas físicas ou jurídicas que atuaram na
sua elaboração” contida no artigo 187 § 3o da Constituição do Estado do Espírito Santo.
634
Para fins de comparação da composição, esclarece-se que os Ministros presentes no julgamento
da ADI 1505 MC em 1996 foram: Sepúlveda Pertence, Moreira Alves, Néri da Silveira, Sydney Sanches,
Octavio Gallotti, Celso de Mello, Carlos Velloso, Ilmar Galvão, Francisco Resek e Maurício Corrêa. Já
no julgamento da ADI 1505 (mérito), ocorrido em 2004, os Ministros presentes foram: Ellen Gracie,
Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Carlos Velloso, Marco Aurélio (apesar de já compor o Tribunal,
o Ministros Marco Aurélio estava ausente no julgamento da cautelar), Gilmar Mendes, Cezar Peluso,
Carlos Ayres Britto, Joaquim Barbosa e Eros Grau.
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Relatada pelo Ministro Moreira Alves, tratava-se de uma ação com o objetivo de
suspender a obrigatoriedade do instituto da reserva legal.635 O Relator usa de
argumentos ligados ao princípio da precaução, sendo o principal ponto de seu voto a
afirmação de que a supressão da reserva legal acarretaria danos de difícil reparação ao
direito ao meio ambiente equilibrado. 636
Paralelamente, uma linha argumentativa chama a atenção. Qual seja a tese
de harmonia completa entre os princípios constitucionais. Para Moreira Alves, não
há qualquer potencialidade de conflito entre o âmbito de proteção e o conteúdo
material dos diferentes princípios constitucionais em tela. 637 Ao negar o conflito,
o Ministro retira a criação da reserva legal das hipoteses de incidência do direito
constitucionalmente protegido à propriedade privada, na prática ele criou uma exceção
ao âmbito de proteção do referido direito fundamental, afastando assim a formação
de suporte fático que serviria como fundamentação para um eventual julgamento de
inconstitucionalidade. 638
Passando para os anos 2000, o julgamento da Medida Cautelar na ADI 2083
trouxe uma discussão sobre a Lei 9.605/98 e os interesses econômicos de industrias
que ficaram vulneráveis a sanções penais e administrativas, caso permanecessem
aquém dos padrões ambientais estabelecidos pela Lei. 639 Em consonância com as
preocupações desse setor da economia, o Presidente da República editou uma medida
provisória que estabeleceu uma alternativa aos responsáveis por essas atividades
635
É uma porcentagem da propriedade rural, variante conforme a região do imóvel, a qual deve
permanecer preservada e caso ela não esteja constituída, cabe ao proprietário recuperar a área. Os
dispositivos impugnados: artigo 16 §§ 1o a 3o da Lei Federal no 4. 771, Código Florestal, na redação dada
pela Lei Federal no 7.803; artigo 44 §§ 1o, 2o, 5o e 6o da Lei Federal no 4.771/65, na redação dada pela
Medida Provisória no 1.736-32 e o artigo 99 da Lei Federal no 8.171/91
636
Os direitos transindividuais, assim denominados por não pertencerem ao indivíduo de forma
isolada, podem ser classificados em: direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Eis que
“embora não sejam propriamente estatais, são mais que meramente individuais, porque são
compartilhados por grupos, classes ou categorias de pessoas” em Hugo Nigro Mazzilli, “A defesa dos
interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e
outros interesses” 21 ed. São Paulo: Saraiva. 2008, p. 48.
637
Assim, se uma liberdade (tal como o direito ao pleno usufruto de uma propriedade) é garantida
pelo âmbito de proteção de um direito fundamental (tal como à propriedade privada) e, inexistindo uma
fundamentação constitucional para que o Estado intervenha nessa ação, então é possível ocorrer o
efeito jurídico normativamente previsto, isto é, ou a proteção da liberdade pública. Contudo, no caso em
tela, há uma fundamentação constitucional que baseia a restrição neste direito fundamental (reserva
legal), qual seja a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Cabendo ao STF a análise de
proporcionalidade da medida.
638
Posteriormente em julgamento de questão de ordem, no dia 12 de junho de 2002, a ação foi
declarada prejudicada, uma vez que a Medida Provisória no 1956-50 alterou os parágrafos do artigo 16
da Lei 4.771/65, ocorrendo à perda do objeto.
639
A ADI 2083 MC foi julgada em 2000 e impetrada pelo Partido dos Trabalhadores, Partido Verde
e Conselho Federal da Ordem dos Advogados, questionando a constitucionalidade da Medida Provisória
no 1874-15, tendo sido relatado pelo Ministro Moreira Alves.
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econômicas irregulares: o termo de compromisso. Esse instrumento permitia
um período de até 6 anos para que o empreendimento ou atividade potencial ou
efetivamente poluidora se adequasse ao determinado pela Lei de Crimes Ambientais.
A resposta do STF no julgamento da constitucionalidade da Medida Provisória
nº 1874-15, demarca os primeiros sinais de relativização do princípio da precaução,
assinalando uma tendência mais causuística de resolução de conflitos. Eles
entenderam tratar-se de uma norma de transição, em relação aos empreendimentos
já estabelecidos quando da entrada em vigor da Lei de Crimes Ambientais.
Contudo, entenderam que a arguição de inconstitucionalidade possuía
relevância fática quanto aos novos empreendimentos e atividades, os quais não estão
incluídos na norma de transição editada pela Presidência da República, tendo em vista
o princípio constitucional disposto no artigo 225 da Constituição Federal, assim como
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da norma.
Portanto, optam por conhecer em parte a ação e deferir em parte o pedido
liminar. Deram ao ato normativo atacado interpretação conforme a Constituição,
suspendendo a sua eficácia ex nunc, até o julgamento final dessa ação, e quanto aos
empreendimentos e atividades que não existiam anteriormente à entrada em vigor da
Lei Federal no 9.605/98, julgou que a Medida Provisória permaneceria eficaz.
A decisão traz um conflito implícito entre o princípio da livre iniciativa e o do
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para melhor compreendê-la,
ela foi dividida em duas partes: a primeira quanto aos empreendimentos anteriores à
Lei de Crimes Ambientais e o segundo quanto àquelas atividades posteriores à Lei. O
conflito de princípios se deu em ambas as partes.
Foi decidido que a aplicação imediata da Lei de Crimes Ambientais a
empreendimentos já existentes não é um requisito necessário para a defesa do meio
ambiente. Ao contrário do que foi decido no caso de novos empreendimentos. Existe,
no entanto, dúvida sobre a necessidade dessa medida em dois âmbitos: primeiro, se
sozinha ela seria capaz de prover aos donos de empreendimentos os instrumentos
necessários para o cumprimento da Lei; segundo, quanto ao período de hibernação
da Lei.
Inobstante aos métodos alternativos de implementação da Lei de Crimes
Ambientais, não restou clara a necessidade de diferimento da norma, nem na
argumentação utilizada pela Corte, nem nas alegações do Governo. O que houve foi
apenas uma afirmação baseada em um senso comum de que a legislação iria onerar
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demasiadamente empresas, e que essas precisariam então de algum tempo para
cumpri-la.
Com o julgamento de constitucionalidade da chamada pela Corte de “norma
de transição”, deveria existir a demonstração em termos argumentativos dos motivos
que substanciam a necessidade do diferimento da norma, o que não ocorreu, gerando
uma janela de seis anos, na qual ficou permitido o não cumprimento de Lei Federal.
Ademais, não foi verificada preocupação nos votos dos Ministros de atribuir pesos
nem para a violação do princípio da livre iniciativa, nem a violação ao princípio do meio
ambiente ecologicamente adequado.
Conclui-se que não é determinada regra clara para situações que poderiam
ser consideradas válidas a violação do principio do meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Ao analisar tal decisão, assim como o julgamento de mérito da ADI 1505
percebe-se que o STF – que antes tinham uma postura protecionista em relação ao
meio ambiente – no início dos anos 2000, passa a assumir uma nova posição no âmbito
de seu papel de árbitro constitucional, na qual, uma das possíveis interpretações sobre
a sua jurisprudência seria que mesmo diante de situações incertas de violação do
princípio da livre iniciativa, o do meio ambiente pode ser restringido.

a) A evolução da jurisprudência da Corte sobre Amianto
Desde 2001, o Supremo Tribunal Federal vem julgando casos contra o uso da
substância chamada amianto640 ou asbestos (crisotila)641 no Brasil.
Inaugurando o tema, a Medida Cautelar na ADI 2396 MC,642 foi julgada
parcialmente procedente,643 mantendo assim a permissão do uso do amianto crisotila,
640
Informações do Instituto Nacional de Câncer, disponível em: http://www.inca.gov.br/conteudo_
view.asp?id=15, último acesso 08 de maio de 2013.
641
Amianto é um nome genérico de uma família de minérios encontrados profusamente na
natureza e muito utilizados pelo setor industrial no último século. As rochas de amianto se dividem
em dois grupos: as serpentinas e os anfibólios. As serpentinas têm como principal variedade a crisotila
ou “amianto branco”. Os anfibólios, que representam menos de 5% de todo o amianto explorado e
consumido no mundo, estão banidos da maior parte do planeta.
A exposição ao amianto está relacionada à ocorrência de diversas patologias, malignas e não malignas.
Ele é classificado pela Agência Internacional de Pesquisa (IARC) no grupo 1 - os dos reconhecidamente
cancerígenos para os seres humanos.
642
Julgada em 08/05/2001, ajuizada pelo Governador do Estado de Goiás, e relatada pela Ministra
Ellen Gracie, a norma atacada foi a Lei no 2.210/01 do Estado do Mato Grosso do Sul.
643
Suspende a eficácia da Lei Estadual no que tange o artigo 1o, §§§ 1o, 2o e 3o, o artigo 2o, e o
o
artigo 3 , §§1o e 2o, e o parágrafo único do artigo 5o
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conforme a Lei Federal no 9.055/95.644
Apesar de reconhecer que o uso desses minerais é controverso, uma vez que
existe polêmica científica em relação ao seu potencial ofensivo à saúde humana, a
Relatora Ellen Gracie afirma que a controvérsia deve restar baseada no periculum in
mora e no fumus bonus iuris.
Nesse sentido, o Governador de Goiás alegou graves consequências
econômicas para a população da cidade de Minaçu, que depende da extração e venda
desse material, caracterizando o periculum in mora.
Este julgado demonstra a primeira fase da jurisprudência do STF sobre o
tema, na qual ele defere a manutenção do uso do amianto. Novamente, verifica-se
a utilização da tese de que não há conflito entre o caput e incisos II e IV do artigo
170 da Constituição,645 eis que os princípios contidos ali não podem ser aplicados de
forma que o meio ambiente fique isolado, ou na minha opinião, mesmo polarizado em
relação aos demais princípios constitucionais.646
Paralelamente, a Ministra Relatora entendeu a Lei Estadual como inconsistente
com a Constituição Federal647 quanto a repartição de competências legislativas.
644
Art. 1º É vedada em todo o território nacional: I - a extração, produção, industrialização, utilização
e comercialização da actinolita, amosita (asbesto marrom), antofilita, crocidolita (amianto azul) e da
tremolita, variedades minerais pertencentes ao grupo dos anfibólios, bem como dos produtos que
contenham estas substâncias minerais; II - a pulverização (spray) de todos os tipos de fibras, tanto de
asbesto/amianto da variedade crisotila como daquelas naturais e artificiais referidas no art. 2º desta Lei;
III - a venda a granel de fibras em pó, tanto de asbesto/amianto da variedade crisotila como daquelas
naturais e artificiais referidas no art. 2º desta Lei. Art. 2º O asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto
branco), do grupo dos minerais das serpentinas, e as demais fibras, naturais e artificiais de qualquer
origem, utilizadas para o mesmo fim, serão extraídas, industrializadas, utilizadas e comercializadas em
consonância com as disposições desta Lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se
fibras naturais e artificiais as comprovadamente nocivas à saúde humana.
645
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: I - soberania nacional; (...) IV - livre concorrência; (...).
646
Caso houvesse a polarização, seria necessário que a Corte reconhecesse que existe interesses
conflitantes defendidos por princípios constitucionais que entram em choque e necessitam de resolução
por meio de um ônus argumentativo que poderia trazer um escrutínio maior para a atuação dos membros
do STF.
647
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal,
processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; II - desapropriação; III requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra; IV - águas, energia,
informática, telecomunicações e radiodifusão; V - serviço postal; VI - sistema monetário e de medidas,
títulos e garantias dos metais; VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
VIII - comércio exterior e interestadual; IX - diretrizes da política nacional de transportes; X - regime
dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial; XI - trânsito e transporte; XII
- jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas; XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões; XVII -
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Dois anos mais tarde, na ocasião do julgamento da ADI 2656,648 o Relator
Ministro Maurício Corrêa, traz uma linha argumentativa completamente diferente
daquela trazia anteriormente. Para tal, não há prejuízo ao meio ambiente ou à saúde,
desqualificando as razões que fundamentam lei estadual a proibir o uso e importação
do material.
Nota-se que nesse acórdão o Relator demonstra a sua premissa, o que resolve
dois problemas que constam no acórdão acima. O primeiro é que ela cria critérios para
a abertura de um diálogo entre a Corte e a literatura jurídica nacional, ao contrário do
caso anterior, no qual a Relatora Ellen Gracie apenas faz um julgamento de preferência.
Outro ponto superado é o do artigo 170, VI, o qual dentro da estrutura argumentativa
do voto do Relator não irá se aplicar ao caso, uma vez que, na visão do Ministro, não
existe potencialidade de dano ao meio ambiente.
No mesmo dia do julgamento da ADI 2656, foi igualmente julgada a ADI
organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública
dos Territórios, bem como organização administrativa destes; XVIII - sistema estatístico, sistema
cartográfico e de geologia nacionais; XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança
popular; XX - sistemas de consórcios e sorteios; XXI - normas gerais de organização, efetivos, material
bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares; XXII
- competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais; XXIII - seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; XXV - registros públicos; XXVI - atividades nucleares
de qualquer natureza; XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para
as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia
mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima,
defesa civil e mobilização nacional; XXIX - propaganda comercial. Parágrafo único. Lei complementar
poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste
artigo.
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito
tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; II - orçamento; III - juntas comerciais; IV custas dos serviços forenses; V - produção e consumo; VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação
da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; VIII - responsabilidade por
dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico; IX - educação, cultura, ensino e desporto; X - criação, funcionamento e processo do juizado
de pequenas causas; XI - procedimentos em matéria processual; XII - previdência social, proteção e
defesa da saúde; XIII - assistência jurídica e Defensoria pública; XIV - proteção e integração social das
pessoas portadoras de deficiência; XV - proteção à infância e à juventude; XVI - organização, garantias,
direitos e deveres das polícias civis. § 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União
limitar-se-á a estabelecer normas gerais. § 2º - A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. § 3º - Inexistindo lei federal sobre normas
gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. § 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for
contrário.
648
Julgada em 08/05/2003, impetrada pelo Governador do Estado de Goiás, atacando a Lei no
10.813 de São Paulo, que proíbe a importação, a fabricação e a instalação de produtos ou materiais
contendo qualquer tipo de amianto, sobre qualquer forma.
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2396,649 novamente com relatoria da Ministra Ellen Gracie que manteve a posição
exposta no julgamento da Medica Cautelar, qual seja a tese da harmonia dos princípios
constitucionais.
Até tal ponto, verifica-se que, mesmo que o meio ambiente não estava sendo
contemplado nas decisões sobre o uso do amianto, o ordenamento jurídico brasileiro
era coeso quanto ao uso da substancia. A Lei Federal era válida, proibindo o uso
de amianto anfibólico (marrom ou azul), mas permitindo o uso do crisotila (branco),
sendo que leis Estaduais que passavam a proibir a utilização do branco eram julgadas
inconstitucionais.
Contudo, em 2008, houve uma mudança substancial no entendimento da
Corte, por meio do julgamento da Medida Cautelar na ADI 3937.650 Ministro Marco
Aurélio (Relator) argumentou que a Lei que proibia a comercialização do amianto
crisotila interferia no comércio interestadual, uma vez que o amianto seria proibido no
Estado de São Paulo, mas seria permitido nos outros estados da Federação, conforme
Lei Federal no 9.055/95.
Em contrapartida, o Ministro Eros Grau, acompanhado pelo Ministro Cezar
Peluso, discorda do Relator e afirmam que a Lei Federal no 9.055/95 é inconstitucional,
uma vez que agride o preceito do artigo 196 da CF/88, não recepcionando o argumento
de violação ao princípio da livre iniciativa. O voto desses Ministros, em especial do
Ministro Grau marcar o início da mudança na jurisprudência da Corte, eis que não
somente ele pugna pela constitucionalidade da Lei Estadual que proíbe substancia
permitida em Lei Federal, como, em um exercício de coerência legislativa, defende a
declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Federal no 9.055/95 por não ser
compatível com os princípios da proteção ao meio ambiente e à saúde.
Após discussões, o Ministro Joaquim Barbosa apresenta o voto-vista que
alterou o curso da ação no que tangue o convencimento de seus pares. Ele começa
listando os casos relacionados ao uso de amianto julgados e em trâmite no STF, 651
em seguida argumenta pela periculosidade da substancia, incluindo sua abolição no
649
O impetrante, o Governador de Goiás, buscava a declaração de inconstitucionalidade da Lei no.
2.210/01 do Estado do Mato Grosso do Sul. O julgamento ocorreu em 08/05/2003 e a Relatora, Ministra
Ellen Gracie, juntamente com os demais membros do STF, julgaram parcialmente procedente a ação
para declarar inconstitucional o artigo 1o e seus §§§ 1o, 2o e 3o, o artigo 2o, e o artigo 3o e seus §§ 1o e
2o, e o parágrafo único do artigo 5o da Lei Estadual no. 2.210/01/MS, mantendo assim a permissão do
uso do amianto crisotila, conforme a Lei Federal no 9.055/95.
650
Julgado em 04/07/2008, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria,
contra a Lei no 12.684 de 26 de julho de 2007 do Estado de São Paulo, que proíbe o uso de amianto em
qualquer forma.
651
ADI 3355; ADI 3356; ADI 3357; ADI 3406; ADI 3470; ADI 4066.
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Brasil no rol de práticas proibidas pelo princípio do meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
A priori, a Ministra Cármen Lúcia votou em favor da concessão da cautelar
para suspender a Lei Estadual, contudo, após a manifestação de Barbosa, a Ministra
muda seu voto, acatando o argumento de violação do direito à saúde, além de outros
princípios que ela não discrimina, afirma ser o caso de competência concorrente
(artigo 24 da CF/88) ou comum (artigo 23 da CF/88), conforme o princípio adotado.
Acompanha a divergência e indefere a liminar.
Igualmente o Ministro Lewandowski alterou sua posição na continuação do
julgamento da liminar. Lewandowski, tendo anteriormente defendido o conflito de
competência, afirmou que havia outros princípios em questão. Ele explicou seus
argumentos ao considerar o perigo à saúde pública como perriculum in mora, e a
Convenção no 162 OIT como fumus boni iuris, tendo sido o único Ministro a tratar em
termos próprios de medidas acauteladoras.
Ao fazer um julgamento dos dois elementos, posicionou-se no sentido de
que, em matéria de proteção ao meio ambiente e à saúde, os Estados e Municípios
podem criar legislações mais restritivas do que as federais, e por fim decidiu pelo
indeferimento da cautelar.
O resultado foi pelo indeferimento da Medida Cautelar, marcando a mudança
no posicionamento da Corte sobre o amianto, e a superação dos argumentos formais
em favor de argumentos principiológicos. Contudo, nesta fase da jurisprudência do
Supremo, ficam válidas várias normas contraditórias entre si. De um lado tem-se a
Lei Federal que permanece válida, permitindo o uso do amianto branco; e de outro
tem-se leis estaduais que o proíbem. Nasce um estado de insegurança, no qual a
hermenêutica constitucional contribui pouco para resolver.
A evolução da jurisprudência da Corte deu passos importantes em 2011, quando
julgou a Medida Cautelar na ADPF 234. 652 653Contudo, foi em 2012 quando começou
652
Julgado em 28/092011, foi impetrado pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e
Logística. Trata-se da Lei no 12.684/07 do Estado de São Paulo, que proíbe o uso de qualquer tipo
de amianto. Com base nessa norma, fiscais do trabalho estavam proibindo o transporte do produto,
inclusive dos destinados ao comércio exterior.
653
Já na ADPF 234 MC, o Ministro Marco Aurélio foi o relator, seu voto se baseou em quatro
argumentos, um de competência, um de regulamentação, um de direitos fundamentais e finalmente
um de semântica.
Primeiramente, defendeu que a medida atacava o princípio federativo, uma vez que impedia acesso
a rodovias interestaduais e portos, caracterizando como uma questão formal de repartição de
competência, conforme os artigos 1o, 22o, IX, X e XII, da Constituição Federal de 1988. Esse argumento
foi sustentado, também, pelo Ministro Lewandowski e Gilmar Mendes.
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o julgamento de mérito da ADI 3937 e da ADI 3357, a última de relatoria do Ministro
Ayres Britto que o Supremo aproveita a oportunidade e muda de entendimento. A
ocasião trouxe o voto dos dois Ministros relatores das ADIs em questão, contudo o
julgamento foi suspenso. Marco Aurélio trouxe novos argumentos para o deferimento
da inconstitucionalidade das leis estaduais, e Ayres Britto manteve sua posição quanto
ao indeferimento da ação.
Cinco anos após o início do julgamento da ADI 3937, ele foi retomado em agosto
de 2017, com votos de uma Corte quase que inteiramente renovada. O Ministro Dias
Toffoli votou pela improcedência da ADI, assegurando o argumento da ofensa ao direito
à saúde. Ademais, ele retoma o argumento de Grau e vota pela declaração incidental
de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Federal, trazendo coerência ao ordenamento
jurídico. Na sessão seguinte os Ministros Fachin, Rosa Weber, Lewandowski e Celso
de Mello acompanharam o voto de Toffoli, resultando não só na manutenção da lei
estadual, como declara inconstitucional o dispositivo da lei federal que permitia o uso
de amianto crisotila.654
O mesmo resultado foi visto em 30 de novembro de 2017, quando as ADI 3357,
3406 e 3470 e a ADPF 109 foram levadas a julgamento. Somente em tais ocasiões,
apesar já haver decisão nos autos da ADI 3937, que o efeito vinculante e erga omnes
foi dado a declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal.
A evolução da jurisprudência sobre a (i)legalização do amianto crisotila perpassou
A Ministra Carmen Lúcia, em seu voto, afirma que quanto à questão federativa, deve-se levar em
consideração que os direitos à saúde e ao meio ambiente são relevantes para o caso e que esses
direitos são de competência legislativa concorrente, artigo 24, VI e XII, da Constituição Federal de 1988.
Entretanto, entendeu, assim como o Ministro Relator, que o transporte desse material não estava
configurado como “uso”, e, portanto, deve ser permitido.
Em contrapartida, o Ministro Ayres Britto conclui que, se a Lei paulista proíbe o uso, para que seja
coerente, seria necessário que proibisse também o transporte. Ele afirma que a Lei Federal haveria de
conter disposições de atenuação de sua eficácia, até o ponto de proibir o amianto no mercado, uma vez
que a Convenção no. 162 da OIT, ratificada pelo Brasil, faz menção à Lei Federal. Essa Convenção, em
seu artigo 3o, trata especificamente do amianto e determina que a legislação nacional tome medidas
para prevenir e controlar os riscos para a saúde, oriundos da exposição profissional ao amianto, bem
como proteger os trabalhadores contra esses riscos. Ayres Britto entendeu que a circulação do produto
deve ser proibida, e isso inclui o uso e transporte.
O Ministro Cezar Peluso afirma que Lei Estadual é constitucional, já que obedeceu aos ditames dos
artigos 196 e 225, V da Constituição Federal, ao contrário da Lei Federal que é inconstitucional, votando
assim pelo indeferimento da liminar. Em debate, esse Ministro afirmou que o manuseio e o contato do
amianto com os trabalhadores é, em sua visão, o fator de inconstitucionalidade.
Em decisão por maioria, os Ministros declararam a constitucionalidade da Lei quanto à proibição do uso,
e a inconstitucionalidade quanto à proibição de transporte.
654
A ADI 4066 também foi julgada no mesmo período de agosto de 2017, contudo, apesar da lei
estadual em tela ter sido declarada constitucional, não houve a inconstitucionalidade da Lei Federal, eis
que não houve quórum do art. 96 da Constituição de 88.
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por temas constitucionais e ambientais, nos quais, uma vez superados os argumentos
sobre competência, o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado entrou
em conflito com princípios das chamadas liberdades públicas inseridos no art. 170 (Da
Ordem Econômica e Financeira) da Constituição de 1988655, tais como propriedade
privada e livre iniciativa.
A discussão inicia-se em um momento de uma possível relativização do
princípio da proteção ao meio ambiente, vindo logo após o julgamento sobre a Lei de
Crimes Ambientais. Encontrando uma resistência na Corte para resolver as questões
formais de competência, e analisar o mérito. Em tal fase, não era necessário, em
termos argumentativos, que qualquer outro ponto fosse levantado, além da questão
das competências constitucionais sobre legislação ambiental para o julgamento
de improcedência da ação. Contudo, alguns Ministros se alongam na tentativa de
demonstrar que não há conflito e que os princípios em tela são harmônicos.
Mesmo em meados dos anos 2000, quando o Supremo havia renovado seus
membros e estava mudando o sentido de seu entendimento sobre o tema, ainda
assim o argumento mais comum foi a tese da harmonia dos princípios constitucionais.
A diferença foi na construção do argumento. Nessa nova fase o uso do amianto crisotila
não era considerado suporte fático válido de proteção no âmbito do princípio da livre
iniciativa. Todavia, ainda não se via um comprometimento com a coerência do sistema
legislativo ambiental, eis que pouco se flava sobre declaração de inconstitucionalidade
incidental. De forma que por alguns anos, havia uma Lei Federal que permitia o uso
do amianto branco, e leis estaduais esparsas que o proibiam, criando um desafio
hermenêutico para os jurisdicionados.
Somente em 2012 houve uma sinalização de uma preocupação com a
homogeneidade da legislação sobre o meio ambiente, quando mais membros da Corte
aderiram a tese de inconstitucionalidade incidental, culminando com os julgamentos
de 2017. Eles demonstraram um Supremo dividido entre aqueles pró-iniciativa e os
ambientalistas, o que tornou inicialmente impossível a formação de quórum para
declaração de inconstitucionalidade ainda em agosto. Entretanto, em novembro a
Corte completa a mudança de jurisprudência, consolida a proibição do amianto branco
em todo o território brasileiro e restaura a coerência no ordenamento jurídico brasileiro.

655
SILVA, Virgílio Afonso da. “A evolução dos direitos fundamentais” In Revista Latino Americana
de Estudos Constitucionais 6 (2005), p. 541-558.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sistematização da análise dos casos discutidos aqui é dividida em duas
partes, a primeira trata dos acórdãos relacionados ao argumento que combina meio
ambiente e saúde, este consiste dos casos sobre a regulamentação do amianto, a
segunda atenta para os demais casos.
Nos casos analisados das ADI 1505, 1505 MC e 1952 MC, verifica-se que
tais seguem na linha de não reconhecimento de conflitos, mantendo um discurso
inconstante, por utilizar os mesmo argumentos para sustentar posições, por vezes,
antagônicas.
De tal forma, acredita-se que a resposta não está na negação da existência
desses conflitos, mas sim na graduação deles. Isto é, apenas uma análise do caso
concreto pode resultar em uma decisão mais adequada e proporcional, agindo de
forma a construir um corpo de julgados que sirva como baliza para a tutela tanto do
meio ambiente como da livre iniciativa. Negar o conflito não é solucioná-lo.
Com efeito, a relevância da evolução do entendimento do STF sobre o amianto
resta na disponibilidade que o mesmo teve em reconhecer e resolver um conflito real,
que teve e terá repercussões importantes. Um elemento que talvez foi facilitador na
resolução da disputa foi o direito à saúde.
Na pesquisa realizada nos casos referentes ao amianto, o argumento do meio
ambiente aparece ligado ao argumento de proteção à saúde. A compreensão de que
a junção dos princípios relativos à saúde e ao meio ambiente gerariam um super
argumento perante o STF, o qual garantiria o resultado de qualquer pleito, é baseada
na existente jurisprudência da Corte, ao observar que, na presente pesquisa, o “super
argumento” irá superar aspectos formais para assegurar uma decisão favorável aos
princípios anteriormente listados.
A Corte nem sempre entendeu a combinação como um argumento coringa,
capaz de ganhar todos os casos em que é suscitado, contudo com uma nova composição
a perspectiva indicada mudou. Os julgamentos das últimas ações constitucionais
indicam o possível surgimento desse super argumento, o qual pode levar a um maior
índice de aceitação de teses ambientais quando estão ligadas a questões de saúde.

4. CONCLUSÕES
Finalmente afirma-se:
1 Que houve duas fases na jurisprudência do STF em relação a defesa do
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meio ambiente no âmbito do artigo 170, um mais protecionista que a outra;
2 Que mesmo nos casos em que o meio ambiente era preterido por outro
princípio constitucional, os membros da Corte defendiam a tese de
harmonia entre princípios constitucionais, o que impede a criação de um
diálogo sobre o que é tutelado e o que não o é pelo princípio do meio
ambiente ecologicamente equilibrado;
3 Que, com base nos casos sobre amianto, o princípio do meio ambiente
ecologicamente equilibrado quando combinado com o direito à saúde pode
criar um super argumento, capaz de trazer mais aceitação jurisprudencial a
teses ambientalistas;
4 E principalmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre
o uso amianto começou garantindo coerência do ordenamento, contudo
no final dos anos 2000, por meio de julgamentos em medidas cautelares,
permitiu a existência de normas ambientais conflitantes em vigência no
Brasil, e somente em 2017, após quase dez anos de insegurança, que a
Corte corrige a distorção sistemática e declara a inconstitucionalidade do
uso do amianto branco ou crisotila em todo o território brasileiro.

8. GLOBAL COMMONS E CONFUSÃO GERADA A
PARTIR DA NOMENCLATURA: ESCLARECENDO OS
DIFERENTES CONCEITOS DOS COMUNS

CAROLINE VIEIRA RUSCHEL656
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI
ROGÉRIO DA SILVA PORTANOVA657
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC

1. Introdução
O presente artigo tem por objetivo esclarecer a confusão que vem sendo gerada
na utilização do termo ‘Global Commons’. Vários ramos do conhecimento, doutrinas
e pensamentos diversificados e as vezes até contraditórios utilizam nomenclaturas
idênticas ou semelhantes, tais como: ‘Global Commons’, ‘Commons’, ‘Comuns’,
‘Comum’,‘bem comum’, dentre outros para designar ora coisas iguais, ora coisas
diferentes.
Traremos alguns conceitos e definições sobre os diferentes pontos de vista em
que tais nomenclaturas estão sendo utilizadas para, ao final, esclarecermos o conceito
de Global Commons e sua relação com o meio ambiente.
O presente artigo é um fragmento de uma ampla pesquisa doutoral sobre
espaços territoriais especialmente protegidos. Durante tal pesquisa, percebeu-se
uma confusão na utilização dos conceitos e, consequentemente, o risco de pesquisas
em direito ambiental formuladas com bases conceituais e pressupostos errados.
A relevância do trabalho está no esclarecimento dessas definições, evitando mais
656
Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Direito pela
Universidade Federal de Santa Catarina. Especialista em Gestão de Conflitos Ambientais pela
Universidade de Tübingen - Alemanha. Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professora da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI.
Ministra a disciplina de Direito Ambiental desde 2006, com experiência profissional na Advocacia
Ambiental em gestão e prevenção de conflitos desde 2006.
657
Coordenador de Gestão Ambiental da UFSC. Pós doutor da Universidade de Lusiana – Portugal.
Doutor em Antropologia e Sociologia Política em Paris VIII. Saint Denis. Professor de Direito Ambiental
na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, Coordenador do Grupo de Estudos em
Direito Planetário, Meio Ambiente e Globalização.
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equívocos.
2. Conceito e Definições de Commons
Abaixo, identificamos os diferentes significados da palavra Commons ou Global
Commons.
a)
Proteção Internacional: A terminologia ‘Global Commons’ é utilizada
para designar os ‘espaços internacionais comuns’ na ótica do Direito Internacional
Ambiental658.
O ‘Global Commons’ refere-se aos domínios de recursos ou áreas que estão
fora do alcance político de qualquer Estado-Nação. São identificados quatro bens
comuns globais: o Alto Mar; a Atmosfera; Antártica e o Espaço Exterior659.
Susan J. Buck660 diferencia-os em internacionais e globais. Segundo ela os
recursos naturais internacionais são aqueles compartilhados por várias nações, assim
como o Mar Mediterrâneo ou a Antártica. De outro lado, os recursos globais são
caracterizados pelo acesso legal de todas as nações, como o espaço sideral. A grande
distinção entre o bem internacional e o global é que aquele é exclusivo, enquanto o
global, não.
b)
Terras comunais de população camponesa: O termo ‘Commons’, no
plural, foi usado pela primeira vez para designar as terras comunais das populações
camponesas na Inglaterra. A partir do século XIII, muitas dessas terras “foram
transformadas em propriedades de latifundiários através do processo de ‘enclosures’661,
ou seja, estabelecimento de áreas cercadas” e destinadas à criação de carneiros,
provocando revoltas camponesas662.
Ainda encontramos terras comunais nos dias atuais, ou seja, terras
compartilhadas em um sistema de gestão realizado por um grupo de pessoas que
vivem dentro de uma propriedade comum. Elinor Ostrom663 possui um amplo estudo
na área.
c)
Críticos do sistema capitalista: Outro contexto em que também é utilizada
a nomenclatura ‘Common’ ou ‘Comum’, no singular, refere-se às críticas feitas ao
regime capitalista. O ‘Comum’ tornou-se o nome de um regime de práticas, de lutas,
658
SOARES, Guido Fernando Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente: emergência, obrigações
e responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001.
659
UNEP. United Nations Environment Programme. Global Commons. [S.l.], 2016. Disponível em:
http://www.unep.org/delc/GlobalCommons/tabid/54404/ Access on: 02 Nov. 2016
660
BLUCK, Susan J. The global commons: an introduction. Washington: Island Press. 1998, p. 5 - 6.
661
Cercamentos legais (tradução nossa).
662
HOUTART, François. Dos bens comuns ao ‘bem comum da humanidade’. Bruxelas: Fundação
Rosa Luxemburgo, nov. 2011. Disponível em: <https://goo.gl/BTJGbJ>. Access on: 15 set. 2015, p. 7.
663
OSTRON, Elinor et al. The Drama of the commons. Washington: National Academy Press. 2001.
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de instituições e de pesquisas que se abriram sobre um futuro não capitalista664.
Segundo Pierre Dardot e Christian Laval665 ,
A reinvindicação do Comum foi atribuída à existência das lutas
sociais e culturais contra a ordem capitalista e o estado empresarial.
Termo central da alternativa ao neoliberalismo, o Comum tornou-se
o princípio efetivo dos combates e movimentos que, depois de dois
decênios, resistiram à dinâmica do capital que deu lugar às formas de
ação e discursos originais. Longe de ser pura invenção conceitual, é a
formula de movimentos e correntes de pensamentos que procuram
se opor à tendência maior de nossa época: a extensão da apropriação
privada a todas as esferas da nossa sociedade, da cultura e do ser
vivo. Neste sentido, o termo Comum designa não o ressurgimento de
uma ideia comunista eterna, mas de emergência de um novo modelo
de contestar o capitalismo, uma via de considerar seu falecimento. É
também uma maneira de virar as costas ao comunismo estático.

Juristas, filósofos e economistas investiram nas pesquisas sobre o ‘Comum’
consolidando o estudo nessa área. Dentre esses autores, destacamos Michael Hardt e
Antonio Negri com o livro Império666, no qual debatem “Comum” como a contracorrente
do “Império” conceituado como uma força suprema ausente de fronteiras, que
determina o estado de coisas existente, criando o próprio mundo em que a população
habita. Apesar de discurso de paz, o Império seria movido por opressão e destruição.
Mas a força das multidões pode construir um contra-Império667.
Dardot e Laval668 atribuem à Hardt e Negri669 o mérito histórico de passar à
reflexão do plano das experiências concretas dos Comuns (no plural), à uma concepção
mais abstrata e politicamente mais ambiciosa do Comum (no singular).
d)
Tragédia dos Comuns: Outro fato a se destacar é que o tema dos

664
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. Commun: Essai sur la révolution au XXIe siècle. 2014.
Disponível em: <https://goo.gl/9DuuNa>. Access on: 05 mai. 2017, p. 17.
665
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. Commun: Essai sur la révolution au XXIe siècle. 2014.
Disponível em: <https://goo.gl/9DuuNa>. Access on: 05 mai. 2017, p. 16.
666
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Tradução: Berilo Vargas. 2. ed. Rio de Janeiro:
Record, 2001. Apesar da diversidade de trabalhos e pesquisas com uma visão crítica do capitalismo,
e corroborando com muitas de suas opiniões, nosso trabalho não terá este enfoque. Dentre alguns
autores que trabalham o tema além de Hardt e Negri (2001) e Dardot e Laval (2014), destaca-se Allan
Rush (2006).
667
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Tradução: Berilo Vargas. 2. ed. Rio de Janeiro:
Record, 2001, p. 14 e 15.
668
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. Commun: Essai sur la révolution au XXIe siècle. 2014.
Disponível em: <https://goo.gl/9DuuNa>. Access on: 05 mai. 2017, p. 17
669
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Tradução: Berilo Vargas. 2. ed. Rio de Janeiro:
Record, 2001
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Comuns ganha destaque com a obra A Tragédia dos Comuns, de Garrett Hardin670,
mas nesse caso, em um texto ligado aos recursos naturais disponíveis no planeta e
sua disponibilidade para a população mundial.
e)
Tragédia dos Anticomuns: Ainda encontramos na literatura a Tragédia dos
Anticomuns, desenvolvida por Michael Heller671 baseado no conceito criado por Frank
Michaelmann. Heller reconhece que a noção de ‘Anticommons’ é o diâmetro oposto à
noção de ‘Common’. Ela surge quando há mais de um proprietário sobre um recurso
escasso e a cada um é atribuído o direito de excluir os demais, nenhum tem a totalidade
do direito sobre o recurso, mas cada um tem parte dos respectivos direitos. Ou seja, se
não tiver unanimidade de vontade, o recurso resultará não utilizado ou subutilizado672.
Esta teoria foi desenvolvida com base na mudança de regime de propriedade que se
verificou na Rússia e a subutilização de estabelecimentos em Moscou, após a abertura
do regime, acarretando lojas sem mercadorias ao mesmo tempo em que barracas de
comércio se estabeleciam nas ruas da cidade673
Heller, como professor de direito, analisa tal teoria sob o ponto de vista da
propriedade privada, não levando em consideração os recursos naturais comuns. Tal
teoria está sendo muito utilizada nos estudos de Direito, Economia e Propriedade
Intelectual. No entanto, achamos perigoso utilizar este conceito para estudos ligados
ao Meio Ambiente.674
Por esta razão, precisamos tomar cuidado ao usarmos a nomenclatura
anticommons ou anticomuns ao tratarmos de Recursos Naturais Comuns.
f)
Tragédia dos Não Comuns: Afirmam que vivemos, na verdade, a tragédia
dos não comuns. Esta tragédia se detém no fato que a humanidade ignora aquilo
que a domina: grupos econômicos, classes sociais e castas políticas. A humanidade
ignora que os que a dominam não querem ceder seus poderes e privilégios, querem
prolongar o exercício da sua dominação através do engajamento em guerras
econômicas, chantagem aos desempregados, o medo dos estrangeiros. Encontramo670
HARDIN, Garrett. The tragedy of the commons. Science, v. 162, n. 3859, Dec. 1968, p. 1243-1248.
671
HELLER, Michael A. The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to
Markets. Harv. L. Rev. 111, n. 3, p. 621-688, 1998 Disponível em: <https://goo.gl/HLNt7e>. Access on:
15 jul. 2017.
672
TIMM, Luciano Benetti; BRENDLER, Gustavo. Análise Econômica da Propriedade Intelectual:
Commons vs. Anticommons. [S.l.: s.n.], 2009. Disponível em: <https://goo.gl/Aj5Y57>. Access on: 24
jan. 2017, p. 1028.
673
HELLER, Michael A. The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to
Markets. Harv. L. Rev. 111, n. 3, p. 621-688, 1998. Disponível em: <https://goo.gl/HLNt7e>. Access on:
15 jul. 2017, p. 623 – 624)
674
HELLER, Michael A. The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to
Markets. Harv. L. Rev. 111, n. 3, p. 621-688, 1998. Disponível em: <https://goo.gl/HLNt7e>. Access on:
15 jul. 2017.
Sobre os Anticomuns: Heller, M. A. (1998); TIMM, Luciano Benetti e BRENDLER, Gustavo (2009); PIRES
(2008); SASS, (2016).
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nos no impasse do desarmamento político das sociedades, ao mesmo tempo em que
sofremos a fraqueza da democracia, com o ilimitado poder do capitalismo675.
g)
Bens Comuns (no plural): Ora para designar Recursos Naturais Comuns
em diferentes regimes de propriedade, ora para tratar de propriedade comunal.
No primeiro caso, Mattei676, em seu manifesto pelos bens comuns, menciona
que a dimensão ecológica e o pensamento sistêmico são as únicas aproximações
capazes de desvelar a acumulação individualista, devastadora para a vida em
comunidade. Além disso, demonstra que existe um desencontro entre visões de
mundo - mecanicista-tecnológica/individualista de dimensão quantitativa da realidade
x ecológica/comunitária/qualitativa - que precisam revolucionar por meio de práticas
que façam triunfar a visão ecológica/comunitária/individualista no plano global em um
tempo reduzido. Esta última visão, segundo o autor, seria a única compatível com a
manutenção da vida no planeta.
Ainda segundo o autor, precisa-se predispor de uma alternativa política e
cultural capaz de debilitar o papel da propriedade privada e da soberania estatal como
as pedras angulares de uma organização política possível677.
No segundo caso, para contribuir na gestão de propriedades comunais Elinor
Ostrom678 pesquisou formas institucionais e funcionais, além de instrumentos
jurídicos, permitindo que as comunidades gerissem os recursos naturais e culturais
compartilhados fora do mercado e do estado. A autora, em seu livro, chama os
recursos de propriedade comunal de bens comuns. No nosso trabalho, chamaremos
de ‘propriedade comunal’, evitando assim, uma confusão de nomenclatura.
h)
Bem Comum (no singular): o bem comum é tratado na filosofia, no
entanto, o aspecto filosófico de bem comum não será estudado nesse trabalho, por
não ser o foco da tese. Da mesma forma, não podemos confundir o significado de
‘commons’ com o de bem comum nas ciências jurídicas. Pode-se dizer que o bem
comum é a finalidade do direito, ou seja, os homens unem-se e organizam-se por
meio das leis para atingirem o ‘bem comum’. Normalmente diz respeito ao interesse
dentro de um território soberano, dentro de um país e pode ser entendido como
interesse público.
i)
Bem Comum da Humanidade/da Terra: Nessa linha estão François

675
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. Commun: Essai sur la révolution au XXIe siècle. 2014.
Disponível em: <https://goo.gl/9DuuNa>. Access on: 05 mai. 2017, p. 22.
676
MATTEI, Ugo. Bienes Comunes: um manifesto. Madrid: Trotta, 2013.
677
MATTEI, Ugo. Bienes Comunes: um manifesto. Madrid: Trotta, 2013, p. 113.
678
OSTRON, Elinor et al. The Drama of the commons. Washington: National Academy Press. 2001.
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Houtart679 e Vandana Shiva680. Percebe-se que os autores procuraram ultrapassar a
forma como o capitalismo é criticado, transcendendo uma visão do “marxismo linear”681
para algo além, que redefine, que transcende a nossa relação com a natureza, visando
a construção de um Estado Ecológico682.
Houtart propõe a necessária transição dos ‘bens comuns’ ao ‘bem comum
da humanidade’. No seu texto, ele consegue demonstrar a necessidade que temos
de mudar o paradigma ao falarmos de ‘bem comum’ ou ‘comum’. É como se ao
falarmos de ‘bem comum’ quiséssemos recuperar as coisas boas que perdemos com
a modernidade. O bem comum da humanidade estaria baseado em “alternativas ao
modelo econômico capitalista, hoje predominante em todas as áreas devido à sua
globalização e suas dimensões sociais, políticas, culturais e de gênero. Significa rever o
paradigma básico da vida comunitária da humanidade no planeta, tal como foi definido
com a lógica do capitalismo”683.
Para Houtart684, a luta pelos Global Commons consiste na oposição à onda
de privatizações que atingiram a maioria das redes públicas, desde as ferrovias, a
energia elétrica, a água, os transportes, a telefonia, saúde e a educação e também as
florestas, os rios, as terras. O common land685 foi considerado como wasted land686,
no qual todo o uso não capitalista da terra significava um ‘não uso’. Percebe-se que a
crítica de Houtart é muito semelhante a crítica contra o capitalismo. No entanto, ele
foca na proteção dos Recursos Naturais Comuns.
Dentro de correntes semelhantes, Shiva687 designa os bens comuns da Terra.
Sua experiência no Movimento Democrático Global toma forma de uma rede de
realidade diversificada e ativa em muitos âmbitos: do político e social até o ecológico.
Cada contribuição é importante, dentro da característica específica de cada cultura,
pois estamos em uma única batalha para conseguirmos justiça - no plano econômico
679
HOUTART, François. Dos bens comuns ao ‘bem comum da humanidade’. Bruxelas: Fundação
Rosa Luxemburgo, nov. 2011. Disponível em: <https://goo.gl/BTJGbJ>. Access on: 15 set. 2015.
680
SHIVA, Vandana. Il bene comune dela terra. Milano: Giangiacomo Feltrinelli, 2006.
681
Usamos essa terminologia, pois conseguimos identificar nos ‘’ de Marx algo além do que
se tornou o ‘marxismo real’. MARX, KARL. Manuscritos Econômicos e Filosóficos. São Paulo:
Boitempo, 2010.
682
O Estado Ecológico seria aquele baseado nos preceitos ecocêntricos, que não separa nem
fragmenta o ser humano do Meio Ambiente. Tudo está agregado. É uma n Manuscritos Econômicos e
Filosóficos ova forma de pensar o mundo e a nossa vida neste mundo.
683
HOUTART, François. Dos bens comuns ao ‘bem comum da humanidade’. Bruxelas: Fundação
Rosa Luxemburgo, nov. 2011. Disponível em: <https://goo.gl/BTJGbJ>. Access on: 15 set. 2015, p. 16.
684
HOUTART, François. Dos bens comuns ao ‘bem comum da humanidade’. Bruxelas: Fundação
Rosa Luxemburgo, nov. 2011. Disponível em: <https://goo.gl/BTJGbJ>. Access on: 15 set. 2015, p. 7.
685
Terra comunal (tradução nossa)
686
Terra desperdiçada (tradução nossa).
687
SHIVA, Vandana. Manifiesto para uma Democracia de la Tierra: justicia, sostenibilidad y paz.
Barcelona: Paidós, 2005, p. 205.
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e social -, sustentabilidade ecológica, paz, democracia e liberdade de expressão para
culturas diferentes.
Segundo Shiva688, a democracia da Terra
Constitui hoje em dia um movimento político emergente de defesa
da paz, da justiça e da sustentabilidade. A democracia da Terra vincula
o particular com o universal, o diverso com o comum e o local com o
global. Incorpora o que na Índia chamamos vasudhaiva kutumbkam
(a família da Terra): a comunidade de todos os seres que dependem
desta para viver.

Concordamos com o enfoque dado pelos dois autores acima, mas acreditamos
que não podemos excluir descobertas e conquistas já alcançadas. Ao contrário,
precisamos reconhecer a importância do capitalismo e da tecnologia, aceitando
suas limitações, se quisermos mudar o paradigma e transcender a este modelo no
qual nos encontramos. Precisamos olhar para as perturbações e perceber que elas
podem ser nefastas ou estimulantes e que muitas vezes, de uma perturbação nefasta
brotam as potencialidades689. Em nossa opinião, essa é uma das vias para atingirmos
a democracia da terra mencionada por Shiva.690
Passamos a estudar o conceito de Global Commons em conexão com o contexto
ambiental ou ecossistêmicos.
3. Conceito de Global Commons no contexto ecossistêmico dos espaços
territoriais especialmente protegidos
Para identificarmos os Global Commons no contexto ecossistêmico utilizaremos
a nomenclatura ‘Recurso Natural Comum’ ou ‘Recursos Naturais Comuns’. Neste
trabalho ele designa todos os bens naturais que são comuns a todos, sem confundir
com conceituações filosóficas, políticas, econômicas e jurídicas do termo ‘Comum’ ou
’Comuns’ ou ‘Bens Comuns’. Em função de ser mais abrangente e ter por objetivo a
proteção do Meio Ambiente na sua totalidade, justificamos a nossa escolha com uma
breve explicação de cada um dos termos utilizados no contexto ecossistêmico e que,
muitas vezes, acabam confundindo-se e confundindo leitores e pesquisadores.
Nosso objetivo é trabalhar uma perspectiva que valoriza o ser humano, mas
vai além, agregando os conceitos dentro de um enfoque de sistema socioecológico,
688
SHIVA, Vandana. Manifiesto para uma Democracia de la Tierra: justicia, sostenibilidad y paz.
Barcelona: Paidós, 2005, p. 09.
689
MORIN, Edgar. Sociologia. A sociologia do microsocial ao macroplanetário. Publicações EuropaAmérica, 1984.
690
SHIVA, Vandana. Manifiesto para uma Democracia de la Tierra: justicia, sostenibilidad y paz.
Barcelona: Paidós, 2005.
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que “enfatiza a integração do homem na natureza, considerando artificiais e arbitrárias
dissociações entre esses sistemas”691, trazendo, assim, a “união indissociáveis de
componentes sociais e ecológicos que estão em contínua interação e reorganização”692.
Nos ‘Recursos Naturais Comuns’ são incluídos peixes, vida selvagem,
águas superficiais e subterrâneas, pastagens e florestas. Eles compartilham duas
características, quais sejam, a dificuldade no controle do acesso, devido a sua natureza
física, já que pode ser muito caro ou até mesmo impossível controlar recursos
migratórios como peixes, vida selvagem, água subterrânea. A segunda característica
diz respeito a sua subtração, ou seja, a capacidade que cada usuário tem de subtrair
parte de um recurso que é de todos693 .
Os ‘Recursos Naturais Comuns’ se diferenciam dos regimes de direitos de
propriedade nos quais os recursos são mantidos. Ou seja, nos primeiros estão inclusos
todos os recursos naturais, sem distinção ou divisão referindo-se às qualidades físicas
de sistemas de recursos. No segundo caso, que podemos chamar de ‘Propriedade
Comunal’, estas se relacionam às instituições sociais e não a qualidades naturais ou
físicas inerentes aos recursos. 694
Importante mencionar que evitaremos o termo ‘Recursos de Propriedade
Comum’, uma vez que apresenta o risco de confundir propriedade - uma instituição
social - com recursos - partes do mundo físico ou biológico695. Quando quisermos
falar de uma propriedade comum, ou seja, de uma instituição social que reconhece ou
engloba várias pessoas e que não é reconhecida no Brasil, usaremos a terminologia
‘propriedade comunal’.
Por fim, a Declaração Universal do Bem Comum da Terra e da Humanidade696 traz
691
BERKES, Fikret , FOLKE, C. Linking social and ecological systems for Resilience and
Sustainability. In: BERKES, F.; FOLKE, C. (Orgs.). Linking social and ecological systems. Cambridge:
Cambridge University Press, 1998. p. 1–25.
692
FREITAS, Rodrigo Rodrigues. Implicações de políticas de conservação e desenvolvimento
na pesca artesanal costeira em uma área marinha protegida da baía da Ilha Grande. 2015. 246f. Tese
(Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2015, p. 57.
693
BERKES, Fikret. Sistemas sociais, sistemas ecológicos e direitos de apropriação de recursos
naturais. In VIEIRA, Paulo Freire; BERKES, Fikret; SEIXAS, Cristina. Gestão Integrada e participativa de
recursos naturais. Florianópolis, Secco-APED, 2005, p. 49 e FEENY. et al. A tragédia dos Comuns: Vinte
e dois anos depois. In: DIEGUES, Antônio Carlos; MOREIRA, André de Castro. Espaços e Recursos
Naturais de Uso Comum. São Paulo: NUPAUB, USP, 2001, p. 19.
694
MCKEAN. Margaret. Management of Tradicional Common Lands (Iriaichi) in Japan. In:
BROMLEY, D.W. (Org.). Making the Commons Work: Theory, Practice and Policy. San Francisco: Institute
for Contemporary Studies Press, 1992, p. 63-98, p. 80.
695
MCKEAN. Margaret. Management of Tradicional Common Lands (Iriaichi) in Japan. In:
BROMLEY, D.W. (Org.). Making the Commons Work: Theory, Practice and Policy. San Francisco: Institute
for Contemporary Studies Press, 1992, p. 63-98, p. 80.
696
Redigida por Miguel Escoto e Leonardo Boff, A Declaração Universal do Bem Comum da Terra e
da Humanidade é fruto de diálogos e encontros com diferentes atores. “Há um amplo movimento que
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o conceito do que entendemos por Recurso Natural Comum no presente trabalho.
Reconhecemos ser um conceito amplo, mas precisamos ampliar nossa forma de
percepção para tentarmos proteger de fato o planeta terra e toda a sua biodiversidade.
Segundo essa declaração “O Bem Comum supremo e universal é a própria
Terra, que traz condição para todos os demais bens”697. Em seu artigo primeiro, a
declaração menciona a terra como a “Grande Mãe”, que deve ser amada, cuidada,
regenerada e venerada. No seu inciso I menciona que a Terra é sujeito de dignidade e
não poderá ser apropriada de forma individual, nem transformada em mercadoria, pois
pertence comunitariamente a todos os que a habitam. Destaca que o Bem Comum da
Humanidade é fortalecido quando todos os seres são vistos como interligados e com
valor intrínseco, independentemente do uso humano.698
O Artigo 4° destaca que “a biosfera é um Bem Comum da Terra e da Humanidade
e é patrimônio compartilhado por todas as formas de vida, da qual os seres humanos
são tutores.” 699
Destacamos o artigo 5°, pois descreve o que pertence a esse Bem Comum da
Terra, que neste trabalho chamamos de Recursos Naturais Comuns:
Pertencem ao Bem Comum da Mãe Terra e da Humanidade os
recursos naturais, como o ar, os solos, a fertilidade, a flora, a fauna,
os genes, os micro-organismos e as amostras representativas dos
ecossistemas naturais e o espaço exterior. I. A água pertence ao Bem
Comum da Terra e da Humanidade porque é um bem natural, comum,
vital e insubstituível para todos os seres vivos, especialmente para os
humanos, que têm direito ao acesso a ela, independentemente dos
custos de sua captação, reserva, purificação e distribuição, que serão
assumidos pelo poder público e pela sociedade. II. Os oceanos são
um Bem Comum da Mãe Terra e da Humanidade porque constituem
os grandes repositórios da vida, os reguladores dos climas e da base
física e química da Terra. III. As matas pertencem ao Bem Comum da
inclui mais de cem nações que querem mudar a configuração da ONU para que ela seja mais adequada
à fase planetária da história da Terra e da Humanidade. Há três grupos de trabalho: um propõe uma
Declaração Universal do Bem Comum da Terra e da Humanidade, outro estuda as instituições internas
de como a nova ONU deve funcionar e o terceiro apresenta uma proposta de um tribunal universal
contra os crimes contra a Mãe Terra e a natureza”. BOFF, Leonardo; ESCOTO, Miguel de. Declaração
Universal do Bem Comum da Terra e da Humanidade. [S.l.: s.n.], s.d.
697
BOFF, Leonardo; ESCOTO, Miguel de. Declaração Universal do Bem Comum da Terra e da
Humanidade. [S.l.: s.n.], s.d.
698
BOFF, Leonardo; ESCOTO, Miguel de. Declaração Universal do Bem Comum da Terra e da
Humanidade. [S.l.: s.n.], s.d.
699
BOFF, Leonardo; ESCOTO, Miguel de. Declaração Universal do Bem Comum da Terra e da
Humanidade. [S.l.: s.n.], s.d.
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Mãe Terra e da Humanidade, contêm a maior biodiversidade do planeta,
a umidade necessária para o regime de chuvas e são os grandes
sequestradores de dióxido de carbono. IV. Os climas pertencem ao
Bem Comum da Mãe Terra e da Humanidade porque são a condição
essencial para a manutenção da vida, e as mudanças climáticas devem
ser tratadas globalmente e com uma responsabilidade compartilhada700

Portanto, a tarefa de tutelarmos o Meio Ambiente é muito mais complexa
do que simplesmente fazermos leis que protejam uma parte do todo. É preciso ir
além, entender os recursos terrenos não como objetos a serem utilizados, mas como
fundamentais para que a vida humana aconteça. É preciso entender que o ser humano
é parte da natureza e deve aprender a viver incluído no conceito de natureza. É preciso,
fundamentalmente, mudar a forma como pensamos e enxergamos a realidade, o Meio
Ambiente, o ser humano e tudo que liga e relaciona tudo isso. É preciso percebermos
a nossa existência dentro desse grande Recurso Natural Comum!
Para concluirmos, nos quadros 1 e 2 procuramos esclarecer a confusão de
nomenclatura.
Quadro 1 - Quadro explicativo das nomenclaturas e seus respectivos conceitos ou
definições.
NOMENCLATURAS
CONCEITOS – DEFINIÇÕES
Global Commons com Espaços internacionais comuns. Ex.: Alto Mar; a
enfoque internacional
Atmosfera; Antártica e o Espaço Exterior.
Commons ou Comuns 1) Todos os bens naturais do planeta. Nomenclatura
(Plural)
usada por Hardin (1968) na Tragédia dos Comuns. Na
tese incluimos como Recursos Naturais Comuns.
2) Terras comunais das populações camponesas
na Inglaterra e não reconhecida pela lei. Foram
transformadas em propriedades de latifundiários
através do processo de cercamentos legais no país.
Na tese chamamos de Propriedade Comunal.
Common ou Comum Nomenclatura usada pelos autores críticos do regime
(singular)
capitalista. Concepção mais abstrata e politicamente
mais ambiciosa do Comum.
Bem Comum (no singular) 1) Definição filosófica.
2) Definição jurídica.

700
BOFF, Leonardo; ESCOTO, Miguel de. Declaração Universal do Bem Comum da Terra e da
Humanidade. [S.l.: s.n.], s.d.
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Bens Comuns (no plural)

1) Definição que também é utilizada para classificar
os recursos naturais e sua gestão em regimes de
propriedade.
2) Ugo Mattei também acrescenta um debate
interdisciplinar político, econômico e político ao
conceito de bens comuns, conectando – o também
com questões ecológicas.
3) Definição de Elinor Ostrom (1990) para Propriedade
Comunal.
Bens
Comuns
da Definição de Houtart (2011) para designar toda a
Humanidade
natureza, porém com um viés político marxista.
Bens Comuns da Terra
Definição de Vandana Shiva (2005) para designar a
proteção da natureza em um enfoque social e político.
Quadro 2 - Quadro explicativo das tragédias e suas respectivas definições.
Tragédias
Definição
Tragédias dos Comuns
Texto histórico de Garrett Hardin (1968). Os Comuns
estão definidos como todos os bens naturais do planeta.
Na tese chamamos de Recursos Naturais Comuns.
Tragédias
dos
não Crítica ao capitalismo e ao sistema neoliberal. Para essa
Comuns
corrente, a tragédia ocorre quando se privatiza os bens
que antes eram do Estado.
Tragédia dos Anticomuns Tragédia pelo desperdício do recurso. Os indivíduos
agindo individualmente desperdiçam o recurso de
forma coletiva.
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. Nos trabalhos científicos há uma confusão com a nomenclatura, nomenclaturas
idênticas ou semelhantes, tais como: ‘Global Commons’, ‘Commons’, ‘Comuns’,
‘Comum’,‘Bem Comum’, dentre outros para designar ora coisas iguais, ora coisas
diferentes. É preciso ter cuidado na utilização desses termos, para evitarmos
uma degradação ambiental pelo uso inadequado do termo.
2. O termo ‘commons’ ou ‘common’ está sendo utilizado para designar espaços
internacionais comuns, terras comunais de população camponesa, e até crítica
ao sistema capitalista. Por esta razão é fundamental esclarecer os diferentes
contextos nos quais está sendo utilizado.
3. O termo tragédia dos Comuns surge com Hardin, que questiona o crescimento
populacional frente aos limites ambientais, anunciando uma potencial tragédia
dos Recursos Ecossistêmicos. Nota-se que Hardin escrevia dentro de um
contexto ambiental e não dentro das definições expostas no item acima.
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4. O conceito utilizando dentro do contexto ecossistêmico, que chamamos de
‘Recurso Natural Comum’ para evitar confusão, valoriza o ser humano, mas vai
além, agregando os conceitos dentro de um enfoque de sistema socioecológico,
que busca a integração do homem na natureza, considerando artificiais e
arbitrárias dissociações entre esses sistemas. Assim, faz-se possível a “união
indissociável de componentes sociais e ecológicos que estão em contínua
interação e reorganização”
5. Os ‘Recursos Naturais Comuns’ se diferenciam dos regimes de direitos de
propriedade nos quais os recursos são mantidos. Ou seja, nos primeiros estão
inclusos todos os recursos naturais, sem distinção ou divisão referindo-se às
qualidades físicas de sistemas de recursos. No segundo caso, que podemos
chamar de ‘Propriedade Comunal’, estas se relacionam às instituições sociais e
não a qualidades naturais ou físicas inerentes aos recursos

9. O PARADIGMA DO DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO
FRENTE AOS DESAFIOS DA SOCIEDADE PÓSINDUSTRIAL 30 ANOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO CIDADÃ

FERNANDA BARBOSA LOSS
ESPECIALISTA EM DIREITO AMBIENTAL E ESPECIALISTA EM DIREITO INTERNACIONAL PELA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS)
VALQUÍRIA ONÓFRIO
ESPECIALISTA EM DIREITO AMBIENTAL PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
(UFRGS) E MESTRANDA EM DIREITO PÚBLICO PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
(UNISINOS)

INTRODUÇÃO
A sociedade atual está, inegavelmente, a vivenciar a era do risco. Sendo,
inclusive, defendido por alguns doutrinadores que já se perpassou tal cenário para uma
realidade de total incerteza. Ocorre que, dentre as diversas peculiaridades atinentes
a era pós-industrial, os riscos por ela criados são diametralmente diversos dos riscos
outrora criados por nossos antecedentes medievais701. A pós-modernidade tem como
principal característica a globalidade e difusão de efeitos, sobremaneira no que tange
ao meio ambiente e os danos a ele causados. Dessa forma, já de antemão se percebe
a urgente necessidade de se readequar o paradigma ambiental em vigência.
O modelo de tutela jurisdicional posto em favor do meio ambiente pelo legislador
constituinte de 1988, atualmente perfazendo 30 anos, já se encontra visivelmente
desatualizado e obsoleto em alguns aspectos, mormente na tutela do risco e suas
variadas nuances. Ademais, sérios problemas atinentes à implementação do paradigma
ambiental, relacionado diretamente aos direitos fundamentais de terceira geração,
ainda não foram superados. Ainda que alguns enunciados normativos possam revelar
exuberantes expressões de conteúdo conservacionista, seu cumprimento muitas
vezes não chega a implementar-se.
Dessa forma, o presente artigo tem por escopo destacar as principais
701
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características do paradigma ambiental vigente no Brasil, tendo como desiderato
a apontar as principais alterações necessárias para a garantia da proteção do meio
ambiente, como Direito Fundamental e como “bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida.”702
Tanto na tutela e no entendimento sobre o risco, nas suas variadas formas,
como a complexidade na concepção do próprio bem ambiental, percebe-se que em
muito há o que evoluir. Tal evolução se faz necessária até mesmo para que a prática
jurídica responda de forma satisfatória aos problemas e lides postos a sua tutela. Afinal,
a gestão adequada do meio ambiente é sem dúvida característica fundamental de um
futuro sustentável

1. O Paradigma do Direito Ambiental e o Conceito de Ambiente 30 Anos após
o Assentamento do Ambiente Ecologicamente Equilibrado como Direito
Fundamental
Na sociedade do risco global, os atos, mais ainda aqueles relacionados à ação
do homem no meio ambiente, consistem em verdadeiros perigos, que não mais
podem ser delimitados socialmente, nem espacial ou temporalmente.703 Dessa forma,
imperioso que os paradigmas antepostos em épocas remotas, ou nem tanto, sejam
periodicamente revisitados e redescobertos, sobretudo na seara ambiental, como
forma de efetivar a sua proteção e mantença.
Além de uma sociedade do risco, pode-se dizer que a sociedade contemporânea
é a de extrema liquidez, no bem dizer de Bauman704. Isso significando que os padrões
e paradigmas postos à sociedade como um todo não são e não podem mais ser
concebidos de maneira rígida. Nesse sentir705:
(...) o que está acontecendo hoje é, por assim dizer, uma redistribuição
e realocação dos “poderes de derretimento” da modernidade.
Primeiro, eles afetaram as instituições existentes, as molduras que
circunscreviam o domínio das ações-escolhas possíveis como os
estamentos hereditários com sua alocação por atribuição, sem chance
de apelação. Configurações, constelações, padrões de dependência e
intervenção, tudo isso foi posto a derreter no cadinho, para ser depois
novamente moldado e refeito; essa foi a fase de “quebrar a forma”
702
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Artigo 225. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em 18 abr 2018
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704
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade liquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
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na história da modernidade inerentemente transgressiva, rompedora
de fronteiras e capaz de tudo desmoronar. Quanto aos indivíduos,
porém, - eles podem ser desculpados por ter deixado de notá-lo;
passaram a ser confrontados por padrões e figurações que, ainda que
“novas e aperfeiçoadas”, eram tão duras e indomáveis como sempre.
Na verdade, nenhum molde foi quebrado sem que fosse substituído
por outro; as pessoas foram libertadas de suas velhas gaiolas apenas
para ser admoestadas e censuradas caso não conseguissem se
realocar, através de seus próprios esforços dedicados, contínuos e
verdadeiramente infindáveis, nos nichos pré-fabricados da nova ordem
(...).

Dessa forma, considerando que se denominam paradigmas os modelos de
compreensão que orientam as ações humanas em determinado tempo e lugar, sendo,
portanto, preexistentes à normatização de condutas e condicionantes dos processos
decisório, à sociedade atual urge a mudança de paradigma no pensamento em torno
do bem ambiental. No transcorrer da história, os fatos, objetos e antigos postulados
vão sendo preenchidos de sentido de acordo com as concepções das quais dispõem
os seus intérpretes. Para os juristas, a noção de paradigma é extremamente relevante,
pois a aplicação da norma presume a interpretação de um contexto fático. Nesse
sentido, esclarece Lorenzetti:
Quem se embasa em paradigmas dá preeminência ao contexto sobre
a norma. O procedimento habitual é subsumir um termo legal em um
contexto que lhe dá sentido, e que não é o ordenamento, senão o
modelo de decisão adotado pelo intérprete de antemão.706

Propriamente sobre o modelo ambiental, afeito dos tempos atuais, os conflitos
ocorrem na esfera social, a qual contempla os bens públicos e as ações coletivas. Os
direitos subjetivos passam a ser cada vez mais relativizados em face da necessidade
de proteção dos bens coletivos. É exatamente por essa razão que se concebe a ideia,
por exemplo, da função ambiental da propriedade, porquanto a garantia do direito
individual deve ser promovida em consonância com a tutela do bem jurídico de
interesse coletivo.707
Em sua origem, até mesmo a leitura simplória do caput artigo 225, da Magna
Carta, permite sentir que os parâmetros para a concepção de meio ambiente eram
demasiado inexplorados e restritos, mas com um intuito bastante nobre e necessário.
706
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Conclui-se tal característica até mesmo da análise das constituições anteriores, senão
vejamos.
A Constituição do Império, de 1824, instituiu a vedação ao funcionamento de
indústrias que fossem contrárias à saúde humana; a Carta Política de 1891, por sua
vez, legislou acerca da competência, como sendo da União aquela para legislar sobre
as minas e terras. Anos mais tarde, mostrando notável evolução, a Constituição de
1934 trouxe em seu texto a proteção às belezas da natureza, bem como ao patrimônio
histórico, artístico e cultural, além de conferir à União a competência para as questões
envolvendo as riquezas subterrâneas, minério, patrimônio hídrico, flora, caça, pesca e
a sua exploração. A Carta de 1937, de igual forma, preocupou-se o com a proteção dos
monumentos, paisagens, natureza, além de versar sobre a competência da União para
legislar sobre minério, recursos hídricos, flora, fauna e a sua exploração, acrescentando
a proteção aos rebanhos e plantações contra agentes nocivos. Em 1946, manteve-se
a defesa dos bens históricos, culturais e paisagísticos e as normas gerais de tutela
da saúde e das riquezas naturais; em 1967, perpetuou-se o enfoque no cuidado ao
patrimônio histórico, cultural e paisagístico, além de manterem-se as competências
da União para legislar sobre saúde, minério, flora, fauna e sua exploração. Já em 1969,
quando ocorreu a emenda à Constituição de 1967, continuou a consagrar-se a tutela dos
já aludidos bem jurídicos, como nas Constituições anteriores, a inovação, entretanto,
vislumbra-se na introdução da palavra ecológico. 708
Delineados tais semblantes constitucionais históricos, é inafastável que se
deve à Constituição vigente a nomenclatura de “Constituição verde”709, mormente
quando comparada as suas antecessoras. Ocorre que a mudança de paradigma não
repousa no bem ambiental em si, que já está, de certa forma, sedimentado no que
tange a sua conceituação. A mudança deve ser guarnecida nos novos critérios em face
de condutas gerenciadas pelo risco.
Como aludido por Carvalho710: “o risco é a culpa do nosso tempo!” E continua:
“assim como a culpa, o risco, na sociedade contemporânea, permite a análise
reflexiva acerca dos critérios para a responsabilização por condutas e frustrações de
expectativas asseguradas pelo Direito.”
Dessa forma, o novo paradigma ambiental deve estar centrado nos riscos que
o circundam e que estão fortemente presentes na sociedade atual, seja no ambiente
artificial, natural ou nas ciências e nas novas tecnologias.
708
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2. Sobre o Meio Ambiente e a sua Tutela na Legislação Nacional
O paradigma ambiental introduziu a necessidade de uma definição jurídica de
meio ambiente, pois é preciso delimitar o objeto a ser protegido. Para Édis Milaré, “o
meio ambiente pertence a uma daquelas categorias cujo conteúdo é mais facilmente
intuído que definível, em virtude da riqueza e complexidade do que encerra”.711 Alguns
autores, seguindo tendência bastante restritiva, referem-se ao meio ambiente como o
conjunto composto pelos recursos naturais, tais como a água, o solo, flora e a fauna.
Outros, de forma um pouco mais abrangente, afirmam que o meio ambiente constituise de elementos naturais e artificiais, como os bens culturais. No entanto, uma leitura
mais sofisticada, por sua vez, descreve o meio ambiente como o conjunto de todas as
coisas e circunstâncias que envolvem e condicionam a vida dos seres humanos, bem
como de todas as formas de vida.712,713
Ante as divergências da doutrina, Lorenzetti714 ressalta a importância de se
estabelecer a distinção entre macrobens e microbens. Conforme as lições do autor
em apreço, o meio ambiente é na verdade um sistema de bens, portanto, é um
macrobem. É formado pela interação existente entre os elementos que o compõem,
de forma que não pode ser reduzido ao mero elenco de suas partes. Os microbens,
por sua vez, correspondem as partes que o compõem, as quais também encerram a
noção de sistema, exibindo relações internas entre suas partes e relações externas
com o macrobem.
Nesse sentido, o autor afirma que a legislação brasileira demonstra ter
recepcionado a noção de meio ambiente como macrobem, porquanto a Lei Federal
n° 6.938, de 1981715, que rege a Política Nacional do Meio Ambiente, dispõe em seu
artigo 3°, I: “meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas.”
Apenas a título elucidativo, mister lembrar que tal visão, não deixa de ser a mesma
visão sistêmica, outrora apresentada por Luhmann716. Sob essa ótica, os sistemas
sociais, dentre eles o direito, não podem ser vistos de maneira isolada, sobremaneira
porque em constante interação com outros sistemas. Inclusive, o autor salienta a
711
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5º edição
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relevância que o meio ambiente não seja visto de maneira isolada. É de extremada
importância que ele seja concebido como macrobem, ensejando interdisciplinaridade,
envolvendo, portanto, diversos outros ramos das ciências.
Em relação ao conceito positivado pela legislação brasileira, Marcelo Abelha
Rodrigues717 observa a adoção de abordagem biocêntrica, ao nosso sentir, moderada,
a qual se contrapõe à noção de ser humano como algo distinto do meio em que
vive. Tal abrandamento na ótica biocêntrica se deve ao fato de que ao se estudar a
evolução do pensamento ecológico no mundo e, a partir disso, analisar a Carta Magna
brasileira, vê-se que ela ainda detém de resquícios de antropocentrismo, colocando,
muitas vezes, o homem como centro e não como meio da relação com o bem jurídico
ambiental.718
Nesse sentido, ainda que o texto legal descreva o meio ambiente como sistema
em que a vida humana está inserida, o legislador constitucional conferiu ao homem
o privilégio de ser protagonista deste cenário, ao afirmar que o bem ambiental é um
bem de uso comum do povo, como se depreende da leitura do artigo 225, caput,
da Constituição Federal de 1988. Percebe-se, portanto, que a intenção foi aproximar
o bem ambiental à noção de bem público, um indicativo de que o biocentrismo é
demasiado atenuado. Ou seja, o ambiente permanece na categoria de “coisa” pública.
No entanto, a ascensão dos direitos fundamentais de terceira dimensão enseja
a necessidade de tratamento diferenciado para bens, interesses e direitos que não são
públicos nem privados, como o meio ambiente. Enquanto bem jurídico, considerando
que a titularidade do meio ambiente é difusa, uma vez que não há como identificar
cada um dos indivíduos que o constituem, resta claro que o bem ambiental é um bem
jurídico difuso.719 Neste contexto, cumpre destacar a diferença existente entre bens
difusos e bens públicos, considerados a partir do critério subjetivo. Ainda que ambos
apresentem o elemento objetivo da indivisibilidade, os bens públicos são os bens de
titularidade de um ente estatal, constituindo exemplo de bem coletivo, pois pertencem
a um grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis, ligadas
por uma relação jurídica base.720
Restritivamente, no que tange a proteção constitucional, retomando a questão
da necessidade de serem os riscos inseridos no paradigma ambiental, importante
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lembrança nos faz Carvalho721, referindo-se à Norma Magna, quando ela estabelece,
juntamente à proteção ambiental, a proteção das futuras gerações. Tal abrigo é a
nítida, apesar de ainda tímida, reação do constituinte aos desafios impostos pelos
riscos latentes na era pós-industrial. Dessa forma, viés último, a Constituição prevê
em seu bojo, quando refere-se aos bens ambientais, que a mudança de paradigma
está sempre presente. Ao colocar as futuras gerações sob sua tutela, parece que o
texto constitucional previu a tutela dos problemas ecológicos de segunda geração,
que são justamente os que envolvem os interesses das gerações futuras722, os quais,
notoriamente, estão fortemente atrelados aos novos riscos.
2. Riscos e Incertezas
Tendo em vista a necessidade de readequação do paradigma ambiental, grande
problemática é depositada quanto às conceituais diferenças existentes em relação
aos riscos, ambiguidades e incertezas. Mormente por serem vistos frequentemente
como sinônimos, o que é de extrema superficialidade científica. Prima facie, deve-se
conceber a existência de duas espécies de riscos. Os riscos concretos e os abstratos.
Aqueles, são caracterizados por serem previsíveis, cognoscíveis, ao passo que esses
são representados pela invisibilidade, transtemporalidade e globalidade. Consistindo
em dizer que, os riscos ditos abstratos são notoriamente aqueles em que a ciência
existente, de per si, não é capaz de metrificar.723
Nesse diapasão encontra-se a incerteza. Para parte da doutrina, a incerteza
é concebida como inserida no gênero risco. O que, novamente, se faz errado.
Primeiramente porque, conforme anteriormente expendido, existem duas espécies
de risco. Segundo, pois a incerteza é específica somente dos riscos abstratos. Ocorre
que nos cenários de incerteza, estar-se-á diante e um contexto de perigo, em que as
probabilidades não são passíveis de quaisquer espécies de cálculo.724
Destarte, considerando que a sociedade atual é marcada, sobremaneira, pelos
riscos abstratos, em virtude de sua complexidade, cada vez se torna mais dificultosa
a realidade jurídico-ambiental, principalmente no que pertine a sua implementação.
Isso porque, tanto o julgador, como a defesa e a acusação, deverá posicionar-se em
relação a um cenário, muitas vezes, totalmente desconhecido. É justamente sobre
721
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esse novo paradigma que deve a doutrina e a hermenêutica constitucional debruçarse. Os riscos já são uma realidade plenamente abarcada e acolhida pela Norma Maior.
Todavia, muitas vezes, rechaçada ou mal empregada no cenário doutrinário e prático
jurídico.
2.1. Prevenção e Precaução
Para obter-se uma efetiva mudança em relação ao paradigma ambiental
em meio à sociedade de risco, já tendo sido demonstradas as complexidades e
incongruências relacionadas ao risco, o princípio da prevenção deve ser distinguido do
princípio da precaução. Isso porque são princípios basilares do Direito Ambiental e sua
conceituação, por vezes equivocada, gera problemas bastante abissais em termos de
jurisprudência e doutrina.
Resumidamente, a prevenção irá tratar dos riscos conhecidos, que sejam
passíveis de algum tipo de métrica quanto a sua probabilidade e magnitude; ao passo
que a precaução irá atuar nos contextos em que há a incerteza científica, seja ela
pautada pela ignorância, ambiguidade ou incerteza stricto sensu.725
No que concerne à prevenção, os riscos conhecidos são aqueles aptos a alguma
forma de quantificação e, de certo modo, fazem parte do cotidiano social, tais como
problemas de engenharia e epidemias de males conhecidos. Quanto à precaução, de
outra banda, os cenários pautados pela incerteza científica se apresentarão de modo
diverso. Acerca da ambiguidade, embora haja conhecimento sobre as probabilidades,
a incerteza restará depositada na magnitude de eventual desastre. Já nos contextos
de ignorância, a problemática estará tanto nas probabilidades, quanto na magnitude do
acontecimento. Por fim, nas situações de incerteza stricto sensu, o problema repousará
em torno das probabilidades, de maneira que podem inclusive existir dados, todavia
os dados disponíveis não fornecem o devido suporte para uma definição precisa das
probabilidades.726
Nessas tintas, a precaução se diferenciará da prevenção, pois atuará em
cenários de dúvidas, e, justamente por tal razão, não poderá ser utilizada como
parâmetro para cenários de pura prognose, devendo ser empregada com a máxima
cautela. Em contrapartida, será no princípio da precaução que o judiciário poderá ter por
base critérios mais rígidas de aplicação, uma vez que, diante desse princípio, somente
estarão (ou deveriam estar) cenários em que os riscos apresentados não podem ser
medidos nem devidamente comprovados.
Quanto ao caráter teleológico, Milaré ressalta que o princípio da prevenção se
725
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dirige às hipóteses de perigo concreto, ao passo que o princípio da precaução se
destina a proteger as situações que exibem perigo abstrato. Contudo, o autor enfatiza
que as diferenças existentes entre os dois princípios podem ser traçadas desde sua
etimologia, e ensina:
Com efeito, há cambiantes semânticos entre essas expressões, ao
menos no que se refere à etimologia. Prevenção é substantivo do
verbo prevenir (do latim prae = antes e venire = 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.727

Segundo Lorenzetti, a certeza científica é o elemento chave para a correta
distinção do âmbito de aplicação de tais princípios. A prevenção é o princípio que orienta
a ação frente ao dano certo e conhecido, sobre o qual há certeza cientifica quanto
ao nexo causal existente entre o desenvolvimento de uma atividade e a ocorrência
de dano, bem como sua proporção. Diversamente, o princípio da precaução rege as
situações em que o conhecimento científico sobre os efeitos de uma determinada
ação é insuficiente para predizer a ocorrência de dano e suas possíveis dimensões.728
Nesse sentido, Morato Leite729 destaca que o objetivo fundamental de uma
postura pautada na prevenção é essencialmente a proibição da repetição de uma
atividade que já se sabe nociva, e ressalta a importância da existência de certeza
científica para a evocação de tal princípio:
O conteúdo cautelar do princípio da prevenção é dirigido pela ciência e
pela detenção de informações certas e precisas sobre a periculosidade
e risco fornecidos pela atividade ou comportamento, que, assim, revela
situação de maior verossimilhança do potencial lesivo que aquela
controlada pela pelo princípio da precaução.

Assim, o princípio da prevenção constitui um dos mais importantes axiomas
do Direito Ambiental. A sua importância está diretamente relacionada ao fato de que,
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se ocorrido o dano ambiental, a sua reparação integral é praticamente impossível.730
Além disso, em virtude de não serem os recursos naturais suscetíveis de apreciação
pecuniária, não é possível conceber o Direito Ambiental sob uma ótica meramente
reparadora. Sem a adoção de medidas antecipatórias, a proteção do meio ambiente
ficaria bastante limitada.731
Destarte, o princípio da prevenção é adotado pela comunidade internacional e
pelos mais diversos ordenamentos jurídicos Estatais sem objeções. No ordenamento
pátrio, é possível apontar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), exigido previamente
à instalação de obra ou desenvolvimento de atividade potencialmente causadora de
degradação ao meio ambiente, previsto no artigo 225, §1º, IV, da Constituição Federal
de 1988, como emblema da recepção de tal assertiva.732
2.2 Histórico Internacional
Segundo Philippe Sands733, o princípio da prevenção pode ser encontrado
em tratados internacionais pelo menos desde os anos 1930. Seu conteúdo traduz
o enfoque observado nos acordos ambientais mais tradicionais, que solicitam aos
participantes e às instituições por eles criadas que privilegiem as ações baseadas
em pesquisas científicas, como a Convenção Internacional para a Regulamentação da
Pesca da Baleia, concluída em Washington, em dezembro de 1946, in verbis:
ARTIGO V
1. A comissão poderá, de quando em vez, modificar as disposicões do
regulamento, adotando cláusulas relativas à conservacão e à utilização
de reservas representadas pelas baleias, que designarão:
a) as espécies protegidas e não protegidas;
b) as estações em que a pesca está aberta ou fechada; (...)
2. Essas emendas ao regulamento: (...)
b) serão baseadas sobre conclusões científicas; (...)734

No mesmo sentido, a Convenção sobre Radiação Ionizante, de 1960, estabelece
que para a proteção eficaz dos trabalhadores contra os efeitos nocivos das radiações
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RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental: parte geral. 2º edição. Editora
Revista dos Tribunais. São Paulo, 2005
731
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 9ª Ed. Rev., atual.- e ampl. - São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014.
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SANDS, Philippe. O Princípio da Precaução. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia
Barros (Orgs.). Princípio da Precaução. Belo Horizonte. Editora Del Rey, 2004.
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BRASIL. Decreto nº 73.497, de 17 de janeiro de 1974. Disponível em: http://legis.senado.gov.br/
legislacao/ListaPublicacoes.action?id=229065. Acesso em 18 mar 2018
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se dará à luz dos conhecimentos disponíveis à época.735 Inaugurando novo paradigma
de proteção ambiental, a Convenção Internacional relativa à Intervenção em Alto-Mar
em Casos de Acidentes com Poluição por Óleo, de 1969, foi um dos primeiros tratados
internacionais a reconhecer as limitações do enfoque tradicional em relação às
consequências ambientais advindas de uma omissão de agir, conforme se depreende
da redação original que se transcreve abaixo:
Artigo V(3) A apreciação da proporcionalidade das medidas tomadas,
em relação aos danos, é feita levando-se em conta:
a) a extensão e a probabilidade dos danos iminentes caso as medidas
não sejam tomadas; (...) 736

Em meados dos anos 80, o desenvolvimento de campanhas para a proteção
da camada de ozônio ensejou o crescente apoio às ações pautadas em cautela. Um
dos primeiros tratados que fez referência à importância de medidas de precaução
foi a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, de 1985, que em
seu Preâmbulo revela serem as partes conhecedoras das medidas cautelatórias já
adotadas nos âmbitos nacional e internacional para a proteção da camada de ozônio.737
Anos mais tarde, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima,
de 1992, consagrou expressamente o princípio da precaução, no seu artigo 3º(3), in
verbis:
3. As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar
ou minimizar as causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos
negativos. Quando surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis,
a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para
postergar essas medidas, levando em conta que as políticas e medidas
adotadas para enfrentar a mudança do clima devem ser eficazes em
função dos custos, de modo a assegurar benefícios mundiais ao menor
custo possível. [...] 738

Releva observar, neste ponto, que a ratificação da Convenção-Quadro de 1992,
por intermédio do Decreto Legislativo nº 1, de 03 de fevereiro de 1994, recepcionou
de forma expressa o princípio da precaução ao ordenamento jurídico brasileiro. No
735
BRASIL. Decreto no 62.151, de 19 de janeiro de 1968. Disponível em: http://www.oitbrasil.org.
br/node/474 Acesso em: 18 mar 2018
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BRASIL. Decreto nº 6.478, de 9 de junho de 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6478.htm Acesso em: 18 mar 2018
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entanto, parte da doutrina entende que o princípio já havia sido implicitamente adotado
pela Constituição Federal, de 1988,739 em seu artigo 225, V, cuja disposição atribui ao
Poder Público o dever de “controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida
e o meio ambiente”.740
No que pertine à recepção expressa do princípio da precaução pelo ordenamento
pátrio, tem-se entre os exemplos o 54, §3º da Lei dos Crimes Ambientais741, que
dispõem sobre o crime de poluição ambiental que resulte ou possa resultar em danos
à saúde humana, sujeitando o infrator a reprimenda mais severa, idêntica ao crime
de poluição qualificado pelo resultado, quando esse “deixar de adotar, quando assim
o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano
ambiental grave ou irreversível”. No mesmo sentido, a Lei de Biossegurança também
fez menção ao princípio em suas exposições preliminares, ao elencar como diretrizes
“o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção
à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução
para a proteção do meio ambiente”.742
2.3 Um Conceito em Construção
Atualmente, observa-se que vários tratados internacionais mencionam
às expressas o princípio da precaução, ou pelo menos a sua razão lógica básica.
Entretanto, em que pese à adoção já bastante difundida, não há consenso entre
Estados e demais membros da comunidade internacional quanto ao seu exato
conceito.743 Frequentemente, a abordagem utilizada pelas convenções e demais
instrumentos jurídicos internacionais carece de uniformidade, oscilando entre posições
ora conservadoras, ora flexíveis. O enfoque utilizado pela Convenção de Bamako
sobre o Banimento de Importação para a África, sobre o Controle de Movimentos
Transfronteiriços e o Manejo de Resíduos Perigosos na África, de 1994,744 por exemplo,
739
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em 18 abr 2018
740
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Tribunais, 2014.
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BRASIL. Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l9605.htm Acesso em 16 mar 2018
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não exige a possibilidade de ocorrência de danos graves e irreversíveis para que seja
aplicado o princípio da precaução, aumentando assim os limites nos quais a evidência
científica é dispensada para a tomada de decisões. Já a Convenção sobre a Proteção
e Utilização de Cursos de Águas Transfronteiriças e Lagos Internacionais, firmado
em Helsinque, em 1992,745 menciona a necessidade de ocorrência de efeito adverso
significativo para que se evoque a precaução, além de limitar seu alcance aos danos
transfronteiriços.746
A Convenção sobre Diversidade Biológica, de 1992,747 não faz referência
específica ao princípio da precaução, mas seu Preâmbulo estabelece que a falta de
plena certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas para
evitar ou minimizar ameaças. Observa-se, portanto, que o critério para que se afaste
a exigência de evidência científica em relação aos danos ambientais no âmbito da
Convenção sobre Diversidade Biológica é mais abrangente do que o critério observado
nas convenções anteriores.748 Assim, analisando os conceitos e as hipóteses de
aplicação frequentemente atrelados ao princípio da precaução, percebe-se que
permanece aceso o debate sobre quais situações apresentam elementos suficientes
para justificar a adoção de medidas que não se fundamentam em dados científicos
precisos.749
De forma bastante aprofundada, Lorenzetti750 analisa os principais elementos
que compõem o princípio da precaução, sendo o primeiro deles a existência de risco
de dano grave ou irreversível ao meio ambiente. Com relação a esse elemento, o autor
afirma que a falta de precisão da expressão dano grave é frequentemente alvo de
críticas pelos juristas mais conservadores, que entendem tal imprecisão uma ameaça
à segurança jurídica. No entanto, conforme a doutrina do autor em comento, essas
críticas exigem que o princípio atue como uma regra, dispondo de uma especificidade
que nenhum princípio possui. Diferente das regras, os princípios não descrevem
pressupostos fáticos e geralmente veiculam conceitos jurídicos indeterminados,
características que permitem melhor adequação ao caso concreto, tornando o princípio
745
UNECE. Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and
International Lakes, Helsinki, 1992. Disponível em: https://www.unece.org/env/water/ Acesso em 19
mar 2018 (tradução nossa)
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a espécie normativa mais apropriada para situações de incerteza.
No mesmo sentido, Didier751 ensina que princípios e as regras são espécies
do gênero norma, mas operam em níveis diferentes do fenômeno normativo.
Nessa esteira, o autor explica a finalidade das técnicas legislativas que privilegiam a
indeterminação dos enunciados, in verbis:
Um enunciado normativo costuma ser composto de duas partes: a
hipótese fática, em que se descreve a situação regulada pela norma, e
o consequente normativo, em que se imputa um determinado efeito
jurídico ao fato jurídico ali descrito. Não é raro que, na elaboração de
textos normativos, o legislador se valha de conceitos juridicamente
indeterminados, com o claro propósito de transferir ao órgão
jurisdicional a tarefa de concretização do sentido dessas expressões,
caso a caso.

Outro requisito essencial para a incidência do princípio da precaução, de acordo
com Lorenzetti, é a falta de certeza científica quantos aos prováveis efeitos de uma
substância ou atividade, o que constitui elemento chave para a adequada distinção
entre as hipóteses abrangidas pelo princípio da prevenção e as hipóteses abrangidas
pelo princípio da precaução. Como visto anteriormente, o princípio da precaução tem
por objetivo tutelar o meio ambiente e a saúde humana face aos danos potenciais
que derivam de um fenômeno, produto ou processo cuja avaliação científica de seus
efeitos não permite avaliar os riscos envolvidos com suficiente exatidão.752
De modo geral, a ratificação de instrumentos internacionais que adotam o
princípio da precaução significa que os Estados concordam em agir com prudência
e cautela ao tomarem decisões que envolvam atividades ambientais sobre as quais
não se tem conhecimento científico suficiente para elaborar um prognóstico quanto
às consequências. Uma interpretação extensiva defende que o princípio requer
o rigoroso controle e a possível proibição das atividades e substâncias que podem
ser nocivas ao meio ambiente ou à saúde humana, mesmo sem nenhuma evidência
científica conclusiva ou predominante. O aspecto mais significativo decorrente de tal
interpretação se dá em relação à inversão do ônus da prova.
Sob a ótica tradicional, atribui-se à parte interessada em impedir o
desenvolvimento de uma determinada atividade a obrigação de provar seus efeitos
nocivos. Uma abordagem pró ambiente, por outro lado, exigiria que empreendedores
e Estados poluidores demonstrassem que as atividades que pretendem desenvolver,
751
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ou que as substâncias que pretendem comercializar, não afetam significativamente o
meio ambiente. No mesmo sentido, essa interpretação poderia também requerer uma
ação reguladora quando evidência científica sugerir que a não adoção de determinada
medida pode resultar em dano grave ou irreversível para o meio ambiente, ou até
mesmo quando há pontos de vista científicos divergentes quanto ao risco envolvido
na prática da atividade ou comércio de substância.753
Tem-se observado que essa interpretação está começando a ser adotada por
alguns Estados, mas ainda não de forma suficiente para ser considerada uma regra
de aplicação geral.754 Os exemplos incluem a Diretiva 91/271, do Conselho da União
Europeia, de 1991,755 relativa ao tratamento de águas residuais urbanas, que permite
que determinados tipos de esgoto sejam objeto de licenciamento menos rigoroso
do que aquele geralmente estabelecido, desde que estudos detalhados indiquem
que tais descargas não afetarão desfavoravelmente o meio ambiente; e a Convenção
OSPAR, de 1992,756 em que os Estados signatários favoráveis ao despejo de resíduos
radioativos no mar, França e Reino Unido, foram obrigados a informar à Comissão os
resultados científicos que comprovassem que nenhuma operação de despejo resultaria
em perigo para a saúde humana, em danos ao ecossistema marinho ou causassem
interferência em quaisquer outros usos legítimos do mar. Assim, vislumbra-se que a
construção do conceito do princípio da precaução, bem como a delimitação de suas
hipóteses de aplicação, tem ocorrido de forma casuística, principalmente por meio da
jurisdição das Cortes e Tribunais Internacionais.757
Em virtude da abrangência de suas proposições, o princípio da precaução
vem recebendo a crítica de ser uma resposta cega aos temores públicos, mediante
decisões baseadas nas obscuras e imprecisas “leis do medo”. Argumenta-se que toda
restrição à liberdade deve ter interpretação restritiva, de modo que ante a falta de
evidência científica, não há nenhuma segurança de que a existência de regulação seja
melhor que sua ausência. Diz-se que as percepções públicas sobre o risco podem
ser errôneas ou manipuláveis. Os textos normativos pautados na observância da
precaução não conseguem explicar claramente as suas razões e, por carecerem de
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base científica, são constantemente alvo de ressalvas.758
3. Da Implementação do Paradigma Ambiental
Uma das pretensões do paradigma ambiental é promover a coerência
entre o sistema jurídico e o ecológico. Observa-se que frequentemente as opções
legislativas em matéria ambiental têm seguido o tradicional enfoque reparador.
Os debates costumam centrar-se na reparação do dano ambiental, na controversa
responsabilidade penal da pessoa jurídica pelo cometimento de crime ambiental e
na complexa estipulação do cálculo das ações indenizatórias. Essa abordagem, no
entanto, é insuficiente. Conforme visto nos capítulos precedentes, os bens ambientais
exigem tutela específica, porquanto muitas vezes não comportam reparação.759
Nessa esteira760:
O presente contexto social impõe a necessidade de juridicização
do risco, isto é, a necessidade de auto-irritação do direito, em suas
estruturas tradicionais, para assimilar (investigação, avaliação e gestão)
os riscos e perigos ecológicos. A partir das mudanças nas estruturas
sociais desencadeadas pela utilização massificada da ciência e da
técnica para a produção industrial, tem-se a exposição dos processos
de tomada de decisão jurídica às situações de risco e perigo, sem a
necessidade de concretização prévia de um dano.

A doutrina há muito anuncia que, em relação à tutela do meio ambiente, toda
estratégia baseada eminentemente na sanção e na reparação não cumpre seu objetivo
de preservação. Conforme o ensina Lorenzetti, apenas por intermédio de um enfoque
legislativa especificamente voltado para a tutela ambiental que promova o cumprimento
normativo voluntário, coordenado com o cumprimento forçado a com a dissuasão, é
possível implementar a adequada gestão e conservação do meio ambiente.
Nesse contexto, concebeu-se a teoria da implementação, que articula essas
três vias de cumprimento normativo.761
3.1. Do Cumprimento Voluntário
O cumprimento voluntário, ou compliance - conforme também denomina
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a doutrina especializada, verifica-se quando as condutas humanas se ajustam aos
comandos normativos, que podem veicular mandamentos, proibições ou permissões.
Um dos principais fatores que favorecem o cumprimento voluntário é a existência de
coerência entre as políticas econômicas, legislativas e culturais. Tem-se observado que a
concessão de incentivos de cunho econômico, por exemplo, diminui consideravelmente
a probabilidade de ocorrência de infrações. Nesse sentido, ressalta-se que quanto
maior for a disparidade existente entre as proposições legais e políticas institucionais,
maior será a distância entre a lei e a pratica social.
As normas ambientais introduzem um novo paradigma, que, conforme já
expendido, busca vincular o sistema jurídico ao sistema ecológico. A emergência de
um novo paradigma muitas vezes provoca uma série de desajustes na coordenação
entre a atividade legislativa, as políticas públicas e a prestação jurisdicional, o que gera
grande resistência quanto ao cumprimento normativo. Destarte, para que se fortaleça o
cumprimento voluntário, é preciso prestigiar a ação ecologicamente responsável, seja
por meio da concessão de incentivos econômicos ou de quaisquer outros benefícios
que inspirem a conduta em consonância com a norma.762
3.2. Do Cumprimento Forçado
Como a própria expressão sugere, o cumprimento forçado ocorre quando há a
violação do preceito normativo. É evidente que o sistema repressivo exerce importante
função quanto à obrigatoriedade do cumprimento. No entanto, as medidas punitivas
ou meramente reparadoras não atingem resultados satisfatórios no que concerne à
proteção ambiental. Uma norma que visa à proteção de uma espécie em extinção, por
exemplo, não pode se resumir à definição de um suporte fático e à cominação de uma
sanção, pois o dano envolvido é irreparável.
Por essa razão, a doutrina entende que o cumprimento normativo forçado deve
ser subsidiário e complementar em relação ao cumprimento voluntário. Ademais, um
sistema jurídico baseado eminentemente na reparação de danos e na aplicação de
sanções, além de evidenciar falhas no incentivo ao cumprimento normativo voluntário,
sem dúvida exibe custos muito mais elevados do que aqueles sistemas jurídicos que
têm por escopo medidas antecipatórias, como as normas permeadas pelas noções de
prevenção e precaução.763
3.3. Da Dissuasão
Por derradeiro, importante ressaltar que o papel desempenhado pela dissuasão
762
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está intimamente ligado à noção de sanção, pois pressupõe o exame das consequências
envolvidas com o descumprimento do preceito normativo. O agente potencialmente
causador do dano passa necessariamente por um momento de avaliação dos
benefícios e malefícios atinentes às consequências do seu agir em relação ao bem
ambiental. Nesse sentido, a sanção é elemento essencial do modelo dissuasivo de
implementação do paradigma ambiental, como também do modelo de cumprimento
forçado; a diferença reside no momento em que seus efeitos são produzidos. O
cumprimento forçado é posterior ao dano, pois está condicionado a sua ocorrência, e,
portanto, a pressupõe; já a dissuasão age antes que o dano tenha ocorrido, revelando,
assim, proteção ambiental mais eficaz.764
4. O Problema da Ineficácia
A ineficácia é um dos maiores problemas enfrentados pelo Direito Ambiental.
Conforme leciona a doutrina, isso ocorre por duas razões: a primeira é a predominância
de normas meramente declarativas, a segunda é a complexidade inerente à tutela de
bens coletivos. Entende-se por norma meramente declarativa aquela que não dispõe
de instrumentos para a sua efetivação.765
A Declaração do Estocolmo, de 1972,766 é considerada por muitos especialistas
como o marco que inaugurou o debate acerca das questões ambientais no âmbito
internacional, tornando o tema imperioso na agenda política de diversos países. Suas
proposições foram bem recebidas por um grande número de Estados, que por sua
vez as transformaram em normas nacionais.767 No entanto, em que pese à ampla
recepção, a maioria ainda carece de aplicabilidade. Na maioria das vezes, convenções
internacionais de conteúdo protetivo ambiental são internalizadas pelos Estados
meramente em virtude de seus compromissos internacionais, sem que haja genuína
viabilidade para sua implementação.768
Isso ocorre porque a implementação da legislação ambiental pressupõe a
reformulação dos ordenamentos jurídicos internos, pois enseja a criação de novos
bens e direitos, além de muitas vezes determinar a reformulação dos instrumentos de
atuação jurisdicional. A tutela inibitória, por exemplo, nasceu no Direito Romano com o
objetivo de proteger a propriedade privada, inibindo a quem nela ingressasse e excluindo
764
Ibdem. p. 100
765
Idem.
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Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, Estocolmo,
1972. Disponível em: http://www.un-documents.net/unchedec.htm Acesso em 16 mar 2018
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SANDS, Philippe. O Princípio da Precaução. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia
Barros (Orgs.). Princípio da Precaução. Belo Horizonte. Editora Del Rey, 2004.
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LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoría Geral del Derecho Ambiental. 1ª ed. 1ª reimp. Buenos
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terceiros de qualquer ingerência. No entanto, a aplicação dos princípios da prevenção e
da precaução, que são formas de tutela inibitória no Direito Ambiental, gera um grande
número de conflitos, porquanto têm o condão de impedir a realização de atividades
econômicas extremante lucrativas em nome de salvaguardar o meio ambiente. Além
disso, configurando outro óbice de ordem econômica, a implementação da legislação
ambiental pressupõe a assunção de uma série de custos que até então não faziam
parte do planejamento econômico das pessoas, das empresas nem dos Estados.769
Está-se e lida-se, como trazido por Carvalho770, com um paradoxo ecocomplexo:
Ao mesmo tempo em que as demandas acerca do risco são cada vez
mais urgentes e frequentes no Judiciário, a vagueza, a imprecisão e as
frequentes divergências científicas existentes nas descrições técnicas
destes riscos, aliadas à falta de consciência a respeito de geri-los a
partir do Estado de Direito, tornam as decisões acerca dos riscos mais
vulneráveis a uma sustentação meramente ideológica, econômica ou
política. Há, assim, a corrupção estrutural da decisão jurídica a partir do
Estado de Direito e suas instancias constitucionalmente legitimadas.
Este paradoxo demonstra não apenas uma incapacidade perceptiva
(cognitiva e sensorial) do direito aos riscos, como grandes dificuldades
em identificar padrões decisionais adequado ao resguardo do estado
Democrático de Direito e Juridicidade.

Destarte, inequívoco que a proteção do meio ambiente ainda é tema bastante
controverso, sobretudo no que pertine a sua implementação. As tutelas preconizadas
pelo Direito Ambiental são complexas, pois envolvem bens difusos, indivisíveis
entre seus titulares e insuscetíveis de apreciação pecuniária. Essas nuances tornam
a tutela ambiental algo entranho ao funcionamento de um sistema jurídico que
foi tradicionalmente concebido para atender demandas individuais, sobretudo as
patrimoniais.
Conclusões Articuladas
Considerando as evoluções constitucionais observadas desde a Constituição do
Império, mister se faz que tal movimento de avanço protetivo ambiental prospere e se
perpetue, sobretudo no que concerne à adequada implementação e contextualização
da legislação vigente aos desafios atuais – entre os quais se destaca o contexto do
risco.
769
Idem.
770
CARVALHO, Délton Winter de. Gestão Jurídica Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 175.
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Não há mais contexto para uma prestação jurisdicional meramente reparadora.
A forma mais eficiente de frear a degradação ambiental reside na implementação de
práticas pautadas no gerenciamento antecipado de condutas e eventos lesivos ou
potencialmente lesivos ao meio ambiente.
É preciso incentivar as condutas ecologicamente responsáveis, tanto por meio
da promoção da educação ambiental, quanto pela adoção de políticas públicas e pela
edição de normas jurídicas que privilegiem aqueles que cumprem voluntariamente a
boa gestão e conservação ambiental.

10.EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO
DE PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E
SUSTENTABILIDADE NO CONTEXTO DO SEMIÁRIDO
BRASILEIRO

FRANCISCO PAULINO DA SILVA JUNIOR
FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS – FIP; FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE
CAJAZEIRAS -FAFIC –PROFESSOR MESTRE
MARIA DOS REMÉDIOS DE LIMA BARBOSA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG – PROFESSORA DOUTORA
KAROLINE DE LUCENA ARAÚJO
FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS – FIP - PROFESSORA MESTRA

1.

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal, em seu capítulo sobre meio ambiente, no artigo 225
caput, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio
ambiente ecologicamente equilibrado para os presentes e futuras gerações, devendo,
dessa forma, ser considerado um direito fundamental.
Constata-se que atualmente não é mais possível separar progresso econômico
da tutela constitucional do meio ambiente, por entender que o meio ambiente
ecologicamente equilibrado está ligado a um Direito Fundamental, refutando a qualidade
de vida do individuo como valor imaterial da coletividade. Pois, a devida atenção com a
proteção dos valores morais não deve estar restrita aos valores individuais da pessoa
física, mas também aos interesses coletivos, indispensáveis a uma qualidade de vida
saudável.
É importante que Estado e sociedade, estejam conscientes da necessidade
de reavaliar as incertezas ambientais, geradas pela exploração ambiental sobre os
parâmetros do mercado globalizado. Na atual conjuntura de crise econômica e
ecológica, exige-se que os Estados, sociedade civil, instituições econômicas, ONGs,
sistema financeiro, fomentem seus paradigmas sobre uma sociedade mais solidária,
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visando construir uma coletividade baseada na dignidade da pessoa humana, como
valor primordial.
A recuperação da crise ambiental não ocorrerá apenas com a conciliação do
desenvolvimento econômico e social, mas também da Educação Ambiental a partir de
princípios civilizatórios, adotando o Estado e a sociedade, o comportamento de uma
nova cidadania, comprometida com as consequências decorrentes do desenvolvimento
e a consciência do uso racional e ético dos recursos naturais.
Para além disso, a questão ambiental brasileira ainda lida com complexidades
mais profundas, como aquelas enfrentadas pelo Semiárido nordestino, onde a
situação é frontalmente oposta ao que fora citado alhures, em que o favorecimento ao
desenvolvimento sequer chega em patamares razoáveis e a manutenção do patrimônio
ambiental natural é praticamente inexistente pela ausência ou má articulação de
políticas públicas direcionadas à convivência com as particularidades daquela região.
Historicamente, a representação do semiárido fora reproduzida a partir de
um imaginário de espaço problema, de miséria e morte771, onde a possibilidade de
convivência e progresso era praticamente impossível. A região, rica em cultura e
diversidade agrícola durante muito tempo ficou relegada à falta de investimentos e
políticas estruturantes e, até hoje, requer uma maior atenção do Poder Público, para
que esses velhos paradigmas sejam totalmente rompidos e que novas ações sejam
implementadas com mais eficácia, produzindo os efeitos sociais almejados.
Com efeito, torna-se imperioso atingir as bases da questão, a mudança
paradigmática nos valores e parâmetros culturais que somente uma educação
transformadora e emancipatória podem promover. Educar gerações para a compreensão
do seu ambiente, de sua identidade cultural, do seu povo, de sua história, dos seu
problemas e, sobretudo, das possibilidades e desafios que que sua região requerem
mostra-se um elemento indispensável nesse processo.
Definir Educação Ambiental é falar sobre Educação, dando-lhe uma nova
dimensão: a dimensão ambiental, contextualizada e adaptada à realidade interdisciplinar
aos temas ambientais locais e globais772. Esse novo enfoque, busca a consciência
critica que permita o entendimento e a intervenção de todos os setores da sociedade,
encorajando o surgimento de um novo modelo de sociedade, onde a Conservação dos
Recursos Naturais seja compatível com o bem-estar socioeconômico da população.
Ademais, cumpre à Educação, em todos os níveis, o dever de contextualizar
a realidade e o lugar em que se vive e, nesta perspectiva, o semiárido precisa ser
771
SILVA, Roberto Marinho Alves da. Entre dois paradigmas: combate à seca e convivência com o
semiárido. Sociedade e Estado, Brasília, v. 18, n.1/2, p. 361-385, 2004.
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GUERRA, R. A. T. & AbÍLIO, F. J. P. Educação Ambiental na Escola Pública. João Pessoa: Foxgraf,
2006.
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conhecido de forma mais lúcida e científica, no intuído de romper com as antigas
representações que lhes impunham a segregação do subdesenvolvimento.
Neste viés, a presente pesquisa ergue-se na seguinte problemática: a
Educação Ambiental, promovida durante a vivência escolar, pode constituir um efetivo
instrumento de desenvolvimento e sustentabilidade no contexto do semiárido?
Em sede de objetivos, pretende-se investigar, de maneira crítica, como esta
Educação Ambiental pode colaborar para a promoção de desenvolvimento e da
sustentabilidade no semiárido; refletir sobre o papel da educação ambiental enquanto
política pública e o perfil das políticas públicas brasileiras voltadas ao semiárido;
bem como, esclarecer as particularidades dessa região e a necessidade de políticas
estruturantes que fomentem o desenvolvimento e a preservação do patrimônio
ambiental.
Para tanto, a pesquisa utiliza-se do método de abordagem dedutivo, partindose de uma análise geral do tema, para uma particular, visto que, analisando-se uma
ideia geral acerca da educação ambiental, chegou-se à sua interface no contexto do
semiárido brasileiro, estabelecendo estratégias e parâmetros específicos para a região
em apreço. Não obstante, a pesquisa, de natureza teórico-bibliográfica, utiliza-se das
técnicas concernentes à documentação indireta, tais como pesquisa bibliográfica.
2.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO SEMIÁRIDO

O semiárido brasileiro é uma região identificada pelo seu clima, relevo e pela
sua diversidade cultural. A compreensão acerca deste espaço requer uma visão ampla,
que consiga observar todas as suas peculiaridades, inclusive suas representações
históricas que, influenciaram reiterados processos de exploração e segregação.
No ano de 2005, o Ministério da Integração Nacional atualizou a área de
abrangência oficial do Semiárido, de acordo a Portaria Ministerial nº 89, de março
de 2005773, que envolve os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, a maior parte da
Paraíba e Pernambuco, Sudeste do Piauí, Oeste de Alagoas e Sergipe, região central
da Bahia e uma faixa que se estende em Minas Gerais, seguindo o Rio São Francisco,
juntamente com um enclave no vale seco da região média do rio Jequitinhonha.
Historicamente, a representação do Semiárido sempre esteve relacionada a
um contexto de pobreza, segregação, fome e esquecimento. O fenômeno da seca
sempre foi algo explorado e pouco gerenciado pelo Poder Público, de modo que a luta
pela sobrevivência nesta região se tornaria mais difícil em decorrência da conjugação
773
BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Nova delimitação do Semiárido brasileiro. Brasília:
Ministério da Integração Nacional, 2005.
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desses fatores: a falta de políticas estruturantes e o pouco investimento do Estado na
região.
O processo de ocupação dessa região também revela controvérsias. O clima,
o relevo e a vegetação do Semiárido nunca foram adequados à pecuária, no entanto,
a criação de rebanhos774 foi uma das primeiras atividades a serem implementadas
pelos portugueses quando do povoamento dessa região, o que demonstra uma
ocupação irregular e que desconsidera as particularidades do lugar. Tais condições,
associadas aos longos períodos de estiagem e a valha ideia de “combate à seca” tão
disseminada ao longo de toda a história brasileira, corroboraram a construção de uma
região inacessível, distante, com poucas condições de prosperidade.
Apesar do decurso do tempo e da implantação de alguns programas sociais,
esses velhos paradigmas ainda se mantêm acesos no imaginário popular, pois estão
arraigados na cultura nacional. E isso se observa tanto na população, por vezes
desesperançosa com a região e migrando para outras localidades com mais atrativos
ou “promessas” de desenvolvimento, quanto por parte do Estado, que ainda não
conseguiu ajustar políticas estruturantes para a região, integradas e eficazes.
Outrossim, o estigma trazido pelas populações dessa região ainda é um evento
que requer ampla discussão e não merece ser pormenorizado. A marginalização
desses povos775, de suas tradições e identidade cultural ainda é algo presente em
nossa sociedade e, para além de um fator discriminatório, restringe oportunidades,
inferioriza, impede o desenvolvimento na medida em que afeta a própria dignidade do
indivíduo,
A partir da década de 1960, apesar da construção de polos agroindustriais em
algumas localidades, possibilitando o início de uma outra imagem do semiárido, isto
não foi suficiente para reconfigurar a imagem e o discurso de “combate à seca” no
Nordeste. Em verdade, esta indústria da seca sempre foi utilizada pelos famigerados
coronéis, em parceria com o Estado, para se apropriar de recursos públicos a seu
favor, em detrimento da maior parte da população. Estes, por sua vez, agiam sempre
durante os períodos de estiagem, mais preocupados com a perda de seus rebanhos do
que com sofrimento dos seus trabalhadores e sempre se apropriavam dos incentivos
governamentais destinados aos trabalhadores sertanejos776.
Somente a partir dos anos oitenta, porém, que um conjunto de organizações
não-governamentais e instituições de pesquisa e extensão difundem alternativas
774
PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo: colônia. São Paulo: Brasiliense,
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de produção e o discurso de que é possível conviver com o semiárido, e não
combatê-lo. Ainda nesta década, muitos processos importantes ocorreram como a
redemocratização do país, a promulgação da Constituição Federal, com normativas
direcionadas ao meio ambiente, e a Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema
Nacional do Meio Ambiente, através da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Já na década de 1990, através do fortalecimento de um movimento que
defende a necessária convivência com a seca, passou-se a construir articulações e
Declarações que afirmavam este posicionamento, como a Articulação do Semiárido
(ASA) e a Declaração do Semiárido. Esta baseia-se em propostas de conservação e
uso sustentável dos recursos do semiárido e na quebra do monopólio de acesso à
terra e água.
Destarte, instituições e comunidades acadêmicas começaram a estudar e
vislumbrar possibilidades de desenvolvimento regional no Semiárido, rompendo com
o paradigma das ações emergenciais e projetando políticas permanentes, sustentáveis
e pautadas no desenvolvimento solidário777.
A partir daí, este é o discurso assumido pelo Estado, que passa a basear
suas políticas públicas, pelo menos em tese, em conceitos de sustentabilidade do
desenvolvimento e convivência com a seca. Esta, por conseguinte, implica em um
aproveitamento racional e sustentável dos recursos naturais em proveito das populações
locais, mediante estratégias de desenvolvimento que permitam a conservação da
biodiversidade778.
Finalmente, conviver com o semiárido requer um fortalecimento das estruturas
e atores sociais engajados nesse processo, na medida que a compreensão da
região está para além da mera territorialidade e afeta raízes culturais, econômicas,
sociais, ambientais e políticas. Deste modo, a participação democrática da população
na transformação paradigmática das velhas estruturas sociais é fundamental para
o progresso dessa região, permitindo a expansão das capacidades humanas e a
satisfação de suas necessidades e aspirações.
Por derradeiro, resta clarividente que a aquisição desse empoderamento para
uma participação social mais ativa e uma melhor compreensão da nossa própria
identidade cultural, bem como das estratégias para salvaguardar nossos bens
ambientais só será possível através de um processo de educação que nos capacite
para esses saberes e experiências.
777
SILVA, Roberto Marinho Alves da. Entre o combate à seca e a convivência com o Semiárido:
transições paradigmáticas e sustentabilidade do desenvolvimento. 2006. 298 f. Tese (Doutorado em
Desenvolvimento sustentável) – Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2006, p. 96.
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3.

DA TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL

No Brasil, o Direito à Educação situa-se entre os Direitos Sociais estabelecidos
constitucionalmente, devendo ser ofertado a todos indistintamente, haja vista sua
importância para o desenvolvimento humano e exercício da cidadania. Sob o enfoque
humanista, o acesso à educação também constitui um direito humano, na medida em
que promove a dignidade humana do indivíduo e o capacita para o exercício e alcance
de tantas outras prerrogativas, sendo praticamente uma condição para uma existência
digna. O mesmo está estabelecido no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos
do Homem.
Acerca da sua fundamentalidade, o direito à educação é vital para a formação
cultural do ser humano, para sua interação com a sociedade em que vive e para a
construção da sua própria identidade, constituindo um direito fundamental, inerente à
subsistência da condição humana do indivíduo779.
Em seu artigo 205, a Constituição Federal de 1988 estabelece que a Educação é
direito de todos e dever do Estado e da família, com colaboração da sociedade visando
o desenvolvimento da pessoa, sua qualificação para o exercício da cidadania e sua
capacitação para o trabalho.
Com efeito, a própria Constituição já nos revela a imprescindibilidade desse
direito, ao passo que através da educação cria-se uma consciência crítica mais ampla
acerca do cenário político e socioeconômico onde se vive e, assim, participa-se de
forma mais lúcida dos processos democráticos. Também é através dela que o homem
se emancipa e toma para si o poder de escolha, de decisão, conhece melhor a extensão
dos seus direitos e liberdades e sabe como busca-los. E, não obstante, através da
educação, o indivíduo adquire a capacitação necessário para o exercício das atividades
laborativas, desenvolvendo suas habilidades e aptidões profissionais.
Outrossim, a educação entendida como um processo sistemático e planejado de
desenvolvimento de um povo780 é o caminho mais eficaz para a criação e aprimoramento
de novas consciências e atitudes, sobretudo, em um momento em que a degradação
ambiental vem aumentando substancialmente e requer a participação cidadã e
consciente de cada indivíduo no processo de conservação do patrimônio ambiental.
Evidente, que através de um processo de educação emancipatório o indivíduo
consegue desenvolver uma reflexão crítica sobre o seu entorno, dissociando-se de
779
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgilio Afonso da Silva. São
Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 407.
780
MOTTA, Elias de Oliveira. Direito Educacional e Educação no Século XXI. Brasília: UNESCO,
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uma perspectiva meramente individual, passando a compreender melhor as relações
sociais, de poder, os meios de produção, de exploração, os custos sociais e os objetivos
e finalidades de cada atividade desenvolvida. Bem como conseguirá reconhecer melhor
o seu papel dentro da comunidade em que vive, observando melhor as demandas
locais e regionais e as necessidades da população.
Nesta senda, o próximo tópico refletirá sobre a Educação Ambiental no Brasil.
4.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL

Conforme estabelecido anteriormente a educação é um importante direito
respaldado constitucionalmente. Haja vista sua importância para o exercício da
cidadania e desenvolvimento humano nos mais variados níveis, tal prerrogativa é
garantida a todos, sendo incumbida ao Estado sua promoção.
A educação ambiental, importante instrumento do Direito Ambiental, também
tem guarida constitucional, tendo em vista sua importância contributiva para a
preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Tal medida
encontra-se no inciso VI do artigo 225, da Constituição Federal de 1988, que estabelece
ser dever do Estado promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e
a conscientização da população para a preservação do meio ambiente.
Antes disso, porém, a Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, já tocava
nessa questão, no seu artigo 2º, inciso X, ao preconizar a educação ambiental como
princípio da esfera ambiental, devendo, igualmente, ser ofertada em todos os níveis
de ensino e na comunidade, com vistas à preservação ambiental.
Desse modo, observa-se a importância desse instrumento para a promoção
do desenvolvimento sustentável, ao passo que visa esclarecer a todos, e em todas
as etapas de ensino as mais profundas preocupações ambientais, transmitindo
conhecimentos e estratégias para gerenciar situações degradantes e criando uma
nova consciência ética, pautada na sustentabilidade.
O crescimento demográfico desordenado e o aumento do consumo desenfreado,
provocou ao longo da história recente uma série de impactos ambientais irreversíveis.
A ideia do crescimento econômico desorganizado e desarmonizado com padrões
ambientais sustentáveis provocou crises em vários ecossistemas. A ação humana,
através do aumento da produção e consequente exploração dos bens naturais, da
poluição, das atividades de risco ao meio ambiente provocaram a escassez de vários
recursos e o prejuízo à saúde e à qualidade de vida de muitas populações.
O advento da globalização, o surgimento das tecnologias e a produção em
massa também contribuíram para o comprometimento da questão ambiental. Diante
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desse panorama ergue-se a ideia de desenvolvimento sustentável, em contraposição
ao crescimento econômico. Este, ancorado em bases capitalistas, não levava em
consideração os patamares equilibrados e suportáveis de degradação, ao contrário
da ideia de desenvolvimento sustentável, que incorpora a conservação do patrimônio
ambiental, em conformidade com padrões de eticidade, levando-se em consideração
as reais necessidades humanas781.
Por outro lado, Leff782, em profunda análise sobre a sustentabilidade no momento
atual, defende que a economia deve funcionar em conformidade com o meio ambiente
e não o contrário, sob pena do comprometimento da sustentabilidade. O autor sugere
uma análise multidimensional do meio ambiente, diante de suas complexidades,
sem a qual não é possível um diálogo equilibrado com a economia. E, além disso,
estabelece que não há possibilidade de existência de um conceito homogêneo para
sustentabilidade, pois o mesmo deve levar em consideração as especificidades de
cada lugar, das tradições e lutas das populações, etc.
Desta feita, observa-se as inúmeras complexidades que envolvem a relação
entre o homem e o meio ambiente, onde as múltiplas interfaces requerem racionalidade
e eticidade para que a utilização dos recursos naturais não provoquem o colapso do
planeta. Destarte, a educação ambiental, revela-se um mecanismo importante na
incorporação desses valores783 no fomento de práticas conscientes que permitam uma
relação mais próxima com a natureza.
A Educação Ambiental vem contribuir para um processo interativo, participativo
e crítico para o surgimento de uma nova ética, comprometida com a mudança de
valores, iniciativas e ações individuais e coletivas.
Para que esse entendimento seja efetivado é necessário que seja incluído
em um processo que busque a consciência critica através de informações para
os indivíduos e comunidades para a promoção do desenvolvimento sustentável,
despertar a preocupação e a construção de valores sociais voltadas para a conservação
do meio ambiente de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e
sua sustentabilidade; trabalhar não apenas a mudança cultural, mas também a
transformação social, compreendendo a crise ambiental como uma questão ética e
politica.
Sobre essa perspectiva os processos de ensino estarão voltados para o
aprimoramento da cidadania e da preservação ambiental, como ferramentas para
781
SEN, Amartya. Sobre ética e economia. São Paulo: Companhia das Letras: 1999, p. 20
782
LEFF, Enrique. Ecologia, Capital e Cultura: A territorialização da racionalidade ambiental.
Petrópolis – RJ, Vozes: 2009, p. 184.
783
SATO, M. Apaixonadamente pesquisadora em Educação Ambiental, in: Educação, Teoria e
Prática. Nº 16/17, 2001, p. 24-35
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alterar a concepção dos diferentes atores sociais envolvidos no processo educacional,
demonstrando que o meio ambiente reage às ações da humanidade.
No Brasil, a implementação da educação ambiental em sede de política pública
só ocorreu em 1999, com o advento da Lei nº 9.795, que instituiu a Política Nacional de
Educação Ambiental. A referida política veio corroborar com os instrumentos anteriores
e fortalecer a necessidade de uma política educacional efetiva para a preservação do
meio ambiente.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/06, por outro lado, imprime
o fortalecimento de uma educação interdisciplinar, o que resguarda à educação
ambiental um lugar de destaque pelo seu viés transversal, que lhe permite trafegar
por todas as áreas do conhecimento.
Imperioso acrescentar que a educação ambiental consubstancia-se em
necessária prerrogativa de enfrentamento das situações que contrariam o princípio
da vedação ao retrocesso socioambiental, possibilitando a todos o conhecimento dos
bens, normas, direitos e deveres ligados ao meio ambiente. Através da educação e
conscientização, os indivíduos têm acesso a informações importantes sobre atividades
de risco, prejuízos à saúde, instrumentos fiscalizatórios, responsabilidades e demais
questões que versam sobre a proteção do patrimônio ambiental.
De acordo com o princípio da vedação ao retrocesso socioambiental, a
proteção dos bens jurídicos socioambientais não pode retroceder a níveis inferiores
aos já estabelecidos784, de modo que o acesso à educação ambiental permite o
amadurecimento dessa consciência.
Assim, a educação ambiental visa estabelecer uma nova relação entre homem
e natureza, rompendo com a instrumentalidade lógica do passado, com ausência de
crítica política e preocupações meramente comportamentais. Ao contrário, busca-se a
construção de processos democráticos e mais participativos, voltados à qualidade de
vida e à responsabilidade intergeracional785.
5.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DO SEMIÁRIDO: UM
MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
Considerando as particularidades da região do semiárido brasileiro já indicadas
no início desta pesquisa, a educação ambiental assume um papel de maior relevo
784
SARLET, Ingo; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos
fundamentais e proteção do ambiente. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 196.
785
LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Teoria social e questão ambiental: pressupostos para
uma práxis crítica em educação ambiental. In: LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo; LAYRARGUES,
Philipe Pomier; CASTRO, Ronaldo Souza de (Orgs.). Sociedade e meio ambiente: a educação ambiental
em debate. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 13.
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nesse contexto. Historicamente relegado ao abandono estatal ou sendo um objeto de
poder dos poderosos coronéis, o semiárido hoje precisa ser compreendido em suas
complexidades.
A análise meramente técnica não se mostra suficiente para a definição dessa
região, nem atende de forma satisfatória as necessidades de sua população. De
modo que essa região não pode ser reduzida a um mero espaço geográfico, com
clima e relevo específicos. O aprofundamento dos estudos acerca do contexto dessa
região nos permite perceber a essência de suas raízes, a sua identidade cultural, suas
tradições, a diversidade de suas atividades produtivas, o seu modo particular de lidar
com a terra, com a estiagem e com as condições impostas pelo ambiente.
Compreender essas peculiaridades é entender o processo histórico e cultural
enfrentado por essa região e que, fatalmente, a mantém ainda estigmatizada e carente
de políticas públicas eficazes e capazes de compreender suas demandas específicas.
Nesta linha, destaca-se a contribuição do pensamento de Celso Furtado786, que
já em 1959 indicava a necessidade de se observar a estiagem como algo pertencente
à região e portanto a economia deveria ser melhor adequada à realidade ecológica do
ambiente.
Apesar disso, o que ocorreu fora sempre o contrário. A ideia de combate à
estiagem e de impossibilidade de desenvolvimento sempre acompanhou a história
dessa região. Atualmente, porém novos parâmetros estão sendo fortalecidos, a
convivência com o semiárido está ganhando espaço e se disseminando, mas para
que o desenvolvimento se concretize faz-se necessário uma série de medidas que
precisam ser implementadas.
Justamente em função das complexidades já citadas, uma política ou programa
isolado não produzirá os efeitos sociais almejados, de modo que há a necessidade de
políticas públicas estruturantes e integradas que, efetivamente, concedam o suporte
necessário ao desenvolvimento regional.
Para que essa consciência seja desenvolvida na população local, a educação
ambiental contextualizada a essas questões mostra-se deveras importante, pois
somente através do reconhecimento e valorização do seu habitat que o indivíduo
terá condições de se posicionar e discutir suas problemáticas e demandas locais.
Outrossim, haverá o favorecimento à criação de cultura coletiva que permita o
conhecimento e a informação acerca das melhores estratégias a serem aplicadas na
solução de problemas e na promoção da melhoria da qualidade de vida.
Uma educação voltada às premissas socioambientais787 permitirá aos grupos
786
FURTADO, C. A operação Nordeste. Rio de Janeiro: Instituto Superior de Estudos Brasileiros,
1959. (Coleção textos brasileiros de economia).
787
SILVA, Roberto Marinho Alves da. Entre o combate à seca e a convivência com o DESAFIOS
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sertanejos o aprimoramento dos saberes, considerando as experiências individuais de
cada indivíduo, a troca de conhecimentos, o incentivo ao solidarismo e ao coletivismo
e ao resgate de valores sucumbidos pela pressão do modelo econômico e urbano
atual.
Os processos educativos devem levar em consideração as especificidades de
cada lugar para que a aplicabilidade dos conhecimentos apreendidos tenha viabilidade
prática e, sobremaneira, para fomentar o desenvolvimento naquela localidade. Com
efeito, a educação ambiental contextualizada com o semiárido traduz uma ferramenta
imprescindível para a capacitação dos jovens e adultos sertanejos no reconhecimento
e aprimoramento de suas habilidades para a convivência com sua região.
Um dos obstáculos a serem enfrentados é a capacitação dos professores.
Muitos docentes referem-se à falta de um processo de formação em conformidade
com as vertentes políticas e pedagógicas locais, o que nos leva à compreensão de
que um dos maiores enfrentamentos da efetivação de uma educação ambiental
contextualizada com o semiárido é o campo da gestão788.
Ressalte-se também que a educação ambiental no semiárido não deve ter como
fulcro somente a convivência com o meio rural, mas também com as cidades, afinal o
semiárido não se restringe às ruralidades. A convivência e a preservação das cidades
também deve ser pauta desse processo educativo.
Desse modo, se reconhece que a atividade escolar deve integrar em seu
currículo a contextualização do ambiente em que se insere, como forma de dar mais
sentido ao processo ensino-aprendizagem, considerando a historicidade dos atores
sociais e pautando-se nas complexidades desses processos históricos789.
A educação ambiental aqui tratada possibilitaria o correto manuseio de técnicas
de produção, armazenamento e utilização dos recursos naturais sem degradação, bem
como a utilização racional deles, a redução da poluição, medidas de salubridade e
segurança, a correta utilização de agrotóxicos, os programas de fomento à agricultura
familiar, a boa gestão dos recursos hídricos, a compreensão acerca da segurança
alimentar, a importância da reciclagem e do consumo sustentável, a utilização de
tecnologias limpas, o cuidado com a terra, o resgate histórico da cultura e das tradições,
etc.
E POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA: REFLEXÕES ACERCA DA CONVIVÊNCIA
COM O SEMIÁRIDO W. K. B. DE MEDEIROS, W. I. B. DE MEDEIROS, M. C. D. DE BRITO 446 Semiárido:
transições paradigmáticas e sustentabilidade do desenvolvimento. 2006. 298 f. Tese (Doutorado em
Desenvolvimento sustentável) – Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2006
788
LIMA, Elmo de Sousa. A formação continuada de professores no Semiárido: valorização
experiências, reconstruindo valores e tecendo sonhos. 2008. 240f. Dissertação. (Mestrado em
Educação) -Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2008.
789
SOUZA, I. P. F. A gestão do Currículo Escolar para o desenvolvimento humano e sustentável no
semi-árido brasileiro. São Paulo: Periópolis, 2005, p. 98.
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Outro obstáculo a ser enfrentado na educação ambiental contextualizada no
semiárido são os livros didáticos que ainda reproduzem imagens negativas dessa
região e das pessoas que vivem nela, reforçando o estigma existente e impedindo
o progresso de uma educação emancipatória. Situação semelhante se reproduz nos
meios de comunicação que ainda observam o semiárido sob um único ângulo: o da
seca, da pobreza e da fome790, o que contribui para a manutenção dos estereótipos.
Para além disso, ainda somam-se a escassez de professores, a ausência de
infraestrutura adequada das escolas e de materiais didáticos direcionados à realidade
local. Esses impeditivos retardam o processo de educação, comprometendo, inclusive,
suas finalidades.
Percebe-se, então, que a educação ambiental contextualizada no semiárido, é um
instrumento de desenvolvimento da população, na medida em que a educação liberta e
amplia possibilidades e, especificamente nesse caso, permite a população a valorização
do seu território e o conhecimento sobre sua região, das suas potencialidades, das
articulações que podem ser feitas para que a vida se torne melhor e mais saudável. Não
obstante, a consequência natural desse processo é a sustentabilidade do patrimônio
ambiental dessa região, a partir da criação de um senso crítico capaz de compreender
as demandas coletivas e de uma consciência ética que estabelece uma relação de
pertencimento ao meio ambiente em que se vive.
Acerca da sustentabilidade, esta possui na doutrina especializada, uma vasta
polissemia, abordando várias dimensões, tais como: a dimensão ética, a dimensão
política, a dimensão social, a dimensão econômica e jurídica791, o que demonstra seu
caráter multidisciplinar e, ao mesmo tempo, sua relação com o desenvolvimento
sustentável, pois visa o bem-estar e a preservação do planeta, através de novos
paradigmas.
A sustentabilidade, portanto, reveste-se em objetivo do desenvolvimento
sustentável. Este incorpora medidas que visam o equilíbrio econômico com padrões
ecologicamente corretos, objetivando a consecução da sustentabilidade do bemestar792.
Assim, no tocante à educação ambiental contextualizada ao semiárido,
observa-se que tal ferramenta apresenta condições de contribuir e fomentar o
desenvolvimento dos sertanejos e, consequentemente, da sua região, bem como
790
REIS, E. S. Educação para a convivência com o semiárido: desafios e possibilidades. In: SILVA, C.
M. S. et al. (Org.). Semiárido piauiense: educação e contexto. Campina Grande: Triunfal, 2010. p. 109-130.
791
FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
792
SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de Souza; MAFRA, Juliete Ruana Mafra. A
sustentabilidade e seus reflexos dimensionais na avaliação ambiental estratégica: o ciclo do equilíbrio
do bem estar. p. 4. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=ec82bd533b0033cb
. Acesso em: 22 mar. 2018.
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promover a sustentabilidade no semiárido brasileiro, através da mudança paradigmática
e transformadora que somente a educação é capaz de promover, além de contribuir
para a preservação dos recursos naturais, através do uso racional dos mesmos e da
convivência com as condições regionais.
6.

CONCLUSÕES ARTICULADAS

Frente o exposto, restou concluído que o Semiárido brasileiro fora concebido
mediante ilustrações negativas, decorrentes de um processo histórico controvertido,
que não considerou as complexidades da região, historicamente explorada e carente
de ações governamentais estruturantes e integradas.
Compreendeu-se a educação como um direito fundamental, constitucionalmente
estabelecido e sua larga importância para o exercício da cidadania e existência digna,
sendo considerado um direito do qual decorrem outros tantos direitos.
Constatou-se a educação ambiental como importante instrumento a serviço da
preservação ambiental, estabelecida pela Constituição Federal e assumindo o caráter
principiológico, de modo a se fazer presente de forma transversal nos processos de
educação formal e não formal, conscientizando o indivíduo sobre a conservação do
meio ambiente.
Concluiu-se que a educação ambiental contextualizada à realidade do semiárido
revela-se uma possibilidade viável de fomentar o desenvolvimento regional e a
promoção da sustentabilidade, na medida em estimula o reconhecimento da identidade
cultural do povo, valorizando suas tradições e compreendendo o semiárido para além
dos aspectos técnicos.
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1. Introdução
Hodiernamente, presenciamos a ocorrência de graves e globais questões
ambientais, tais como o aumento exponencial de resíduos plásticos nos oceanos,
as mudanças climáticas, a perda acelerada de biodiversidade, dentre outros. Ao
mesmo tempo, percebemos em muitos casos concretos que a tomada de decisões
voltadas para o enfrentamento dos problemas ambientais é feita a partir de uma visão
excessivamente tecnocrata, principalmente na America Latina onde os mecanismos
de informação e participação estão ausentes ou deficientemente implementados.
Como resultado deste cenário, as populações mais vulneráveis são por vezes ignoradas
na discussão sobre a adoção de medidas executivas, legislativas e jurisdicionais.
Podemos citar como exemplos povos indígenas ou originários, populações tradicionais
tais como ribeirinhos, povos quilombolas, dentre outros afetados por grandes projetos
de desenvolvimento sem terem a oportunidade de se manifestar, opinar ou influir de
alguma forma.
Mesmo havendo procedimentos destinados a garantir a participação isto não
basta. Na realidade é preciso também que haja informações claras e suficientes para
que os interessados possam participar e também que eles tenham sido minimamente
sensibilizados, educados para compreender a importância e a complexidade do meio
ambiente. Cumpre destacar que nos países em desenvolvimento, marcados por uma
histórica desigualdade entre os diferentes grupos que os compõem, a questão da
educação traduz-se num dos maiores desafios, seja do ponto de vista geral, seja do
ponto de vista ambiental.
Soma-se a isto a atual tendência, em alguns países da America Latina, como, por
exemplo, no Brasil, de diminuição dos direitos socioambientais por meio da aprovação
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de projetos de lei e propostas de emenda à Constituição, algumas contrarias, inclusive,
às jurisprudências constitucional e infraconstitucional. Conforme Avzaradel e Tavares:
Hodiernamente, a conjuntura política e econômica brasileira tem
se traduzido também numa tendência de diminuição de direitos.
Nesse contexto, institutos centrais do Direito Ambiental tais como
o licenciamento, assim como a demarcação de terras indígenas para
povos originários (cotidianamente delas expulsos) e as vedações de
tratamento cruel aos animais não humanos (habitualmente envolvidos
em praticas culturais e desportivas com caráter econômico) passam
a ser objeto de diversas propostas de emenda constitucional e de
numerosos projetos de lei. Mesmo diante de todas as evidências do
momento critico que passamos no que tange às questões climáticas e
ambientais, essa agenda prossegue com passos firmes e acelerados793.

Procurando aumentar a participação dos indivíduos na área ambiental já
em 1992, foi afirmado na conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, conhecida como Cúpula da Terra ou Rio 92, o chamado principio
numero 10:
A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados.
No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações
relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas,
inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas
em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar
dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a
conscientização e a participação popular, colocando as informações
à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a
mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à
compensação e reparação de danos.

Compõe-se o Principio n. 10 de três pilares, com o objetivo de criar uma
democracia ambiental e no mesmo tempo uma nova cidadania estimulando a
consciência ambiental das pessoas, sendo eles: o acesso adequado a informações;
os mecanismos de participação na tomada de decisões relativas ao ambiente, e o
acesso à justiça para defender os outros dois direitos anteriores, para evitar ou sanar
793
AVZARADEL, Pedro Curvello Saavedra; TAVARES, Rodrigo S. Democracia, retrocessos
ambientais e caráter contramajoritário da constituição no Brasil, p. 200. In: Pensar a Democracia.1
ed.Charleston, USA : CreateSpace. Independent Publishing, 2017, v.1, p. 185-203.
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violações de lei ambientais.
Em nível regional este principio foi efetivado em 1998 no continente europeu,
por meio da Convenção de Aarhus sobre Acesso à Informação, Participação do Público
no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente794
e implementado em diferentes países europeus graças também a legislação da
União Europeia795. O Tratado confirma o papel da forma democrática para alcançar
metas ambientais e detalha maneiras de se introduzirem mecanismos de democracia
participativa e deliberativa nas diversas normatividades regionais e locais796.
Com o potencial de espraiar transparência e democracia, servindo de exemplo
para muitos países797, a Convenção pode ser vista como um passo para a criação
de novas formas de democracia e cidadania, pois assume que a construção de uma
democracia ambiental798 somente poderá ser atingida com o envolvimento de todos os
cidadãos, enfatizando o papel destes como indivíduos ou sob a forma de associações
ou ONGs, reconhecendo-lhes direitos e deveres ambientais.
A Convenção de Aarhus representa um avanço significativo no que se refere à
democracia participativa e aos direitos do cidadão. Constitui um importante instrumento
que influencia e contribui para o aperfeiçoamento de uma cultura universal (ou global)
de informação, de participação e de interferência da coletividade nos processos
de decisão ambientalmente relevantes e de transformação de um Estado numa
Democracia Ambiental799.
Outras disposições esparsas em outros tratados regionais buscam dar maior
normatividade ao Principio n. 10, embora sem a mesma densidade da Convenção
794
COMISSÃO ECONÔMICA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EUROPA. Convenção sobre acesso
à informação, participação do público no processo de tomada de decisão e acesso à Justiça em matéria
de Ambiente (Convenção de Århus). Dinamarca, 25 jun. 1998. Disponível em: <https://www.unece.org/
fileadmin/DAM/env/pp/EU%20texts/conventioninportogese.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2017.
795
PAROLA, Giulia. Europe in Green, London, London: Versita. 2013.
796
PAROLA, Giulia. Environmental Democracy at Global Level. London: Versita, 2013.
797
LOOSE, Eva; PAROLA, Giulia; POTO, Margherita. Participatory rights in the environmental
decision making process and the implementation of the Aarhus Convention: a comparative perspective
on the German and the Italian system. Berlin: Duncker & Humblot, 2015.
798
“O modelo da Democracia Ambiental que, questionando a abordagem antropocêntrica de
derivação principalmente eurocêntrica e propondo uma harmonia com a Natureza e instrumentos
de participação, enquanto ideia ainda em construção na teoria e na prática, pode servir para aplicar
respostas aos devastadores efeitos da crise ecológica. A construção de uma Democracia Ambiental
pode, inclusive, contribuir com uma mudança de consciência dos indivíduos e a criação de uma nova
forma de cidadania: uma cidadania ecológica”. PAROLA, Giulia. O modelo teórico da democracia
ambiental: uma introdução à obra In: AVZARADEL, Pedro Curvello Saavedra; PAROLA, Giulia; VAL,
Eduardo (Org.). Democracia Ambiental na América Latina: uma abordagem comparada. Rio de Janeiro:
Multifoco, 2016. p. 23). Para maior aprofundamento neste tema, cf.: PAROLA, Giulia. Environmental
Democracy at Global Level. London: Versita, 2013a e INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS.
A trilogia de Aarhus: os direitos à informação, à participação e à justiça ambiental. Lisboa: Faculdade de
Direito Universidade de Lisboa, 2015.
799
PAROLA, Giulia. Democracia ambiental global. Rio de Janeiro: Multifoco, 2017
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de Aarhus. Dreyfus (2012) destaca a revisão de 2003 da Convenção Africana sobre
Conversação da Natureza e dos Recursos Naturais e o Acordo de Cooperação Ambiental
da América do Norte, assinado pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México em
1993800.
Nenhum dentre os países sul-americanos é signatário da Convenção de Aarhus,
apesar de ser considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) o instrumento
mais avançado para a democracia ambiental, ao menos até o início de 2018. Isto
porque em março deste ano um novo instrumento vinculante, uma “nova Aarhus”,
foi aprovado. Isto ocorreu na ultima reunião de negociação que aconteceu entre os
dias 28 de fevereiro e 4 de março de 2018. O Acuerdo regional sobre el acceso a la
información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales
en América Latina y el Caribe, como è chamado, possui feições latino-americanas e
caribenhas801. As negociações do Acordo, que contaram com o apoio da Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) enquanto secretaria técnica,
trouxeram especificidades das regiões em questão, marcadas por riquezas naturais
e desigualdades socioambientais bem distintas do quadro geral da Europa, mesmo
quando consideramos os países do leste europeu que mais recentemente aderiram
ao bloco político e econômico do velho continente.
O texto definitivo do acordo passará por breve revisão editorial (gramatical
e digitação) pela Cepal, que em breve o divulgará. O departamento de tratados
internacionais da ONU deverá levar cerca de 1mês para conferir as versões autênticas
em espanhol e inglês. Foi aprovada solicitação do Brasil para Cepal preparar uma
versão em português. A abertura para assinaturas dos países deverá ocorrer em
Setembro. Já a entrada em vigor ocorrerá com a ratificação por 11 países, ainda que
antes de findo o prazo 2anos. Para a redação deste artigo, utilizamos o texto oficial
em espanhol do Acordo, de 19 de dezembro de 2017, preparado para a nona reunião
em San José do março de 2018. Mesmo não se tratando do texto definitivo do Acordo,
(nos escrevemos e concluímos o artigo em fevereiro de 2018 - antes da publicação da
ultima versão), ele pode esclarecer muitos pontos sobre as novidades introduzidas no
rumo de uma efetivação dos direitos de acesso. Isto porque diversos pontos até então
negociados já possuíam o consenso das partes, nos levando a crer que foram assim
aprovados sem modificações significativas em março de 2018.

800
DREYFUS, Magali. Retour sur l’application du Principe 10 de la Déclaration de Rio, 20 ans après
le Sommet de la Terre de 1992. Droits fondamentaux, n° 9, janvier 2011 – décembre 2012. Disponible
en http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr/article/2012/retour-application-du-principe-10-declaration-rio20-ans-apres-sommet-terre-1992.
801
O artigo seguirá a terminologia do Acordo, que se refere nominalmente à América Latina e ao
Caribe.
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2. A chamada “Nova Aarhus”
Na esteira do modelo da Convenção de Aarhus, o Acordo para a América Latina
e o Caribe (ou Nova Aarhus) parte do principio de que a melhoria nos chamados três
pilares da democracia ambiental aumentará a qualidade das decisões nos países
dessas regiões, contribuindo para a sensibilização dos cidadãos em relação às questões
ambientais, permitindo-lhes manifestar as suas preocupações às autoridades estatais.
Dessa forma, possui potencial para gerar decisões (legislativas, executivas e judiciais)
melhores, a partir da participação mais ampla dos cidadãos, sobretudo das populações
vulneráveis ou afetadas nos casos específicos. Ainda, pode contribuir para a diminuição
de vulnerabilidades socioambientais existentes, gerando políticas ambientais mais
inclusivas.
Para a Secretária Executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, e para o Chefe da Unidade
de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável da Divisão de Desenvolvimento
Sustentável e Assentamentos Humanos da mesma instituição, Carlos de Miguel: o
Acordo regional sobre o Princípio 10 enfatiza
[...] o círculo virtuoso entre direitos de acesso, proteção ambiental e direitos
humanos, enfatizando que a participação informada e a transparência
contribuem para melhorar as políticas ambientais e, portanto, a proteção
ambiental, o que por sua vez permite o cumprimento de direitos substantivos
como o direito de toda pessoa a um meio ambiente saudável, à vida e à
saúde[…]802.

		
Podemos dizer que o processo de negociação deste Acordo tem origem na
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)803,
realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012. Nesta ocasião, países da América Latina
e do Caribe assinaram a Declaração sobre a aplicação do Princípio 10 da Declaração
do Rio, por meio da qual se comprometeram a avançar na consecução de um acordo
regional que facilitasse a implementação dos três direitos de acesso.
Ocorreram entre 2012 e 2014 quatro reuniões de pontos focais designados
pelos governos dos países signatários. Nessas reuniões, os países adotaram os
seguintes documentos de base: Roteiro, Plano de ação, Visão de Lima; Linhas de ação
prioritárias em matéria de fortalecimento de capacidades e cooperação; Conteúdos de
802
BÁRCENA, Alicia. A Revolução Digital para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo.
CEPAL, abr. 2015. Disponível em: <http://www.cepal.org/pt-br/articulos/2015-revolucao-digital-para-odesenvolvimento-sustentavel-e-inclusivo>. Acesso em 1 de abril de 2017.
803
COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE. Nota verbal de 27 de
junho de 2012 dirigida ao Secretário-Geral da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável e la Missão Permanente do Chile junto às Nações Unidas. 2012. Disponível em: <http://
www.cepal.org/sites/default/files/pages/files/declaracion_principio_10_portugues_editorial.pdf>.
Acesso em: 01 abr. 2017.
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São José; e Decisão de Santiago. Por meio deste último documento, em novembro de
2014, os países signatários iniciaram a etapa de negociação do instrumento regional804.
Para tanto, criaram um Comitê de Negociação (805 composto por 33 representantes
dos países signatários, com vistas à conclusão dos trabalhos, no mais tarde, final
2016. Não obstante, as negociações acabaram somente em março de 2018. Foram
realizados pelo Comitê de Negociação nove encontros: em maio de 2015 em Santiago,
em outubro de 2015, na Cidade do Panamá, em abril de 2016 em Montevidéu, em
agosto de 2016 em Santo Domingo, em novembro de 2016 em Santiago, em março
de 2017 em Brasília, DF, em agosto 2017 em Buenos Aires, em novembro 2017 em
Santiago e San José em 2018. Como esclarecido acima, não tivemos ainda acesso
aos documentos finais da nova rodada.
Efetivamente, conforme a documento resultante da penúltima rodada (oitava
reunião) de negociações, a oitava versão806, as partes acordaram que esta versão
representa avanços significativos e que tentariam concluir, como aconteceu, o texto
no próximo encontro, o numero nove, em San José, Costa Rica, de 28 de fevereiro a
4 de março de 2018.
Importante notar como, além dos representantes dos Estados participantes
desse processo, contaram as reuniões do Comitê com significativa participação de
diversas Organizações Não Governamentais,807 de acordo com as disposições e
modalidades dispostas no Plano de Ação.
3. Direitos ambientais e correspondência estrutural
Certamente, a Convenção de Aarhus influenciou as negociações do Acordo,
mas, como será demonstrado adiante, há muitas novidades de cunho latinoamericano e caribenho. No que tange à arquitetura e ao conteúdo percebem-se fortes
804
Também foram criados, nesse período, dois grupos de trabalho com o objetivo de avançar nas
discussões: o Grupo de Trabalho I, sobre fortalecimento de capacidades e cooperação, e o Grupo de
Trabalho II, sobre direitos de acesso e instrumento regional. Esses grupos reuniram-se em 14 ocasiões
e concluíram seus respectivos mandatos em novembro de 2014.
805
Antigua y Barbuda; Argentina (la); Bahamas (las); Barbados; Belice; Bolivia (Estado Plurinacional
de) (el); Brasil (el); Chile; Colombia; Costa Rica; Cuba; Dominica; Ecuador (el); El Salvador; Granada;
Guatemala; Guyana; Haití; Honduras; Jamaica; México; Nicaragua; Panamá; Paraguay (el); Perú (el);
República Dominicana (la); Saint Kitts y Nevis; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Suriname;
Trinidad y Tabago; Uruguay (el); Venezuela (República Bolivariana de) (la).
806
COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE. Oitava versão do texto
compilado: https://negociacionp10.cepal.org/8/sites/negociacionp108/files/c1701240_texto_compilado_
octava_version_esp.pdf. O Artigo 27 do Acordo prevê que “El original del presente Acuerdo, cuyos
textos (español e inglés) son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.”
807
Entres outras, participaram as seguintes ONGs: Article 19 (ONG brasileira: www.artigo19.org);
Rede Gaia (ONG brasileira: www.redegaia.com.br); e Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)
(ONG mexicana: www.cemda.org.mx).
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aproximação e compatibilidade com o modelo Aarhus. A importância da Convenção
pode ser verificada na menção que lhe foi feita nos objetivos do Acordo no documento
preliminar redigido em Santiago,808 posteriormente repetido no Preâmbulo da última
versão do acordo 2017 (Preâmbulo, parágrafo 6 bis).
Num primeiro momento, merece destaque a correspondência estrutural das
duas Convenções: existe uma simetria entre os seus respectivos artigos relativamente
à temática, ao conteúdo. Por exemplo, o artigo 1º é dedicado aos “Objetivos” (na
Aarhus) e ao “Objetivo” (no Acordo); o artigo 2º trata das “Definições” (na Aarhus e
no Acordo); igualmente há essa correspondência nos artigos dedicados ao acesso à
informação, à participação e ao acesso à justiça como se verá mais adiante.
No que se refere ao artigo inaugural, ambos os documentos reconhecem o
meio ambiente sadio como parte integrante do objetivo principal a ser alcançado;
a Convenção de Aarhus, no seu artigo 1º, faz a conjunção entre o direito ao meio
ambiente sadio e os direitos processuais:
Com o objetivo de contribuir para a proteção do direito de todos os indivíduos,
das gerações presentes e futuras, a viver num ambiente propício à sua saúde
e bem-estar, cada Parte garantirá a concessão dos direitos de acesso à
informação, à participação do público no processo de tomada de decisões
e à justiça no domínio do ambiente, em conformidade com o disposto na
presente Convenção.

Por sua vez, o artigo 1º do documento preliminar, intitulado “Objetivo”, artigo
que pode ser considerado definitivo em quanto já “convenido” para todas as partes,
estabelece que o objetivo principal do Acordo é a realização do direito de viver num
ambiente saudável e sustentável, mediante a efetiva aplicação na América Latina e no
Caribe dos direitos consagrados no Princípio 10 da Declaração do Rio:
El objetivo de este Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva
en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información
ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia
en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las
capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de
cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio
ambiente sano y al desarrollo sostenible.

808
O documento original foi elaborado pela Secretaria da CEPAL e apresentado por ocasião da I
Reunião do Comitê de Negociação sobre a matéria. Este último afirma, similarmente à Convenção de
Aarhus, que toda pessoa tem o direito a um meio ambiente saudável e em harmonia com a natureza, o
que é indispensável para a dignidade e o desenvolvimento integral do ser humano e para a conquista do
desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza, a igualdade e a preservação e gestão adequada
do meio ambiente em benefício das gerações presentes e futuras.
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Nesse sentido, da leitura acima, aparecem as semelhanças entre a “Nova
Aarhus” latino-caribenha e a Convenção de Aarhus. A diferença é a menção no acordo
em negociação do fortalecimento das capacidades de cooperação
Com respeito, ao artigo 2º que trata das “Definições” na Aarhus e no Acordo,
possuem ambos as definições dos termos “Parte”, “Autoridades publicas” “Informação
em matéria de ambiente” “Público” e “Público interessado”.
Podemos notar como a Nova Aarhus pretende adicionar muitas importantes
definições que não eram previstas no primeiro tratado como, apesar que para
muitas delas não tinham ainda um acordo definitivo entres as partes até a oitava
rodada de negociações: “derechos de acceso”809, “toma de decisiones en asuntos
ambientales”810, “participación pública” (que vemos mais para frente neste artigo);
“acceso a la justicia” e “justicia ambiental”.
Outra definição fundamental para o contexto sul-americano, que aparece
como novidade é aquela relativa às “personas em situación de vulnerabilidad” porque
adiciona uma tônica sobre a situação social da América latina: são consideradas
como vulneráveis para os fins do acordo as pessoas e os grupos que por alguma
circunstância tenham dificuldades especiais para exercer de forma plena direitos de
acesso. Caberá aos signatários do acordo, conforme suas características específicas,
a definição concreta dos grupos e pessoas vulneráveis811.
Outra importante novidade è a definição de “defensores de direitos humanos
em asuntos ambientais” : “se entiende aquellos individuos, grupos u organizaciones
809
Por “derechos de acceso” se entiende los derechos de acceso a la información ambiental, a la
participación pública en los procesos de toma de decisiones [Brasil y México: en asuntos ambientales]
y a la justicia en asuntos ambientales, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río.”
810
Por “toma de decisiones en asuntos ambientales”13 se entiende la elaboración, implementación,
cumplimiento [Panamá: cumplimiento], [Brasil: monitoreo] y evaluación de las leyes y reglamentos
[Panamá, Bolivia (Estado Plurinacional de), Perú, México: la normativa las leyes, reglamentos], políticas,
planes, estrategias, programas y proyectos, ya sean [México: ya sean] públicos o privados, susceptibles
de afectar el medio ambiente o el uso, aprovechamiento o conservación de los recursos naturales [Costa
Rica, Uruguay: la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales el uso, aprovechamiento
o conservación de los recursos naturales], en todos los niveles de la estructura gubernamental interna
(central o federal, regional, provincial o municipal). [México: en todos los niveles de la estructura
gubernamental interna (central o federal, regional, provincial o municipal) de conformidad con las
legislaciones y prácticas nacionales]”.
811
Por “personas en situación de vulnerabilidad” [Jamaica y Antigua y Barbuda: “grupos
vulnerables”] se entiende aquellas personas [Costa Rica, Uruguay, Chile: o grupos] que, por razón de su
edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales,
encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud los derechos de acceso reconocidos en
el presente convenio. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad,
la discapacidad, la pertenencia a [Colombia: grupos étnicos,] comunidades indígenas o minorías, la
victimización, la migración y el desplazamiento interno, [Colombia: el conflicto armado] la pobreza, el
género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad
en cada país dependerá de sus características específicas o incluso de su nivel de desarrollo social y
económico.
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sociales que actúan en la protección y promoción del medio ambiente y de los derechos
humanos relacionados”.
Seguindo nas semelhanças, por sua vez, o terceiro artigo na Aarhus veicula as
“Disposições gerais” que são previstas no artigo 4 chamado “Disposições/obrigações
gerais” na nova Aarhus. No artigo 3 da nova Aarhus, ao contrario, è dedicado aos
“Princípios”, e este assunto è uma verdadeira novidade comparado com o texto de
Aarhus, que sequer os o mencionava. Destacamos os princípios da não regressão
e progressividade, da máxima publicidade e da transparência e prestação de contas.
Adiante aprofundaremos as semelhanças e diferenças no tratamento dos
chamados três pilares do principio 10, vendo como são tratados pela Convenção
de Aarhus e pelo Tratado para as regiões da América Latina e o Caribe – tendo por
referência o texto da oitava rodada de negociações.
3.1 O acesso à informação
Primeiro pilar da Convenção, o acesso à informação é sublinhado como base
dos outros direitos, pois é preciso que a sociedade esteja adequadamente informada
para que possa fazer escolhas adequadas e conscientes: “A informação serve para
o processo de educação de cada pessoa e da comunidade, mas a informação visa
também dar a chance à pessoa informada de tomar posição ou pronunciar-se sobre a
matéria informada.”812
De acordo com o autor brasileiro Fabiano Oliveira trata da informação ambiental
como princípio autônomo. Nas palavras dele, “o direito de acesso à informação é uma
das principais prerrogativas para a efetivação do Estado Democrático de Direito. No
direito ambiental, a informação é essencial para a proteção do meio ambiente e da
saúde da coletividade”813. O autor destaca corretamente a Lei brasileira 10.650/2003,
que cuida do acesso a dados e informações do Sistema Nacional do Meio Ambiente814
No Brasil, não podemos deixar de mencionar a Lei Geral de Acesso à informação
cujas previsões podem ser utilizadas para o acesso às informações ambientais naquilo
que não houver disposição em lei especifica. A Lei 12.527, de 18 de novembro de
2011 se aplica a todos os entes federados e, quando couber, às entidades privadas
“entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações
de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante
subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes
812
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros,
2013, p. 123.
813
OLIVEIRA, Fabiano Melo de. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Método, 07/2014.
VitalBook file.
814
Idem. Ibidem.
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ou outros instrumentos congêneres”815. Conforme o artigo 5º da citada lei, o acesso às
informações deverá ser garantido pelo Estado e efetivado “mediante procedimentos
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”816.
De forma restrita, pode o direito à informação indicar a liberdade de se procurar
informação ou, amplamente, o direito de acesso à informação, ou mesmo o direito
de obtê-la. O Estado tem o dever de abster-se de interferir na ação pública para obter
informações de determinadas autoridades estatais ou de entidades privadas. Outro
dever do Estado consiste em divulgar todas as informações relevantes sobre planos e
projetos públicos e privados que possam ter impacto no meio ambiente.
Ademais, em não havendo informações ambientais sobre determinada questão
ambiental (ex. níveis de poluição, um desastre ambiental, etc.) possui o Poder Publico
o dever de produzi-las. Essa é a diretriz consagrada no artigo 4º, inciso V, da Lei
6.938/1981, conhecida como a Política Nacional de Meio Ambiente.
Como sublinhado por Holder e Lee: “O acesso à informação é um elemento
crucial de uma sociedade democrática, uma condição prévia para os direitos básicos de
voto ou de liberdade de expressão e, certamente, de qualquer forma de participação
na tomada de decisões.”817
Decorre desta ideia que, conhecer as formas e processos de exercício do
poder daqueles que os representam é um direito dos cidadãos e contribui para o seu
envolvimento nas decisões tomadas, tornando-as mais democráticas e eficientes.
Voltando-nos para a Convenção de Aarhus, os artigos 4º (acesso passivo) e o 5º
(acesso ativo) possuem como objetivo romper com o segredo que por muito tempo
envolveu as autoridades públicas, impedindo que as informações fornecidas fossem
de fato transparentes818. Divide-se o direito em questão em duas partes: a primeira
diz respeito à informação “passiva”, que é o direito do público de procurar e obter
informações junto às autoridades públicas e a obrigação destas de proverem as
informações requisitas.Já a segunda, chamada de acesso “ativo”, envolve o direito do
público de receber informações e a obrigação das autoridades de coletar e disseminar
essas informações de interesse geral, sem a necessidade de esta ser demandada

815
BRASIL. Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no
inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera
a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos
da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.Brasília: 2011
816
Idem. Ibidem.
817
HOLDER, Jane; LEE, Maria. Environmental Protection, Law and Policy. Cambridge: Aspen
Publishers, 2007.
818
STEC, Stephen; CASEY-LEFKOWITZ, Susan. The Aarhus Convention: an Implementation Guide.
E. C. F. Europe: United Nations Publication, 2000. Disponível em: <http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/env/pp/acig.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2017, p. 18
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pelo público819.
Segue na “Nova Aarhus” a mesma divisão entre o acesso “passivo” disciplinado
pelo artigo 5º (Acceso a la información ambiental) e o acesso “ativo” enunciado no
artigo 6º (Generación y divulgación de información ambiental). Importante notar como
os dois artigos atualmente são definitivos comparados as outros que, como resultam
da última versão disponível do Acordo (resultante da oitava rodada de negociações),
ainda têm artigos e pontos sobre os quais as partes ainda não concordam. Uma
novidade importante que aparece no parágrafo 3º do artigo 5º é a particular atenção
dada aos grupos de pessoas mais vulneráveis e aos índios:
As Partes facilitarão o acesso à informação das pessoas e/ou grupos em
situação de vulnerabilidade, estabelecendo procedimentos de atenção desde
a formulação de solicitações até a entrega da informação, considerando
suas condições e especificidades, com a finalidade de fomentar o acesso
e a participação em igualdade de condições. Cada Parte garantirá que ditas
pessoas e/ou grupos em situação de vulnerabilidade, incluindo os membros
de povos indígenas e grupos étnicos, recebam assistência para formular suas
petições e obter resposta.820

Assim, a inclusão dos mencionados sujeitos traz no Acordo uma marca
tipicamente latino-americana, pois toca em aspectos ligados principalmente à realidade
e à história do continente.
Uma novidade importante que aparece no parágrafo 6º do artigo 6º (Acesso
ativo) é a particular atenção também aqui dada aos grupos de pessoas mais vulneráveis
e aos índios:
Con el objeto de facilitar que las personas y/o los grupos en situación de
vulnerabilidad accedan a la información que particularmente les afecte, cada
Parte procurará, siempre que sea aplicable, que las autoridades públicas
divulguen la información ambiental en los diversos idiomas y lenguas usados
en el país, y elaboren formatos alternativos comprensibles para dichos grupos,
por medio de los canales de comunicación adecuados.

819
SAMPAIO, Izabel Cristina da Silva. Informação ambiental: a Convenção de Aarhus e seu
contributo no âmbito da União Europeia. RIDB, a. 2, n. 12, p. 14233-14298, 2013. Disponível em: <http://
www.cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2013/12/2013_12_14233_14298.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2017.
820
No original: “Las Partes facilitarán el acceso a la información de las personas y/o grupos
en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención desde la formulación de
solicitudes hasta la entrega de la información, considerando sus condiciones y especificidades, con la
finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones. (Convenido).Cada Parte
garantizará que dichas personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo a los miembros
de pueblos indígenas y grupos étnicos, reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener
respuesta.”
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Esta ultima versão do texto deixa clara a preocupação de que o acesso seja
efetivamente garantido aos grupos vulneráveis, com a providência da tradução no
idioma por eles utilizado quando necessário.
3.2 O direito à participação
O segundo pilar da Convenção, a participação pública no processo de decisão,
necessita dos outros dois pilares para sua eficácia e efetividade. O acesso à informação
também propicia a oportunidade de tornar o processo de decisão ambiental um
processo mais democrático e eficiente. Por essa razão, o acesso à informação é um
requisito essencial para o exercício dos direitos de participação. O pilar da informação
garante que o público participe de forma mais consciente e informada, e o pilar de
acesso à justiça garante que a participação aconteça de fato. Como destaca Oliveira821,
com o acesso às informações ambientais, faz-se necessário franquear
instrumentos de participação comunitária no processo de formulação
das políticas públicas ambientais. Em vez da submissão às decisões
prontas, é preciso que o cidadão participe do debate, da formulação,
da execução e da fiscalização das políticas públicas ambientais, em
contribuição à democracia participativa.

Esta particpação deve ocorrer no âmbito de cada um dos chamados três poderes.
No caso brasileiro, os classicos exemplos são: i) no âmbito do Poder Executivo, a
particpação em conselhos (ex. Conselho Municipal de Meio Ambiente, Comitê de Bacia
Hidrografica), participação em audiências públicas; ii) no âmbito legislativo, a realização
do referendo e a iniciativa popular de leis previstas no artigo 14 da Constituição; na
esfera do poder judiciario, existem a ação popular constitucional (art. 5º, LXXIII) e a
Ação Civil Pública prevista constitucionalmente (art. 129, III) e disciplinada pela Lei
7.347/1985822.
Esses instrumentos buscam concretizar o dever constitucional da coletividade
de “proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações
(artigo 225, caput). São extremamente importantes “na medida em que muitas vezes
é o próprio Estado que ameaça e lesa o ambiente, através da prestação de serviços
públicos, da organização e execução de obras, etc.”823.
Na Convenção de Aarhus, o direito à participação figura nos artigos 6º, 7º e
821
OLIVEIRA, Fabiano Melo de. Manual de Direito Ambiental. op. Cit.
822
Idem. Ibidem.
823
AVZARADEL, Pedro Curvello Saavedra. Breve parnorama do direito constitucional ambiental no
Brasil e seus desafios, p. 155. In: Direito Constitucional Ambiental Ibero-Americano.1 ed.Rio de Janeiro
: Lumen Juris, 2016, v.1, p. 131-189.
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8º: o primeiro dispõe sobre quando a população é afetada por um empreendimento
específico. O segundo diz respeito à participação do público na elaboração de planos,
programas e políticas relativos ao ambiente. O terceiro cuida da participação do público
na elaboração de normas legais. Este último é, portanto, o direito do público de avaliar,
discutir ou influenciar as decisões sobre política ambiental ou os projetos individuais
que afetem a sua comunidade.
Esse detalhamento da participação mostra a preocupação em garantir a
promoção da democracia ambiental, pois a política de proteção ambiental necessita da
participação do cidadão comum, na mesma medida em que necessita da participação
de cientistas e especialistas. O que a Convenção objetiva é que o público, através de
grupos organizados, exercite sua influência na fase legislativa da elaboração de um
plano ou lei ambiental e não, apenas, na fase de implementação.
Na Nova Aarhus, há um único artigo, o 7º (Participação do público na tomada
de decisões ambientais ), que é desde a ultima reunião no Chile definitivo (obteve
consenso) e junta em parte o conteúdo dos artigos 6º e 7º da Convenção europeia.
A participação na elaboração de normas legais não foi incluída no Acordo, senão por
uma única e vaga previsão genérica no parágrafo n. 3, que versa sobre a possibilidade
de participar quando a autoridade pública reconsidera ou atualiza projetos, atividades,
políticas, planos, regras, regulamentos, programas e estratégias:
Cada Parte promoverá la participación del público en procesos de toma
de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones distintos a
los mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, relativos a asuntos
ambientales de interés público que tengan o puedan tener un significativo
impacto ambiental, tales como el ordenamiento del territorio, políticas,
estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, entre otros.

Também aqui, como mencionado em relação ao direito ao acesso à informação,
há uma marca latino-americana e caribenha, quando o Acordo adiciona o dever de
facilitar a participação das pessoas integrantes dos grupos mais desfavorecidos e dos
índios:
11. Cuando el público directamente afectado hable mayoritariamente idiomas
distintos a los oficiales, la autoridad competente velará por que se

facilite su comprensión y participación. (…) 13. Cada Parte alentará el
establecimiento de espacios apropiados de consulta en asuntos ambientales
o el uso de los ya existentes, en los que puedan participar distintos grupos y
sectores. Cada Parte promoverá la valoración del conocimiento local, el diálogo
y la interacción de las diferentes visiones y saberes, cuando corresponda.
14. Las autoridades públicas realizarán esfuerzos para identificar y apoyar a
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personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad de modo de involucrarlos
de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación.
Para estos efectos, se considerarán los medios y formatos adecuados, de
modo de eliminar las barreras a la participación.

Consta do parágrafo 13° uma das mais importantes novidades: o Acordo
segue, ainda que timidamente, o caminho traçado pelo novo constitucionalismo latinoamericano824 quando reconhece a importância do valor do conhecimento local e da
promoção do diálogo e a interação de diferentes visões e conhecimentos.
Igualmente importantes são os parágrafos 15 e 16, relativos à implementação
do acordo e que determinam o respeito das obrigações estatais para com os povos
indígenas e comunidades locais, bem como que os signatários envidem esforços para
identificar os povos afetados por projetos e atividades, facilitando sua participação na
tomada de decisões.
Da mesma forma que no item anterior, restou cristalina a preocupação especial
com aqueles mais vulneráveis, frequentemente ignorados na tomada de decisões
ambientais que os afetam e desconsideram.
3.3 O direito de acesso à justiça
Por fim, a Convenção de Aarhus, no seu artigo 9º, refere-se ao acesso à
justiça como seu terceiro pilar. Recomenda que os países signatários incorporem
nas suas legislações nacionais mecanismos que assegurem a viabilização dos dois
pilares anteriores. Além disso, a oportunidade de acionarem a justiça nas causas
ambientais proporciona importante reforço para o poder dos cidadãos de requererem
informação ambiental e de participarem no processo de decisão na implementação
e na fiscalização pela utilização do poder da lei. Esse acesso é entendido como a
possibilidade de os cidadãos solicitarem aos tribunais ou outros organismos imparciais
independentes a revisão de atos ou decisões que importem em violações potenciais
aos itens preconizados pela Convenção: acesso à informação e à participação pública.
A “nova Aarhus” dedica dois artigos a este assunto : o artigo 8 “Acceso a la
justicia en asuntos ambientales [Convenido]” e o artigo 9 “Defensores de los derechos
humanos en asuntos ambientales [Convenido]” que comparado com a Aarhus, este
824		
ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro. El neoconstitucionalismo transformador: el Estado y el
derecho en la Constitución de 2008. Quito: Abya-Yala: Universidad Andina Simón Bolívar; Fundación Rosa
Luxemburg, 2011. BRAGATO, Frizzo, Fernanda; FERNANDES, Macedo, Karina. Da colonialidade do poder
à descolonialidade como horizonte de afirmação dos direitos humanos no âmbito do constitucionalismo
latino-americano. Revista Culturas Jurídicas, Niterói, Vol. 2, Núm. 4, 2015. Disponível em: http://www.
culturasjuridicas.uff.br/index.php/rcj/article/view/157/57. Acesso em 24 de abril de 2017; OLIVEIRA
FILHO, Gabriel Barbosa Gomes de. Novo Constitucionalismo Latino – Americano: O Estado Moderno
em contextos Pluralistas. Revista Culturas Jurídicas, Niterói, v. 1, n. 1 2014. Disponível em: http://www.
culturasjuridicas.uff.br/index.php/rcj/article/view/41/5. Acesso em 24 de abril de 2017, p. 31
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ultimo, è uma verdadeira novidade.
No primeiro parágrafo o artigo 8 reconhece, de maneira geral, que cada Estado
deverá garantir o direito de acesso à justiça em matéria ambiental, “de acuerdo con
las garantías del debido proceso”. Esta referência ao justo processo não era prevista
na velha convenção.
No seu segundo parágrafo, o artigo 8º praticamente reproduz o conteúdo da
Convenção de Aarhus:
Cada Parte asegurará, en el marco de su legislación nacional, el acceso a
instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al
fondo y el procedimiento:
a) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la
información ambiental;
b) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la participación pública
en el proceso de la toma de decisiones sobre asuntos ambientales, y
c) cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de
manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas
con el medio ambiente.

Em seguida no parágrafo 3 e 4 do artigo 8 temos diferentes novidades de
cunho sul americano: estão previstas como formas de garantir este direito, dentre
outras, procedimentos efetivos, oportunos públicos, transparentes, imparciais e sem
custos proibitivos; a legitimação ativa ampla; as possibilidades de medidas cautelares
e de outras destinadas a facilitar a produção de provas. A facilitação deste direito
compreende a interpretação e a tradução para outros idiomas, quando necessário.
Alem disso também os parágrafos 5,6,7 são bem inovados e de marco sul-americano

5. Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, cada Parte atenderá
las necesidades de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad
mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia
técnica y jurídica gratuita, según corresponda.
6. Cada Parte asegurará que las decisiones en asuntos ambientales judiciales
y administrativas que se hayan adoptado y su fundamentación estén
consignadas por escrito.
7. Cada Parte promoverá mecanismos alternativos de solución de controversias
en asuntos ambientales, en los casos en que proceda, tales como la
mediación, la conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar dichas
controversias.

Na penúltima reunião no Chile os países latino americanos e caribenhos
concordaram sobre o texto do artigo 8 e adicionaram um novo artigo o 9: “Defensores
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de los derechos humanos en asuntos ambientales [Convenido]”. Este artigo não é
somente uma novidade, mas também importantíssimo no contexto da America Latina
onde acontece diariamente que ativistas ambientalistas são ameaçados ou mortos.
Assim, o Acordo estabelece que :
1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas,
grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos
en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e
inseguridad.
2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer,
proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos
humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad
personal, libertad de opinión y de expresión, derecho de reunión y asociación
pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer
sus derechos de acceso.”
3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir,
investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores
de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio
de los derechos contenidos en el presente Acuerdo825.

Esse dispositivo, muito oportuno, procura dar conta da triste realidade vivenciada
nas regiões que buscam o acordo, nas quais a morte de lideranças populares, indígenas
e ambientais faz parte do cotidiano. Por exemplo, estima-se que, lamentavelmente,
seja o Brasil o país onde mais se assassinam essas lideranças em números absolutos,
seguido pela Colômbia. Em 2016, 60% das mortes de lideranças socioambientais
ocorreram na América Latina, representando os indignas 40% dos mortos826.
4. O Acordo e outras novidades
Outras novidades estão previstas na nova Aarhus e citamos aqui somente
aquelas que as partes já concordaram na ultima versão usada na ultima reunião e
que possuem um cunho sul-americano. O artigo 10 sobre o “Fortalecimiento de
capacidades [Convenido]” no paragrafo 2 preve:
2. Cada Parte, con arreglo a sus capacidades, podrá tomar, entre otras, las
siguientes medidas: (…) a) formar y capacitar en derechos de acceso en
asuntos ambientales a autoridades y funcionarios públicos; b) desarrollar y
825		
Comission Economica para America Latina y Caribe (CEPAL). Texto compilado por la
Mesa Directiva que incluye las propuestas de texto de los países relativas al documento preliminar del
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Octava version. San José, 2018. Disponible en
ligne: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39050/37/S1800065_es.pdf .
826
GLOBAL WITNESS; Defenders of the earth.Global killings of land and environmental
defenders in 2017. Disponível em https://www.globalwitness.org/documents/19122/Defenders_of_the_
earth_report.pdf.pdf Acesso em 24 jan. 2018.
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fortalecer programas de sensibilización y creación de capacidades en derecho
ambiental y derechos de acceso para el público, funcionarios judiciales y
administrativos, instituciones nacionales de derechos humanos y juristas,
entre otros; c) dotar a las instituciones y organismos competentes con
equipamiento y recursos adecuados; d) promover la educación, la capacitación
o la sensibilización en temas ambientales mediante, entre,
otros, la inclusión de módulos educativos básicos sobre los derechos de
acceso para estudiantes en todos los niveles educacionales; e) contar con
medidas específicas para personas y grupos en situación de vulnerabilidad,
como la interpretación o traducción en lenguas distintas a la oficial, cuando
sea necesario; f) reconocer la importancia de las asociaciones, organizaciones
o grupos que contribuyan a formar o sensibilizar al público en derechos de
acceso, y g) fortalecer las capacidades para recolectar, mantener y evaluar
información ambiental827.

Relativamente a letra d) aparece extremamente positiva esta previsão. Isto
porque boa parte dos países da América Latina e do Caribe ainda enfrenta sérias
dificuldades no que se refere ao direito à educação como um todo. E isso inclui,
infelizmente, a falta de uma educação ambiental, por meio da qual possa haver a
sensibilização da coletividade sobre a importância e complexidade do ambiente.
Importante seria se o acordo previsse a implementação de uma política de
educação ambiental. Esta deveria ser proposta como de caráter holístico, multi e
transdisciplinar, por meio de mecanismos formais (ex. inclusão de conteúdos em
todos os níveis de ensino) e informais (ex. campanhas publicitárias). Implementar uma
política de educação ambiental consiste num poderoso mecanismo capaz de introduzir
novos valores éticos necessários à construção de uma nova cidadania, ambientalmente
sustentável828.
No caso Brasileiro, apesar haver previsão legal desde 1981 na Política Nacional
de Meio Ambiental (art. 2º); da previsão da educação ambiental em todos os níveis
de ensino constar da Constituição de 1988 (art. 225, § 1º, inciso VI) 829; da existência
da Lei 9.795, aprovando a Política Nacional de Educação Ambiental desde 1999 e
da regulamentação existente830; parece-nos que tanto os agentes públicos quanto a
coletividade em geral ainda carecem dos valores e da sensibilização necessários para
827
Comission Economica para America Latina y Caribe (CEPAL). Texto compilado por la Mesa Directiva que incluye las propuestas de texto de los países relativas al documento preliminar del Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe. Octava version. San José, 2018. Disponible en ligne: http://
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39050/37/S1800065_es.pdf .
828
AVZARADEL, Pedro Curvello Saavedra. Ética e Educação Ambiental: um diálogo necessário.
Revista de Direito da Cidade. , v.5, p.65 - 85, 2013.
829
BRASIL. Constituição. República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
830
AVZARADEL, 2013, op. Cit.
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o uso das informações e procedimentos de acesso à justiça nesta seara.
Outra novidade deve ser citada o avanço apresentado durante a sexta reunião
em março de 2017, na qual foi lançado um novo e fundamental instrumento on-line
que amplia o acesso às informações, denominado Observatório do Princípio 10 na
América Latina e no Caribe831. Esta ferramenta acompanhará leis, políticas, tratados e
jurisprudências que garantam os direitos das pessoas à informação, à participação e à
justiça em assuntos ambientais.
Iniciativa da CEPAL, a plataforma certamente contribuirá para uma melhor
compreensão, difusão e aplicação dos direitos de acesso. Estão incluídas disposições
e outras informações de interesse sobre esses direitos contidos nas constituições,
leis, regulamentos, planos, estratégias oferecidas e políticas nacionais dos 33 países da
América Latina e do Caribe. Igualmente, está contemplada a inclusão da jurisprudência
sobre direitos de acesso nas regiões em questão832. Resultante da ultima reunião, o
artigo 12 cuida do Centro de intercambio de información [Convenido] como segue:
Las Partes contarán con un centro de intercambio de información virtual y
de acceso universal sobre derechos de acceso en materia ambiental. Este
centro será operado por la CEPAL, en su calidad de Secretaría, y podrá incluir
medidas legislativas, administrativas y de política, códigos de conducta y
buenas prácticas, entre otros.

Dessa forma, avançam as regiões da América Latina e Caribe, criando
um mecanismos de cooperação e acesso a informações importantes sobre a
implementação do princípio 10 da Declaração da Rio 92.
Conclusões articuladas
•

Apesar das semelhanças estruturais inicialmente destacadas,

o Acordo Regional para a América Latina e o Caribe parece caminhar no
sentido de aproveitar o acumulo da Convenção europeia como ponto de
partida. Não se trata de uma simples cópia, portanto, uma vez que o texto
apresenta inovações e aperfeiçoamentos importantíssimos e que decorrem
de preocupações e questões presentes de forma marcante nas regiões da
América Latina e do Caribe.
• Como resultados parciais da pesquisa, considerando a previsão
de publicação da versão definitiva do Acordo Regional para o final de abril de
831
CEPAL. Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe. Disponível em: <http://
observatoriop10.cepal.org/es>. Acesso em: 24 abr. 2017a.
832
CEPAL. Observatório del Principio 10 en América Latina y el Caribe. Cit.
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2018, resta identificado um indicativo claro da formulação de um paradigma
normativo e um referencial ético na construção de uma democracia
ambiental na América Latina e no Caribe. Ao que tudo indica, a Nova Aarhus
institui novos direitos humanos de forma vinculante e traz os respectivos
mecanismos para a efetividade dos mesmos.
.

12.AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O DESASTRE
ECOLÓGICO NO MAR DE ARAL: VULNERABILIDADE
HUMANA E AMBIENTAL.

GUSTAVO ABRAHÃO DOS SANTOS
Mestre em Direito Ambiental e especialista em Direito Empresarial pela Universidade Católica de
Santos. Especialista em Ética, Valores e Cidadania - USP. Prof. Direito na Faculdade do Guarujá. Prof. na
FATEC Santos. Prof. Faculdade Don Domênico. Advogado. Autor de Livro de Direito.

INTRODUÇÃO
O texto aqui elucida em sua primeira parte, o surgimento dos direitos
humanos ambientais na Conferência de Estocolmo, bem como a efetivação destes
direitos na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente
no Rio de Janeiro em 1992, com a elaboração da Declaração do Rio de Janeiro, e a
confecção de instrumentos normativos vinculantes, como a Convenção das Nações
Unidas sobre Mudanças climáticas (UNFCC) e a Convenção das Nações Unidas para o
Combate à Desertificação nos Países Afetados pela Seca e à Desertificação (UNCDD).
Já na segunda parte deste texto, se enfatizam os efeitos das alterações
climáticas por meio de desastres naturais e ecológico por todo o globo, e nesta conexão
das mudanças climáticas com o desastre ecológico, em especificidade, apresenta-se
o desastre ecológico do mar de Aral, situado na Ásia Central.
O caso do Mar de Aral como desastre ecológico e a questão dos deslocados
ambientais pela vulnerabilidade socioeconômica causada pela desertificação do Mar de
Aral, é conduzido mais adiante, apontando-se a desertificação da área e as mudanças
geoconômicas.
Por fim, o texto apresenta a posição da ONU diante da crise hídrica dos
países localizados da Ásia Central que compõem a catástrofe ambiental do Mar de
Aral. E ainda, os empréstimos do Banco Mundial ao Casaquistão para reativar o Mar
do Aral ao norte, como sendo políticas públicas globais balizadas nos objetivos do
desenvolvimento sustentável, bem como na tentativa de minimizar os efeitos da
desertificação mencionada.
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1. OS DIREITOS HUMANOS AMBIENTAIS E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
O homem sempre se relacionou com a natureza e seus bens ambientais,
provendo a sobrevivência individual e coletiva em nosso planeta.
Neste sentido, Paulo de Bessa Antunes833 afirma que “as relações do
homem com a natureza são social e culturalmente condicionadas, só podendo ser
compreendidas a partir dessa perspectiva”.
Na busca de peixes das atividades pesqueiras, na produção de matéria
prima da exploração das riquezas naturais e minerais, nas técnicas de irrigação para
cultivo da agricultura, ou ainda, na industrialização das mercadorias, o ser humano
condiciona o meio ambiente a sua maneira, e assim, o altera e provoca incertezas
quanto ao futuro da natureza.
Marize Costa de Souza Duarte834 ressalta que:
ao final dos anos 60, o Estado Social entra em crise, elencando vários
fatores, tais como: a Guerra Fria, a ameaça de guerra nuclear, o avanço
do conhecimento científico, o notável crescimento tecnológico, o
advento dos testes atômicos, a Crise de Suez, a ocorrência de alguns
desastres ambientais e o surgimento de novos movimentos sociais, e
ainda, a crise do petróleo.

E neste sentido, com a evolução humana e tecnológica da sociedade
contemporânea, entende Délton Winter de Carvalho835 que “após a industrialização,
desencadeia a ampliação da capacidade de intervenção do homem sobre a natureza,
havendo em todos os desastres denominados naturais, algum fator antropogênico”.
Diante da crise ambiental das ações antrópicas do homem, as nações
no ano de 1972, quando da Conferência Internacional das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente Humano em Estocolmo, elaboraram uma soft law836, surgindo à
contextualização do direito ambiental humano nesta Conferência.
Logo, os princípios ambientais declarados em Estocolmo, resultaram
833
ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano Ambiental: uma abordagem conceitual. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2000, p.13.
834
DUARTE, Marize Costa de Souza. Meio ambiente sadio: Direito fundamental em crise. Curitiba:
Juruá Editora, 2003, p. 40/41.
835
CARVALHO, Délton Winter de. Teoria Geral e Proteção Ambiental. Revista de Direito Ambiental.
Editora: Revista dos Tribunais, jul-set. 2012, p. 113-114.
836
Soft Law são normas que não possuem caráter jurídico vinculante, optam por comportamentos
voluntários. Têm respaldo em uma conduta ético-política, potenciada por uma expectativa positiva
de cumprimento por todos os Estados, em um ambiente semelhante ao efeito dominó. Em suma,
o soft law é próprio daqueles instrumentos cuja juridicidade é duvidosa ou cuja força vinculante é
questionável. Normalmente, emergem em instrumentos programáticos tais como: Declarações de
Política, Estratégias, Códigos de Conduta, Decisões de Conferências das Partes, Resoluções não
obrigatórias de Organizaões Internacionais, entre outros.
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no meio tangível do cumprimento de regras éticas ambientais, fazendo emergir os
direitos ambientais humanos, com o fim de envolver os países ricos, os países em
desenvolvimento, os mais pobres e o bem ambiental comum de todos.
Como afirma Fernanda de Salles Cavedon e Ricardo Stanziola Vieira837:
relações entre pobreza e direitos humanos numa dimensão ambiental
são também evidenciadas, já que as condições ambientais desfavoráveis
podem ser causa de violações de direitos humanos assim como sua
consequência, quando se verifica que indivíduos e grupos que dispõem
de menos condições para exercer efetivamente estes direitos são as
vítimas preferenciais dos riscos e custos ambientais.

Após 20 anos de Estocolmo, a Conferência das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento e o Meio Ambiente no Rio de Janeiro de 1992 (Rio-92), enuncia
a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, com
destaque para os princípios da precaução, prevenção e, principalmente, o princípio da
cooperação nos desastres naturais e situações de emergência838, respectivamente,
princípios 15, 17 e 18 da Declaração.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente839 (Brasil, 2017):
com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92, foi definida a necessidade de
uma convenção específica para o tema que estabelecesse diretrizes
e compromissos para os países. Um dos principais resultados da Rio
92 foi o início do processo de negociação para a elaboração de três
convenções: a Convenção Quadro sobre Mudança Climática (UNFCC),
a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção das Nações
Unidas de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca
Grave e/ou Desertificação, particularmente na África (UNCCD).

Destaca-se que tanto a Convenção Quadro sobre Mudança Climática
(UNFCC), quanto a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos
837
CAVEDON, Fernanda De Salles e VIEIRA, Ricardo Stanziola. Conexões entre desastres
ecológicos, vulnerabilidade ambiental e direitos humanos: novas perspectivas. Revista Internacional de
Direito e Cidadania, n. 13, p. 117-130, junho/2012, p. 109.
838
As “situações de emergência” estão no Princípio 18 da Declaração do Rio de Janeiro
sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente. “Os Estados fornecerão, oportunamente, aos Estados
potencialmente afetados, notificação prévia e informações relevantes acerca de atividades que possam
vir a ter considerável impacto transfronteiriço negativo sobre o meio ambiente, e se consultarão com
estes tão logo seja possível e de boa fé”. Disponível em: http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/
rio92.pdf. BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Disponível em: http://www.mma.gov.br/clima/
convencao-das-nacoes-unidas . Acesso em 19.06.2017.
839
BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Disponível em: http://www.mma.gov.br/gestaoterritorial/combate-a-desertificacao/convencao-da-onu Acesso em 22.06.2017.
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Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação são instrumentos normativos
que possuem em sua estrutura, a precaução e prevenção ambiental em face das
atividades humanas que causam a concentração na atmosfera de gases de efeito
estufa, resultando no aquecimento da superfície da Terra e da atmosfera, com efeitos
nos ecossistemas naturais, bem como as ações humanas antrópicas que conduzem
a desertificação.
1.1 A CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
A Convenção sobre Mudanças climáticas foi aberta a assinatura em junho
de 1992 na Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, sendo assinada por 154 países, entrando
em vigor em 21 de março de 1994 (Ministério do Meio Ambiente, 2017). Até meados
de 1997, 165 países ratificaram ou acederam à Convenção, comprometendo-se, assim,
com os termos da Convenção sobre Mudanças Climáticas. Já em 2011, 195 países no
mundo haviam ratificado esta Convenção (UNFCCC, 2014)840.
Atualmente, segundo a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima (UNFCCC,2015) desde 1992, já são 196 Estados que assinaram a
Convenção841.
A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima prevê,
anualmente, a realização de Conferências das Partes – COPs, momento em que as
Nações deliberam propostas de implementação de medidas para a preservação do
meio ambiente, quanto à temática da vida humana e o clima.
Salienta-se que as duas primeiras COPs, realizadas nas cidades de Berlim
(1995) e Genebra (1996), e a terceira Conferências das Partes – COPs realizada em Kyoto
(1997). Nesta Conferências das Partes 3 em Kyoto é que foi firmado o Protocolo de
Kyoto, e que ficou mais famoso que a própria Convenção sobre Mudanças Climáticas.
Posteriormente, ao protocolo de Kyoto, as reuniões anuais sobre mudanças
climáticas foram realizadas nas seguintes cidades: Buenos Aires (1998), Bonn (1999),
Haia e Bonn (2000), Marrakech (2001), Nova Délhi (2002), Milão (2003), Buenos Aires
(2004), Montreal (2005), Nairóbi (2006), Bali (2007), Poznan (2008), Copenhague (2009),
Cancun (2010), Durban (2011), Catar (2012), Varsóvia (2013), Lima (2014), e o Acordo de
Paris em 2015 na 21ª Conferência Mundial sobre o Clima na Terra.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, na 21ª Conferência das
840
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (UNFCC). Disponível
em:
Http://unfccc.int/files/essential_background/convention/status_of_ratification/application/pdf/
unfccc_ratification_20091016.pdf. e http://newsroom.unfccc.int/es/acerca-de/
841
Conforme os dados atuais, 196 países ratificaram o texto da UNFCC. Disponível em: Http://
unfccc.int/files/essential_background/convention/status_of_ratification/application/pdf/unfccc_
ratification_20091016.pdf. e http://newsroom.unfccc.int/es/acerca-de/ . Acesso em 30, Mar. 2017.
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Partes (COP21) da UNFCCC, em Paris, foi adotado842 “um novo acordo com o objetivo
central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar
a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças”.
Salienta-se que Portugal, ratificou o Acordo de Paris em 30 de setembro de
2016, tornando-se o quinto país da União Europeia a fazê-lo e o 61.º do mundo, após
o Secretário Geral das Nações Unidas Antônio Guterres que é Português afirmar843
“Visitar o Mar de Aral e ver quase morto aquele que foi o quarto mar interior maior do
mundo causou-me uma grande comoção” continuando “provavelmente o maior desastre
ambiental” da atualidade, que deve ser tomado como uma “lição” para mobilizar “toda a
comunidade internacional para implementar o Acordo de Paris”.
Os principais pontos do Acordo de Paris, ratificado pelas 195 partes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCC) 844 são:
Um dos objetivos é manter o aquecimento global “muito abaixo de 2ºC”,
buscando ainda “esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5
° C acima dos níveis pré-industriais. E o texto final determina, no que
diz respeito ao financiamento climático, que os países desenvolvidos
deverão investir 100 bilhões de dólares por ano em medidas de combate
à mudança do clima e adaptação em países em desenvolvimento.

No ano de 2016, ocorreu a 22ª Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima (UNFCC) em Marrakesh no Marrocos845, destacando-se o papel do
Brasil como mediador das vontades das Nações frente o Acordo de Paris, e a tentativa
dos Estados Nações de colocarem em prática o texto pactuado.
E no ano de 2017, ocorreu a 23ª Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima (UNFCC) em Bonn, na Alemanha, com destaque segundo
o Ministério do Meio Ambiente do Brasil846 “para uma declaração conjunta do Brasil
com África do Sul, Índia e China, o grupo BASIC, tornada pública e que destaca a
necessidade da adoção de medidas antes de 2020, quando começa a valer o Acordo
842
Ministério do Meio Ambiente do Brasil. Disponível em: http://www.mma.gov.br/clima/
convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris. Acesso em 24. Jan. 2018.
843
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considerou o desaparecimento do
Mar de Aral, no Uzbequistão, um “símbolo de como a humanidade pode destruir o planeta”, instando
a comunidade internacional a implementar o Acordo de Paris. Disponível em: https://www.dn.pt/
lusa/interior/destruicao-do-mar-de-aral-mostra-que-humanidade-pode-destruir-o-planeta-avisa-antonioguterres-8554965.html Acesso em 24 jan. 2018.
844
Acordo de Paris. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCC).
Disponível em: https://nacoesunidas.org/cop21/ Acesso em 24 jan. 2018
845
22ª Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCC) possui informações
relevantes sobre o Acordo de Paris e aponta a posição das Nações sobre o Brasil como um país mediador
das Conferências anuais. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2016/11/1829945encontro-do-clima-comeca-e-tenta-por-acordo-em-acao.shtml Acesso em 24 jan. 2018.
846
Ministério do Meio Ambiente do Brasil. Disponível em: http://www.mma.gov.br/index.php/
comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2692. Acesso em: 24 jan. 2018.
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de Paris’.
A grande questão das mudanças climáticas é o aquecimento global e seus
conseqüentes efeitos para a humanidade.
E além das reuniões anuais da Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima (UNFCC), a ONU por meio do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA), possui o Painel Intergovernamental das Mudanças
Climáticas (IPCC).
Segundo o Doutor Alcindo Gonçalves (2015, p. 87)847:
As conclusões referendadas pelo Painel Intergovernamental das
Mudanças Climáticas (IPCC), corpo científico que funciona sob os
auspícios da Organização das Nações Unidas (ONU), são que há
um risco significativo que a ameaça a prosperidade e estabilidade
da sociedade originado pelas atividades humanas, e é fundamental
reduzir as emissões poluentes que causam o problema.

O IPCC já produziu 5 (cinco) relatórios sobre mudanças climáticas, sendo
eles: 1º Relatório no ano de 1990 com complementação em 1992; 2º Relatório no ano
de 1997; 3º Relatório no ano de 2001; 4º Relatório no ano de 2007; e o 5º e recente
relatório no ano de 2014.
Conforme dados obtidos no 5º Relatório do IPCC848, os documentos e as
descobertas do órgão do último ano e traz, pela primeira vez, a clara mensagem aos
governantes de que nossa visão deve ser zerar as emissões de gases de efeito estufa.
Entre 2000 e 2010 as emissões cresceram mais rapidamente do que na década
anterior, sobretudo em razão do aumento do uso de carvão para geração de energia.
Hoje, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera é a mais alta desde
últimos 800 mil anos. Se nada for feito, a previsão é de que até 2100 a temperatura
média global aumente 5ºC.
Segundo Délton Winter de Carvalho (2012, pág. 114)849:
O estudo realizado pelo National Research Council of National
Academies850 dos Estados Unidos cujo conteúdo provê uma avaliação
científica das implicações ocasionadas por várias metas de estabilização
847
GONÇALVES, Alcindo. Impasses nas negociações sobre mudanças climáticas. In: Política
Externa, Vol. 23, n.3, 2015, p. 87.
848
Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas (IPCC). 5º Relatório do IPCC. Disponível
em: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf Acesso em 22.06.2017.
849
CARVALHO, Délton Winter de. Teoria Geral e Proteção Ambiental. Revista de Direito Ambiental.
Editora: Revista dos Tribunais, jul-set. 2012, p. 107-146
850
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Climate Stabilization Targets: Emissions, Concentrations,
and Impacts over Decade to Millennia. Washington, DC: National Academies Press, 2011.
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do clima. Neste documento, conclui-se que em certos níveis de
aquecimento global, associados com emissões de dióxido de carbono,
estes poderão atingir a terra, bem como as futuras gerações humanas
em impactos de grande magnitude. O referido estudo apresenta,
diante do progresso científico recente, um aumento de confiança na
relação de como o aumento global da temperatura afeta os padrões
de precipitação, ondas de calor extremo, ciclo hidrológico, recuo das
geleiras no oceano, redução das colheitas, branqueamento dos corais
e aumento do nível dos oceanos, cujo conteúdo provê uma avaliação
científica das implicações.

Salienta-se que as mudanças climáticas possuem uma interconexão com o
combate a Desertificação e o direito dos desastres, passando a expor a Convenção de
combate à Desertificação.

1.2. A CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NOS
PAÍSES AFETADOS PELA SECA E/OU DESERTIFICAÇÃO
Primeiramente, elucida o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2017) que
a desertificação é definida como um processo de degradação ambiental causada pelo
manejo inadequado dos recursos naturais nos espaços áridos, semiáridos e subúmidos
secos, que compromete os sistemas produtivos das áreas susceptíveis, os serviços
ambientais e a conservação da biodiversidade.
A Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países
Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação (UNCDD) preconiza no seu artigo 1º o
que significa desertificação e combate a desertificação, como sendo:
por desertificação, entende-se a degradação da terra nas zonas
áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, resultantes de vários fatores,
incluindo as variações climáticas e as atividades humanas; por
combate a desertificação, entende-se as atividades que fazem parte
do aproveitamento integrado da terra, nas zonas áridas e semi-áridas e
sub-úmidas secas com vistas ao seu desenvolvimento sustentável851.

Neste passo, a Convenção de Combate à Desertificação é um compromisso
dos países em estabelecer padrões de trabalho na comunidade internacional, e que
segundo o Ministério do Meio ambiente (Brasil, 2015) sejam “convergentes em
ações coordenadas na busca de soluções qualitativas que atendam às demandas
851
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NO COMBATE À DESERTIFICAÇÃO. Ministério do Meio
Ambiente. Secretaria de recursos Hídricos. 3ª Edição Brasileira. Disponível em: http://www.mma.gov.
br/estruturas/sedr_desertif/_arquivos/unccd_portugues.pdf Acesso em 22.06.2017.
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socioambientais nos espaços áridos, semiáridos e subúmidos secos, particularmente
onde residem as populações mais pobres do planeta”.
Esta Convenção das Nações Unidas é um instrumento fundamental para
erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável nas áreas rurais das
terras secas.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores por meio do Itamaraty
(BRASIL, 2015)852, a Convenção estabelece que os Estados-partes desenvolvidos
devem mobilizar recursos financeiros e facilitar a transferência de tecnologia para os
países em desenvolvimento afetados, reconhecendo que a África deve ser a principal
beneficiária dos esforços internacionais dirigidos ao combate à desertificação.
Anualmente, os países signatários desta Convenção se reúnem para
apresentar proposta e discutir ações e planos para o combate à desertificação no
mundo.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores por meio do Itamaraty
(BRASIL, 2017), a 11ª Conferência das Partes (COP-11) da UNCCD, ocorrida em setembro
de 2013, em Windhoek, Namíbia, tratou de importantes temas para o funcionamento
da Convenção, como a provisão de informações científicas e o refinamento de
indicadores para os seus objetivos estratégicos. A COP-12 da UNCCD está prevista
para ocorrer em 2015, na Turquia.
Em específico no continente da Ásia, considerando o caso a ser analisado
neste trabalho, o Mar de Aral, estar situado naquela região continental, segundo a
UNCDD (2017):
a desertificação se manifesta de muitas formas diferentes em toda a
região da Ásia. Fora de uma área total de 4,3 bilhões de hectares, Ásia
contém cerca de 1,7 bilhões de hectares de zonas áridas, semi-áridas
e sub-úmidas terra seca, que vão desde a costa do Mediterrâneo às
margens do Pacífico.

A desertificação pela ação antrópica do homem é um desastre ambiental,
logo, existe um diálogo entre o direito internacional e o direito ambiental para
interpretar dados de significativa importância para o direito humanitário daqueles que
estão adstritos aos desastres.
Como afirma Daniel Farber (2012, pág. 1802)853: “as mudanças climáticas
852
BRASIL. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. ITAMARATY. Disponível em: http://www.
itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=177:desertificacao&catid=107&Ite
mid=433&lang=pt-BR Acesso em 22.06.2015.
853
FARBER, Daniel. Symposium Introduction: Navigating the Intersection of Environmental Law
and Disaster Law. p. 1.802. Disponível em http://lawreview.byu.edu/articles/1325732020_01Farber.FIN.
pdf. Acesso em: 11.01.2012.
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passam a exercer um nexo de ligação a partir do qual o direito ambiental encontra o
direito dos desastres”.
Neste passo, aborda-se a seguir o conceito de desastre ecológico e
seus efeitos na vulnerabilidade humana que conduzem aos refugiados ambientais,
estabelecendo o direito dos desastres, para que, posteriormente, se apresente o
estudo em específico do caso do Mar de Aral, como um desastre ecológico que envolve
as alterações climáticas e seus efeitos socioambientais e culturais nas comunidades
daquela localidade na Ásia central.
2. O DESASTRE ECOLÓGICO, A VULNERABILIDADE HUMANA E OS REFUGIADOS
AMBIENTAIS.
A relação do ser humano com a natureza é vulnerável a desastres ambientais
sejam eles naturais ou ecológicos.
Segundo Érika Pires Ramos854:
Permeiam a história da humanidade inúmeros relatos de catástrofes
naturais, doenças, pestes e surtos epidêmicos, grandes períodos de
seca, fome e outros eventos extremos que já forçavam o deslocamento
de indivíduos e grupos com o fim de garantir sua sobrevivência em
locais mais seguros e recuperar o abrigo perdido nessas situações.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA – em
seu documento intitulado “Meio Ambiente e Riscos de Desastres: perspectivas
emergentes” (2008, p. 6), entende por desastre:
uma séria perturbação no funcionamento de uma comunidade
ou sociedade causando geralmente perdas humanas, materiais,
econômicas ou ambientais que excedem a capacidade das
comunidades ou sociedades afetadas para enfrentá-la usando seus
próprios recursos. Um desastre é uma função do processo de risco.
Ele resulta da combinação de perigos, condições de vulnerabilidade
e capacidade ou meios insuficientes para reduzir as conseqüências
negativas potenciais do risco.

Desastre ecológico para LIENHARD855: ”é um evento que leva da passagem
de um incidente, natural ou tecnológico, à um acidente de dimensões coletivas”.
Neste passo, distingue-se o desastre natural do desastre ecológicos, no
854
RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito
internacional. Tese (doutorado) – Faculdade de Direito da USP, 2011. Revista Internacional de Direito e
Cidadania, n. 13, p. 117-130, junho/2012.
855
LIENHARD, C. Pour un droit des catastrophes. Paris: Recueil Le Dalloz, 1995, página 21.
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entender de Délton Winter de Carvalho (2012, pág. 115856:
Os desastres naturais são atribuídos decorrentes imediatamente
de fenômenos naturais, atribuíveis ao exterior do sistema social.
Os desastres naturais são compostos por desastres geofísicos,
meteorológicos, hidrológicos, climatológicos e biológicos. (...) Já os
desastres antropogênicos são constituídos por desastres tecnológicos
e sociopolíticos e decorrem do sistema social (principalmente, do
científico, do econômico e do político).

Logo, natural ou ecológico, o incidente terá proporções coletivas na
população.
Neste passo, segundo Fernanda de Salles Cavedon857 (2012, p. 119):
Se pode extrair desta aproximação da idéia de desastre ecológico
três elementos: 1)dimensão coletiva; 2) incapacidade das vítimas para
enfrentar a situação de desastre sem auxilio externo; 3) resultado
de uma combinação de fatores ambientais, socioeconômicos e
institucionais, destacando-se entre eles a vulnerabilidade.

A vulnerabilidade humana está condicionada a falta de alimentos, saúde e
meios de sobrevivência em face do desastre ecológico.
Afirma, ainda, Fernanda de Sales Cavedon858 (2012, p. 119):
Considerando o aspecto da vulnerabilidade,se verifica que os desastres
ecológicos não atingem a todos indistintamente. Determinados
fatores podem gerar uma maior vulnerabilidade para a prevenção e
enfrentamento dos seus efeitos. (...) Entre os fatores que podem gerar
maior vulnerabilidade ambiental aos desastres se destaca a pobreza,
que afeta a capacidade de determinados indivíduos e comunidades de
prevenir e se proteger dos desastres ecológicos.

Um desastre ecológico pode dizimar comunidades que dependem de
atividades econômicas próprias de um clima regional, por exemplo, a pesca e o
desastre natural da seca extrema. Frisa-se que um desastre ecológico pode conduzir
ao processo de refugiados. Logo, evidencia-se a necessidade de definições sobre
refugiados ambientais.
856
CARVALHO, Délton Winter de. Teoria Geral e Proteção Ambiental. Revista de Direito Ambiental.
Editora: Revista dos Tribunais, jul-set. 2012, p. 114-115.
857
CAVEDON, Fernanda De Salles e VIEIRA, Ricardo Stanziola. Conexões entre desastres
ecológicos, vulnerabilidade ambiental e direitos humanos: novas perspectivas. Revista Internacional de
Direito e Cidadania, n. 13, p. 117-130, junho/2012.
858
CAVEDON, Fernanda De Salles e VIEIRA, Ricardo Stanziola. Conexões entre desastres
ecológicos, vulnerabilidade ambiental e direitos humanos: novas perspectivas. Revista Internacional de
Direito e Cidadania, n. 13, p. 117-130, junho/2012.
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Existe um conceito importante sobre refugiados ambientais, sendo
preconizado por Norman Myers (1995, p. 18)859:
Refugiados ambientais são pessoas que já não conseguem ter uma
vida segura em sua terra natal por causa de fatores ambientais de
âmbito incomum. Esses fatores incluem a seca, a desertificação,
desmatamentos, erosão do solo e outras formas de degradação dos
solos; déficits de recursos, tais como a escassez de água, o declínio
dos habitats urbanos através da sobrecarga maciça dos sistemas de
cidade, problemas emergentes, tais como as mudanças climáticas,
especialmente o aquecimento global, e desastres naturais como
ciclones, tempestades e inundações, terremotos, com impactos
agravados pela má gestão humana. Pode haver fatores adicionais que
exacerbam os problemas ambientais e que muitas vezes resultam, em
parte, de problemas ambientais: o crescimento populacional, pobreza
generalizada, fome e doença pandêmica. Ainda há outros fatores
que incluem as políticas de desenvolvimento deficiente e sistemas
de governo que marginalizam o povo em sentido econômico, político,
social e jurídico. Em determinadas circunstâncias, um número de
fatores pode servir de “gatilhos” imediatos da migração, por exemplo,
grandes acidentes industriais e construção de grandes barragens.
Desses fatores múltiplos, vários podem operar em conjunto, muitas
vezes com impactos agravados. Diante dos problemas ambientais,
pessoas envolvidas sentem que não tem alternativa senão a de buscar
o sustento em outro lugar, dentro dos seus países ou em outros países,
numa base semipermanente ou permanente:

E assim, se entende que os refugiados ambientais são situações decorrentes
de vulnerabilidade humana decorrentes de desastres ambientais, restando à pobreza
859
Environmental refugees are persons who can no longer gain a secure livelihood in their
traditional homelands because of what are primarily environmental factors of unusual scope. These
factors include drought, desertification, deforestations, soil erosion and other forms of land degradation;
resource deficits such as water shortages; decline of urban habitats through massive over-loading of city
systems; emergent problems such as climate change, especially global warming; and natural disasters
such as cyclones, storm surges and floods, also earthquakes, with impacts aggravated by human
mismanagement. There can be additional factors that exacerbate environmental problems and that
often derive in part from environmental problems: population growth, widespread poverty, famine and
pandemic disease. Still further factors include deficient development policies and government systems
that “marginalize” people in senses economic, political, social and legal. In certain circumstances, a
number of factors can serve as “immediate triggers” of migration, e.g. major industrial accidents and
construction of outsize dams. Of these manifold factors, several can operate in combination, often
with compounded impacts. In face of environmental problems, people concerned feel they have no
alternative but to seek sustenance elsewhere, either within their countries or in other countries, and
whether on a semi-permanent or permanent basis.” MYERS, Norman; KENT, Jennifer. Environmental
Exodus: An Emergent Crisis in the Global Arena. Washington DC: Climate Institute, 1995, p. 18.
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e as violações aos direitos humanos a estas pessoas.
Neste sentido, Fernanda de Sales Cavedon (2012, p.121)860 preconiza:
Os desastres ecológicos, aliados à vulnerabilidade ambiental, podem
engendrar distintas violações de direitos humanos, em especial o
direito à vida mas não unicamente. Direitos humanos econômicos,
sociais, civis e políticos também podem ser comprometidos ante os
efeitos dos desastres ecológicos. Neste sentido, se estabelece as
relações entre direitos humanos, meio ambiente e pobreza, a partir da
dimensão da justiça ambiental, para então abordar a questão específica
da sua proteção em situações de desastres ecológicos.

Importante também é a questão da aplicação do direito nos desastres. Neste
passo, afirma Deilton Winter de Carvalho (2013, p. 408) apud SARAT861 que existem 5
(cinco) dimensões em que o Direito é chamado a lidar em casos de desastres862:
o direito deve (i) manter a sua operacionalidade, sendo capaz de
assegurar a habilidade de operar de acordo com os seus padrões
regras, procedimentos, rotinas e protocolos; (ii) lutar contra a ausência
de direito, em casos de desastres há a necessidade de que seja
assegurada uma rápida atuação acerca de crimes e desordem em
comunidades atingidas por tais eventos; (iii) fornecer estabilização e
reacomodação, devendo as vítimas serem abrigadas e, dependendo
da gravidade do evento, estas devem ser permanentemente
realocadas; (iv) promover a identificação das vítimas e responsáveis,
sendo esperado do Direito uma performance adequada de sua função
tradicional, com a atribuição de responsabilidades, desatando os
fatores humanos e não humanos que contribuíram para a ocorrência
do evento catastrófico (aqueles que merecem atendimento e aqueles
que merecem punição); (v) reduzir vulnerabilidade futura, mediante
processos de aprendizagem decorrentes das amargas lições deixadas

860
CAVEDON, Fernanda De Salles e VIEIRA, Ricardo Stanziola. Conexões entre desastres
ecológicos, vulnerabilidade ambiental e direitos humanos: novas perspectivas. Revista Internacional de
Direito e Cidadania, n. 13, p. 117-130, junho/2012.
861
Segundo CARVALHO (2013, p. 4080): Não se pode olvidar o fato de que o atendimento das
vítimas estabelece o risco de torna-los dependentes do Estado. O Katrina demonstrou uma série de
falhas neste sentido, com a interrupção e a desestabilização das redes comunitárias (SARAT, Austin;
LEZAUN, Javier. (eds.). Catastrophe: Law, Politics, and the Humanitarian Impulse. Amherst: University
of Massachusetts Press, 2009. p. 7.) a exposição das vítimas a produtos químicos tóxicos em trailers
fornecidos pelo próprio governo. (HSU, Spencer S..“FEMA Knew of Toxic Gas in Trailers.” Washington
Post, 20.07.2007. Disponível em: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/07/19/
AR2007071901039.html). Acesso em 19.04.2017.
862
SARAT, Austin; LEZAUN, Javier. (eds.). Catastrophe: Law, Politics, and the Humanitarian
Impulse. Amherst: University of Massachusetts Press, 2009. p. 6-8.
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pelas catástrofes já experimentadas, enquadrando as experiências
bem-sucedidas.

Enfim, como caso prático neste trabalho, enfatiza-se a apresentação do Mar
de Aral como um desastre ecológico que altera o panorama geoeconômico de uma
localidade, causando vulnerabilidade humana e refugiados ambientais, deslocados das
comunidades da região da Ásia Central.

3. O DESASTRE ECOLÓGICO NO MAR DE ARAL E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.
O Mar de Aral está localizado na antiga União Soviética, hoje fronteira entre
os países do Uzbequistão e o Cazaquistão.
O Mar de Aral é uma mar interior (ou grande lago salgado), alimentado
por dois rios Amu Darya e o Syr Darya, situado numa zona desértica cuja área
se divide entre o Uzbequistão e o Cazaquistão, duas antigas repúblicas da União
Soviética da Ásia Central. Este mar é endorreico, ou seja, é um mar de onde a água
só pode sair por evaporação. A entrada de água é feita por via subterrânea, através
da precipitação (que, como é próprio das zonas desérticas, tem valores anuais baixos,
neste caso da 100mm anuais, ou seja, inferior à evaporação) e, principalmente, através
dos dois maiores rios da Ásia Central, o Amu (Darya) e o Syr (Darya).
(Enciclopaedia Britannica Concise, s.d.; Interstate Coordination Water Commission,
s.d, 2017).
Segundo a Revista National Geografich (2015)863: “Até à década de 1960, era
a quarta maior superfície de água do mundo, abrangendo cerca de 67 mil quilómetros
quadrados”.
As ações do governo soviético em tornar a região em produção e cultivo do
algodão, vêm causando as modificações ambientais na região do Mar de Aral, secando
segundo
Segundo a Revista Abril (2011)864:
“o mar começou a secar após o desvio dos rios Amu e Syr para irrigar
lavouras da União Soviética (URSS), nos anos 1960. Apenas 15 anos
após o desvio, o nível de água já havia caído tanto que o mar se dividira
em dois. Como não era mais irrigado por rios, ele também se tornou
863
Texto de
Mark Synnott. Disponível em http://www.nationalgeographic.pt/index.php/ngrevista/469-pecados-do-mar-aral Acesso em 19.06.2017.
864
Mar de Aral é um exemplo de destruição do meio ambiente. Disponível em: http://
guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/mar-aral-exemplo-destruicao-meio-ambiente-622660.
shtml . Acesso em 19.06.20175.
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supersaturado e, pior, a água que resta acabou ficando extremamente
poluída pelos agrotóxicos que escorriam das lavouras”.

No que se refere a estas alterações ao redor do Mar de Aral, segundo a
Revista National Geografich (2015):
As coisas mudaram depois que o usbeque SSR passou a fazer parte
do império soviético incipiente no início de 1920 e Stalin decidiu
transformar suas repúblicas da Ásia Central em plantações de algodão
gigantes. Mas o clima árido nesta parte do mundo é pouco adequado
para o crescimento de uma cultura tão sedento, e os soviéticos
empreendeu um dos projetos de engenharia mais ambiciosos na
história do mundo, cavando-mão milhares de milhas de canais de
irrigação para canalizar a água da Amu Darya e Syr Darya para o deserto
circundante.

Preconiza Phillip Whish Wilson (2002, p. 29)865 que “no início dos anos
60, o governo soviético começou construir mais de 45 barragens e 32 mil km de
canais em um esforço para criar uma indústria de algodão nas planícies desérticas do
Uzbequistão, o que eliminou fontes importantes do Mar Aral”.
Verifica-se o desequilíbrio do ecossistema do Mar de Aral nestas plantações
de algodão em zona árida, pois as águas dos rios que alimentavam o Mar de Aral forma
utilizadas no cultivo da irrigação dos campos de algodão.
Segundo a Revista National Geografich (2015):
O mar de Aral está implantado entre o Cazaquistão e o Usbequistão e,
durante milhares de anos, foi alimentado por dois rios – o Amu Darya e
o Syr Darya. Sem escoamento, o nível das águas do mar era mantido
graças a um equilíbrio natural entre o afluxo de água e a sua evaporação.

Neste passo, com o aumento da temperatura advindo do aquecimento
global provocado pelas mudanças climáticas, bem como a salinização do Mar de
Aral, as reservas de água da região estão em níveis perigosamente baixos e ainda,
completando a adversidade para o meio ambiente local, o solo contém pesticidas das
fazendas de algodão.
Segundo Revista National Geografich (2015), “quando o mar era saudável e
os pescadores navegavam pelas águas férteis, a humidade evaporava todos os dias.
“Agora, em vez de vapor de água, há poeira tóxica na atmosfera”.
Logo, a desertificação é um problema antrópico que vem afetando a região,
865
WILSON, Phillip Whish. The Aral Sea environmental health crisis. Journal of Rural and Remote
Environmental Health ed.1, p. 29-34, 2002.
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considerando que os ventos espalham poeira e sal contaminados por pesticidas das
fazendas de algodão, causando prejuízos econômicos, sociais e ambientais. Os efeitos
se manifestam no êxodo massivo de populações assoladas pelas crises causadas pela
seca, fazendo com que migrem para outras localidades, deixando suas culturas, em
busca de sobrevivência por meio de outra atividade econômica, havendo a proliferação
de deslocados ambientais.
Enfatiza-se que as mudanças climáticas possuem seus efeitos no Mar de
Aral, pois o aquecimento global provoca a evaporação da água, deixando de existir o
mar de Aral, bem como o processo de salinização e ventos fortes, espalham poeira e
sal por toda a região.
Neste passo, afirma Deilton Winter de Carvalho (p. 402)866 que:
As medidas de adaptação às mudanças climáticas e suas
consequências serão o local em que haverá uma maior intensidade
nas intersecções entre o direito ambiental e o direito dos desastres.
Assim, a vulnerabilidade (e as estratégias para a sua redução) consiste
num conceito comum tanto à adaptação quanto ao gerenciamento dos
riscos catastróficos.

Contudo, a vulnerabilidade humana é provocada pelo mar que secou e
interfere na economia local, bem como nos efeitos da salinização, desertificação e
problemas de saúde.
Afirma WILSON, Phillip Whish (2002, p. 29)867:
A destruição do mar e seus ecossistemas constitui um dos maiores
ambiental feitas pelo homem desastres da história. A catástrofe
ecológica tem sido associada a um declínio acentuado na saúde estado
da população humana na região. A deterioração ambiental é esperada
que continue e as perspectivas de saúde é igualmente sombrio. Há
uma exigência para a assistência relacionada com a saúde imediata da
comunidade internacional.

Segundo a Revista National Geografich (2015)868:
866
CARVALHO, Deilton Winter de (2013, p. 408): Os processos jurídicos desempenham um
papel crucial no sentido de decifrar os significados deixados pelos desastres e instituir as mudanças
necessárias. No caso específico dos Estados Unidos, exemplos podem ser vistos na formação de
códigos de construção mais rígidos em regiões atingidas por terremotos, o enriquecimento da
legislação do right-to-know para transações imobiliárias referentes a áreas contaminadas e alertas e
protocolos de evacuação. Tais exemplos demonstram como o direito pode ser posicionado para atenuar
vulnerabilidade em longo prazo.
867
WILSON, Phillip Whish. The Aral Sea environmental health crisis. Journal of Rural and Remote
Environmental Health ed.1, p. 29-34, 2002.
868
Mar de Aral é um exemplo de destruição do meio ambiente. Disponível em: http://
guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/mar-aral-exemplo-destruicao-meio-ambiente-622660.
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Além níveis tóxicos de cloreto de sódio, o pó é misturado com
pesticidas como o DDT, hexaclorociclohexano, toxafeno e fosalonatodos agentes cancerígenos conhecidos. Os produtos químicos têm
trabalhado seu caminho em todos os níveis da cadeia alimentar.
Hoje Karakalpakstan registra as taxas de câncer de esôfago 25
vezes maior do que a média mundial. A tuberculose multirresistente
é um problema grave, e doenças respiratórias, câncer, defeitos de
nascimento e desordens imunológicas são generalizadas. Talvez ainda
mais assustador é a revelação de que o Mar de Aral já foi o lar de uma
instalação de testes de armas biológicas soviética secreta. Localizado
na Ilha-Vozrozhdeniya que, agora que o mar se foi, não é mais uma
ilha-a instalação foi o principal local de teste para microbiológica Guerra
Grupo do militar soviética.Milhares de animais foram enviados para
a ilha, onde foram submetidos a antraz, varíola, peste, brucelose e
outros agentes biológicos.

Logo, além da vulnerabilidade humana para as pessoas que permaneceram
residindo no local, fomenta-se um quadro de refugiados ambientais em face da
contaminação do solo, resultando no deslocamento de pessoas para outras regiões,
tendo em vista a violação ao direito a vida e a dignidade humana, princípios basilares dos
direitos humanos, sendo este um vultuoso problema de política pública internacional
na região.
Ressalta-se ainda mais, os deslocamentos de pessoas pelo motivo do
desastre no Mar de Aral, por meio de Moynaq que é uma cidade localizada no norte
de Karakalpakstan no oeste do Uzbequistão.
Segundo o sítio eletrônico “www.narotadaseda.com” (2013):
Moynaq é uma povoação no norte do Uzbequistão, que até aos anos
60, se localizava nas Marge 9ns do mar Aral. Hoje o mar desapareceu.
(...) O mar Aral encontra-se a 170 km daqui e com ele foram também as
expectativas de uma vida melhor, a prosperidade económica da localidade
e os empregos dos seus habitantes. (...) Moynaq foi em tempos uma
cidade piscatória extremamente importante no Uzbequistão. A cidade
cresceu com base na indústria pesqueira que dava emprego a mais de
30 000 habitantes. Com o desaparecimento do mar, grande parte da
população da cidade emigrou e hoje restam dois mil habitantes. Em
Moynak, a vida fervilhante da cidade desapareceu, Hoje, tudo o que resta é
uma cidade fantasma. No fundo do mar exibem-se barcos abandonados e
enferrujados, lembrando a todos que ali haviam águas ainda não faz muito
tempo. As fábricas de conserva de peixe, as indústrias de preparação e
shtml . Acesso em 19.06.20175.
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distribuição do pescado estão abandonadas e vandalizadas. Parece que
um desastre nuclear atingiu a cidade. Para trás ficaram os restos de uma
cidade que outrora deu emprego e vida às suas gentes. 869

Segundo Eduardo Bastos (2007)870:
fala-se em cerca de 100.000 deslocados e refugiados, sendo que
estes constituirão principalmente os grupos mais qualificados da
população, que são também os que dispõem dos meios (financeiros
de de “capital cultural e social”) necessários à deslocação para outra
parte do seu país ou mesmo para outro país, deixando para trás, na
zona de desastre, precisamente os grupos que têm menos recursos
para lidar com a crise ambiental.

Frisa-se que os mais vulneráveis ficaram no Mar de Aral e tiveram que se
adaptar a outras fontes econômicas.
Segundo o sítio eletrônico http://veja.abril.com.br/(2013)871, “os expescadores remanescentes que - no auge da atividade, chegaram a formar 60 mil
pessoas que comercializavam 40 mil toneladas de peixe ao ano – passaram a viver da
criação de camelos, vendendo leite e lã do animal”.
No Mar de Aral, se percebe os efeitos das mudanças climáticas, existindo
um desastre antropogênico que causou deslocamentos ambientais, fome, pobreza
às pessoas que ficaram na região, sendo necessária a intervenção da ONU e Banco
Mundial para a recuperação do Mar de Aral.
4. A ONU E O BANCO MUNDIAL NO CASO MAR DE ARAL.
Os direitos humanos e os direitos ambientais se estabelecem no caso do
Mar de Aral, no que se refere aos deslocamentos de pessoas em virtude do desastre
ecológico, bem como a pobreza e fome na região da Ásia central.
Recentemente, na Ásia Central, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon
expressou preocupações sobre o Mar de Aral, sendo muito relevante o que afirmou872:
Decisões tomadas nos anos 60 e 70 tiveram profundas implicações: o
869
Disponível em: http://www.narotadaseda.com/uzbequistatildeo/moynak-para-onde-foram-asguas-do-mar-aral Acesso em 23.06.2017.
870
BASTOS, Eduardo. Riscos naturais e migrações ambientais: os casos do mar de Aral e Tuvalu.
Trabalho realizado no âmbito do Mestrado em Dinâmicas Sociais e Riscos Naturais. Centro de Estudos
sociais do laboratório associado, Universidade de Coimbra, 2007. Disponível em: http://www.entrada.tv/
Educacao/Biblioteca/Artigos/Ambiente/Tuvalu-EduardoBasto.pdf . Acesso em 19.06.2017.
871
Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/vasto-mundo/videos-fotos-texto-amaior-catastrofe-ambiental-ja-provocada-pelo-homem-o-quase-desaparecimento-do-mar-de-aral-na-asiacentral-por-culpa-da-ex-urss-esta-sendo-revertida/ Acesso em 21.02.2018
872
Disponível em: https://nacoesunidas.org/entrevista-secretario-geral-da-onu-fala-sobre-desafiosem-viagem-a-asia-central-2/ Acesso em 03 março, 2018.
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mar encolheu, perdendo 60% de seu volume de água e duplicando o
teor de sal, o que causou uma deterioração significativa socioeconômica
na região.(...) Eu também espero enfatizar a importância do diálogo e
cooperação. Países na região estão tentando construir uma dinâmica
em muitas questões prioritárias, assim como água e desarmamento.
Eu incentivo novos progressos nessas questões. Também planejo
discutir o progresso dos países no cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODMs) e suas prioridades para o período
pós-2015. (...)Sobre direitos humanos, eu parabenizo o engajamento dos
países na região com os mecanismos de direitos humanos das Nações
Unidas, mas acredito que muito mais precisa ser feito. Irei incentivar
os líderes a defender e implementar as obrigações internacionais as
quais se comprometeram.(...) A degradação das terras e desertificação
enfraquecem os direitos humanos, principalmente o direito à
alimentação. Cerca de um milhar de milhão de pessoas têm falta de
uma nutrição adequada e aqueles que vivem em áreas degradadas são
os mais afetados (...).A Ásia Central também está em risco de aumento
das temperaturas globais que levaram ao derretimento das geleiras. A
maior parte da água da região – incluindo aquela que chega ao Mar de
Aral – provém dessas geleiras. O degelo ameaça a região com uma
catástrofe ecológica ainda maior que até mesmo a dessecação do Mar
de Aral.

No que tange a ajuda financeira, segundo o presidente do Grupo do Banco
Mundial, Robert B. Zoellick (BANCO MUNDIAL, 2017)873:
Um exame de quase todos os aspectos da pobreza revela a presença
do problema da água. A falta de água saneamento seguro e adequado
é a principal causa de doenças que causam dois milhões de mortes
por ano, ou seja, quatro pessoas por minuto; a maioria crianças.

Considerando o problema hídrico no Mar de Aral, segundo informações do
Banco Mundial, o Cazaquistão construiu uma represa de 13 quilômetros no rio Sir
Dária com financiamento de US$ 68 milhões do Banco Mundial. Os resultados do
apoio prestado, inclui-se a restauração do ecossistema do Mar de Aral, bem como os
meios de subsistência daqueles que dependem dele.
No que se refere ao financiamento do Banco Mundial, comenta Eduardo
873
BANCO
MUNDIAL.
Disponível
em:
http://web.worldbank.
o r g / W B S I T E / E X T E R N A L / BA N C O M U N D I A L / N E W S S PA N I S H /
0,,contentMDK:22866631~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html . Acesso em
22.06.2017.
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Bastos (2007)874 os seus efeitos:
O Cazaquistão está a tentar recuperar a parte do Mar de Aral que está
exclusivamente no seu território, tendo para tal construído um dique
que impede a perda de água para regiões mais a sul. Esta estratégia
provocou um ligeiro aumento do volume de água, suficiente para
permitir o retomar de alguma atividade piscatória. (...) Entre 2003
e 2008, segundo autoridades cazaques, houve aumento de 30%
da superfície do Mar de Aral do Norte, passando de 2.550 a 3.300
quilômetros quadrados. A profundidade também saltou de 30 a 42
metros (atingir os 53 metros dos anos 1960 é considerado impossível).
Da única espécie de peixes sobrevivente encontrada nos períodos mais
críticos, agora há pelo menos outras 14, o que motivou um tímido,
mas significativo, retorno de aproximadamente 100 pescadores ao
local. Pássaros e outros animais voltaram a frequentar o ecossistema
menos inóspito.

Com resultados positivos, segundo BANCO MUNDIAL (2015), “o governo
cazaque pediu mais 126 milhões de dólares em empréstimos para construir uma
segunda represa no rio Sir Dária”.
Enfim, a posição da ONU é reconhecer as fragilidades providas dos desastres
naturais ou antropogênicos, e aplicar os grupos interagências das Nações Unidas que
tratem das questões de direitos humanos, entre eles o Comitê de Direitos Humanos
pós desastres. Quanto a posição do Banco Mundial está na concessão de aportes
monetários para prover recursos de infra estrutura e restabelecimento de direitos a
vida, sociais e econômicos.
CONCLUSÕES FINAIS
1. As ações humanas antrópicas causam sérias consequências ao meio
ambiente, violando-se direitos humanos provocando danos a dignidade humana,
trabalho, saúde e cultura ambiental local.
2. Resta evidenciado que as atividades humanas antrópicas, como aquelas
que os sovietes instituíram na década de 50 e 60 no meio ambiente, causaram
vulnerabilidades e a necessidade de assistência da ONU, bem como do Banco Mundial
para projetos de reconstrução dos ecossistemas, no caso em tela, o Mar de Aral na
Ásia Central.
874
BASTOS, Eduardo. Riscos naturais e migrações ambientais: os casos do mar de Aral e Tuvalu.
Trabalho realizado no âmbito do Mestrado em Dinâmicas Sociais e Riscos Naturais. Centro de Estudos
sociais do laboratório associado, Universidade de Coimbra, 2007. Disponível em: http://www.entrada.tv/
Educacao/Biblioteca/Artigos/Ambiente/Tuvalu-EduardoBasto.pdf . Acesso em 19.06.2017.
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3. Verifica-se a inexistência de uma Convenção Quadro das Nações Unidas
para os Desastres, bem como o marco jurídico internacional dos desastres é insuficiente
como instrumento internacional normativo.
4. Considerando que os desastres naturais existem por referência das
atividades humanas, cabe as reuniões das Conferências das Partes – COPs, tanto
da Convenção Quadro sobre Mudança Climática (UNFCC), quanto a Convenção das
Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou
Desertificação (UNCDD), algum protocolo quanto ao direito dos desastres.
5. Enfim, resta o papel da Convenção Quadro sobre Mudança Climática
(UNFCC), bem como da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação
nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação (UNCDD) como instrumentos
normativos internacionais para a precaução, prevenção e cooperação ambiental, em
face das atividades humanas que causem desastres ecológicos, e ainda, como política
públicas internacionais, ações do Banco Mundial para financiar projetos de recuperação
de ecossistemas, objetivando zelar por melhores condições de sadia qualidade de vida.

13.TEORIA GERAL DO DIREITO AMBIENTAL E TUTELA
DAS ÁGUAS: REFLEXÕES A PARTIR DE ESTUDO
EXPLORATÓRIO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
GUANDU – RJ

HAILTON PINHEIRO DE SOUZA JR.
Professor Adjunto – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Coordenador do Observatório dos Conflitos Socioambientais Leonardo Boff

1. Introdução
O problema contemporâneo dos recursos hídricos é frequentemente abordado
como se o ciclo da água se contivesse em si mesmo; neste sentido, “falta água”
porque faltam chuvas, e faltam chuvas por conta de “questões climáticas” que
necessariamente escapam ao controle das populações locais – pelo menos, em
grande parte das principais abordagens midiáticas ou acadêmicas; ora são fenômenos
absolutamente “naturais”, sem qualquer participação humana, como períodos de
estiagem produzidos por dinâmicas próprias ao Planeta Terra; ora, mesmo quando há
uma tentativa qualquer de desnaturalização da origem do fenômeno – estabelecendose relações causais entre o mesmo e a atuação humana (como no debate sobre as
mudanças climáticas, atualmente centradas no aquecimento global) –, as causas para
a ausência de acesso aos recursos hídricos em quantidade e qualidade suficientes à
satisfação das necessidades humanas são lançadas às alturas, a um plano em que as
populações locais parecem inaptas a atuar, porque dizem respeito a algo sobre o quê
não possuem nenhuma governança.
O projeto “Recursos Hídricos na Bacia do Rio Guandu: um estudo exploratório”,
desenvolvido no âmbito do Observatório dos Conflitos Socioambientais Leonardo Boff,
do Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ) propõe a realização de um diagnóstico de disponibilidade,
acesso e alternativas de uso de recursos hídricos por comunidades da Bacia
do Rio Guandu, e se estabelece sobre duas premissas básicas: a) de que o
“ciclo da água” não se resolve em si mesmo, articulando-se intimamente aos
modos de relação entre homens e seus ambientes, em termos mais gerais;
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b) de que há a possibilidade de controle local sobre a disponibilidade, acesso e uso
dos recursos hídricos, desde que sejam conhecidas as “fontes”, os “sumidouros”
e a “trajetória” percorrida pela água entre estes dois pólos – premissa que,
verdadeiramente, pode ser aplicada em relação a qualquer outro bem ambiental.
O reconhecimento dos bens ambientais como bens de uso comum do
povo, estabelecendo-se o seu pertencimento à coletividade – conforme estatuído
pela Constituição Federal de 1988 – abriu caminho à possibilidade de gestão
democrática dos recursos hídricos, mas esta ainda mostra-se pouco efetiva em
todo o Brasil; a priori, sendo os sujeitos e comunidades dos ambientes onde se
encontram as fontes de quaisquer bens ambientais tão ou mais “responsáveis”
por sua gestão ou tutela – ao menos, em termos meramente formais, como na
enunciação constitucional e/ou legislativa – frente aos destinatários usuais do bem,
a eles deveria caber um singular poder na formulação das políticas públicas de
apropriação e utilização deste bem, poder este que frequentemente não se manifesta;
esta “ausência” permite que se realize uma lógica de injustiça pela qual se verifica –
esta é uma hipótese do projeto de pesquisa – um quadro de menor disponibilidade e
maior dificuldade de acesso ao sistema de distribuição de águas e coleta de esgotos
justamente onde é maior a sua abundância “natural”, ou seja, naquelas comunidades
mais próximas ao leito do Rio Guandu – consequentemente, mais distantes do centro
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, principal destinatária destas águas –
em uma manifestação objetiva daquilo a que se convencionou denominar “injustiça
ambiental”, com a distribuição desigual de ônus e bônus da apropriação e utilização
dos bens ambientais.
Assim, antes que se operem as “disjunções” pelas quais esta injustiça
ambiental se materializa na realidade das comunidades – deslocando os ônus e bônus
ambientais conforme uma lógica de mercado – não seriam essas (as comunidades
locais) que deveriam conhecer para gerir os seus respectivos ambientes, ou o que
parece ainda mais adequado, devem elaborar e publicizar suas próprias representações
sobre esses ambientes, seus bens e seus modos de relação com esse ambiente
e esses bens? Aparentemente, inexiste outro modo eficaz de realizar-se a gestão
democrática do ambiente senão “empoderando” – ressalvadas todas as limitações
representacionais desta “categoria” – grupos locais para que realizem a governança
de seus ambientes, mobilizando suas próprias representações no espaço público de
discussão.
O aludido projeto assume, assim, a perspectiva de um “desvelar” e um
“produzir”; como um estudo exploratório, se propõe inicialmente à identificação da

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

atual “situação” dos recursos hídricos na Bacia do Rio Guandu, pelo acompanhamento
das reuniões e atividades dos sujeitos institucionais de caráter técnico-político (como o
Comitê de Bacia Hidrográfica) e principalmente, por um conjunto de iniciativas a serem
realizadas nas comunidades locais, como entrevistas abertas e ações de mobilização
comunitária para a devolução dos dados das entrevistas e elaboração de mapas
colaborativos (através de cartografia social), tudo isto, buscando fomentar o debate
comunitário sobre estes bens de modo a identificar alternativas ou possibilidades de
apropriação e utilização destes recursos pelas comunidades locais, através de uma
elaboração de suas representações, sejam ou não convergentes com usos legitimados
pelo Estado através da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE).
O presente artigo apresenta algumas conclusões parciais deste estudo
exploratório, a partir das quais realizamos uma reflexão sobre a definição do bem
ambiental – consequente-mente, do direito ambiental como ramo autônomo do Direito
– e a possibilidade de afirmação da ocorrência de um fenômeno de injustiça ambiental
na gestão das águas do Rio Guandu.

2. O Bem Ambiental na Constituição Federal de 1988
Uma busca simples pela definição de Direito Ambiental nos manuais usualmente
empregados em sala de aula permite ao leitor encontrar, não sem alguma variação,
definições como “o Direito Ambiental é o ramo do Direito que tutela a natureza” ou
o “meio ambiente”, ou ainda, que o Direito Ambiental teria surgido a partir de certos
eventos ambientais críticos, que justificaram a codificação de um certo número de
normas voltadas à proteção da natureza (ou do meio ambiente) – como os acidentes
com gases em Seveso (1976) e Bhopal (1984) ou resíduos nucleares em Chernobyl
(1986).
Nestas abordagens, as expressões natureza e meio ambiente são geralmente
empregadas em sentido equivalente, a despeito da possibilidade de traçar-lhes uma
distinção, que complexifica a própria possibilidade de definição do Direito Ambiental.
O filósofo ambiental Dale Jamieson esclarece que a expressão meio ambiente
(environment, em inglês) teria origem no termo francês arcaico “environner”, cujo
significado seria “circundar, envolver um objeto qualquer”, enquanto o vocábulo natureza
tem raízes mais antigas, remontando ao latim “natura” como “essência, qualidade
fundamental ou intrínseca de alguma coisa”; assim, enquanto o termo meio ambiente
pode ser sem dificuldade empregado para designar objetos tão diversos quanto as
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águas do Rio Guandu ou os prédios do campus da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, o termo natureza não teria aplicação aos prédios do campus, mas sim às
águas do Rio Guandu, ou aos neurônios que operam suas sintaxes nervosas enquanto
estas linhas são escritas (neurônios que, por sua vez, caberiam mal na definição
de meio ambiente). Aparentemente, sustenta o aludido autor, entendemos como
meio ambiente o que se encontra sob nosso controle causal, enquanto reservamos
a definição de natureza para os objetos, espaços e fenômenos que nos escapam a
este controle, estabelecendo-se como algo totalmente alheio à nossa manifestação
de vontade. Dessa distinção extraem seu sentido as teses – cada vez mais comuns
em filosofia ambiental ou sociologia ambiental – sobre o “fim da natureza” (ou seja,
sobre o fim da possibilidade de pensarmos em um “ambiente” absolutamente alheio a
qualquer interferência humana – portanto, natural), que não teriam qualquer significado
se seus autores postulassem a tese do “fim do meio ambiente”. Para Jamieson, por
essa distinção, o meio ambiente começa onde termina a natureza.875
Em nossa doutrina jurídica celebrizou-se a definição elaborada por Fiorillo, para
quem o Direito Ambiental tutela o meio ambiente, simultaneamente meio ambiente
natural (englobando, portanto, a noção de uma natureza alheia a qualquer controle
causal humano), meio ambiente artificial (espaço urbano aberto e fechado), meio
ambiente cultural (aqueles elementos do ambiente artificial dotados de especial valor
por serem uma expressão singular da cultura) e meio ambiente do trabalho (espaço
das atividades laborais); a natureza estaria, portanto, na percepção deste autor,
internalizada no conceito de meio ambiente.876
Para nós, interessa extrair desta discussão – cujas linhas mestras esboçamos acima –
a percepção de que a definição do Direito Ambiental como “direito que tutela a natureza”
é insuficiente, porque deixa à margem a possibilidade de tutela dos bens ambientais não
naturais, como o meio ambiente urbano; do mesmo modo, também seria insuficiente
postular a definição do Direito Ambiental como “direito que tutela o meio ambiente”
pois, neste caso, faltaria identificar na definição o elemento que confere autonomia ao
direito ambiental, permitindo que ele seja distintamente reconhecido em relação ao
direito civil, por exemplo, quando incida sobre bens e conflitos também alcançados por
este último ramo do Direito; assim, uma ocupação de imóvel urbano ou rural onde não
se esteja dando pleno cumprimento à função social pode ser tomada como conflito
alcançado pelas normas de direito civil (relativas à propriedade, à posse etc.) mas
também, e é isso o que desejamos enfatizar, trata-se de conflito que obtém, através
875
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do Direito Ambiental, uma tutela qualitativamente diversa daquela tradicionalmente
oferecida pelos outros ramos do Direito, sendo preciso discernir, assim, os contornos
dessa tutela específica (do Direito Ambiental) para que se possa justificar sua existência,
afirmando sua autonomia (ainda que relativa, se consideramos a perspectiva segundo
a qual é impossível afirmar a existência de ramos absolutamente autônomos, para o
Direito).
Por outro lado, quando alguém afirma que o Direito Ambiental surge em razão
dos eventos ambientais críticos – e se limita a tal afirmação –, algo ainda faltaria à
definição; porque não faz sentido supor que uma sucessão qualquer de fatos seja
capaz de promover o estabelecimento de um Direito; não é isso o que a história nos
mostra, havendo uma série de “mediações” entre a ocorrência de determinados
fatos, a legitimação de certos valores e então, posteriormente, o desenvolvimento
de um direito capaz de incidir com eficácia sobre eles, fatos, impondo através da
norma a observância de certos valores, cumprindo-nos identificar com correção tais
mediações, sob pena de que a autonomia do Direito Ambiental não seja reconhecida,
compreendida ou bem estabelecida em termos teóricos – com consequências
relevantes para a prática deste ramo do Direito.
Entender o Direito Ambiental como ramo que apenas congrega normas que
cuidam da natureza ou do meio ambiente é insuficiente, porque deixa de fora a principal
especificidade do Direito Ambiental, eue lhe assegura sua relativa autonomia frente
aos demais ramos, qual seja, a forma como ele realiza essa tutela, incidindo sobre
o bem de uso comum do povo, inconfundível com os bens tutelados pelos demais
ramos do Direito, ainda que as coisas sobre as quais materializa-se a tutela sejam, em
certas circunstâncias, coincidentes, como veremos a seguir.

2.1. A definição do bem ambiental como bem de uso comum do povo
Como bem salienta Maurício Mota, a definição de bem ambiental parece pressupor,
em primeiro lugar, a distinção entre coisa e bem; neste sentido, coisa seria o objeto real,
o elemento material do conceito jurídico de bem, enquanto bem seria a coisa em sua
consideração pelo ordenamento jurídico; são bens, portanto, apenas as coisas que
tornam-se objeto do interesse humano e, dessa forma, passam a ser submetidas a
uma tutela pelo direito, que identifica-lhes um titular.
Historicamente, a natureza (como totalidade de elementos que abriga e rege a vida
em todas as suas formas) é considerada “coisa sem dono” – ou seja, res nullius –

383

384

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

pelo ordenamento jurídico pátrio, que dela desconta progressivamente apenas aquele
conjunto de coisas que vão adquirindo interesse econômico, elevando-os à condição
de bens; assim, podemos mencionar a promulgação, pela Coroa Portuguesa, do
Regimento do Pau Brasil (1605), através do qual buscou a metrópole disciplinar os
modos de exploração deste recurso em terras coloniais, estabelecendo sanções como
multa, açoite, degredo ou pena de morte, para quem o explorasse acima dos limites
estabelecidos. Entendendo-se o Direito Ambiental como ramo do direito que tutela a
natureza ou o meio ambiente, seríamos então compelidos a admitir que o Regimento
do Pau Brasil consistiria em norma de Direito Ambiental, o que não parece razoável;
para além do momento histórico de elaboração, no que toca à sua finalidade, teríamos
uma norma estabelecida com propósitos patrimoniais, interesses econômicos,
de modo que mesmo a classificação destas normas como de direito econômico
representaria uma subversão histórica. O fundamental, portanto, seria reconhecer que
a preocupação patrimonialista expressa na norma é seu viés caracterizador, permitindonos estabelecer, considerando os propósitos e a perspectiva teórica esboçada neste
estudo, que a caracterização do Direito Ambiental esteja além da simples incidência
de uma norma sobre um elemento qualquer do “meio ambiente” ou “natureza”.877
A edição da primeira grande codificação de direito privado propriamente brasileira
– Código Civil de 1916 – não interfere significativamente no que toca à tutela dos bens
comuns – da natureza como totalidade de elementos, portanto, como um macrobem;
neste sentido, identifica-se neste código a distinção fundamental entre bens públicos
(residuais) e privados (regra geral), sendo os primeiros classificados como bens de
uso especial (aqueles afetados ao serviço público), bens dominicais (que integram o
patrimônio público, sem estar afetados ao serviço público) e os bens de uso comum
do povo (ou res communes), que nesta perspectiva, repita-se, são uma espécie de
bem público – sujeitas, portanto, à dominialidade do Estado, ainda que disponíveis à
fruição coletiva – os mares, as vias públicas etc.
No regime de dominialidade estabelecido pelo Código de 1916 – em alguma
medida, reproduzido no Código de 2002 – a “natureza” é concebida como uma
totalidade que não se encerra nessas categorias. Como res nullius, com apenas
alguns de seus elementos “elevados” à condição de bem público ou privado –
ou seja, os recursos ambientais em sentido estrito, como os recursos hídricos,
microbens tutelados como objeto de interesse e de direito privado, geralmente
(conforme a dicção do Código Civil de 1916 e o Código de Águas de 1934) –,
877
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o modelo funcionou como uma espécie de indutor à degradação ambiental. Até
estabelecer-se a possibilidade de tutela dos bens ambientais como bens de uso
comum do povo, na dicção propriamente constitucional dessa expressão, a natureza
esteve suscetível à livre apropriação.
Portanto, até a edição da Constituição Federal de 1988, não seria possível
afirmar a existência de um Direito Ambiental como ramo autônomo do Direito
porque, como parece razoável sustentar, inexistente a base necessária para a tutela
da natureza (ou meio ambiente) como macrobem, ou seja, como uma totalidade de
microbens dotados de valor em si mesmos e em conjunto, e nesta última apreensão,
bem pertencente à coletividade a despeito de quem exerça o domínio direto
sobre cada um dos microbens de que se constituiu, isto porque, daquele conjunto
depende o equilíbrio e a existência das coisas em si e dos processos naturais que
tornam possível essa existência das coisas (como na dicotomia de Baruch Spinoza,
que diferencia a natura naturata da natura naturans); até então, os microbens eram
tutelados como objetos de valor em si, como objetos patrimoniais, sobre os quais
um sujeito – público ou privado – exercia seus direitos subjetivos, passando a noção
de bem de uso comum do povo estabelecida com a Constituição de 1988 a tornar
possível a tutela da totalidade pela coletividade.
Dessa forma, um corpo hídrico – um lago, por exemplo – existente no interior
de uma propriedade privada, quando apreendido a partir da lógica de definição da
dominialidade sobre bens estabelecida no Direito Civil (e reproduzida no Código de
Águas, por exemplo), será propriedade privada (arrolando-se dentre as chamadas
águas particulares); o proprietário exercerá seus direitos subjetivos em toda a
extensão admitida pelo direito privado – ou seja, tendo a seu dispor uma espécie de
“ativo” a ser empregado a seu talante; entretanto, promulgada a Constituição Federal
de 1988, passa a ser reconhecida a possibilidade de que qualquer corpo hídrico –
justamente em razão da função ambiental relevante que desempenha como microbem,
como elemento do macrobem “natureza” (natura naturata) e para a manutenção
dos processos que mantém em harmonia essa “natureza” (natura naturans) –
seja tutelado como bem de uso comum do povo independentemente de qual seja a sua
condição imediata (domínio público ou privado), cabendo à coletividade a mobilização
dos instrumentos adequados – ação popular, ação civil pública etc. – para o exercício
dessa tutela.
Na dicção constitucional o bem ambiental, que é bem de uso comum do povo,
passa a ser reconhecido não como as res communes do Direito Civil (uma espécie
de bem público), porém, como uma terceira possibilidade de classificação dos bens –
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conforme afirma Fiorillo878 – não sendo bem público nem privado, mas um bem cuja
titularidade de direitos subjetivos repousa sobre a coletividade, a quem cabe exercê-la
em benefício de seus interesses coletivos.
No fim das contas, isso somente é possível em razão de um conjunto de
transformações no campo jurídico, para a qual concorrerá uma redefinição do papel
da ética em nosso campo. Com a crise ecológica, modifica-se a percepção do homem
acerca da “natureza-totalidade” (macrobem), e além disso, com a superação das
primeiras duas fases do direito moderno (estado de direito liberal e estado de bem
estar social) por uma terceira, chamada neoconstitucionalismo ou constitucionalismo
democrático, supera-se a concepção de direito tradicional, aquela que postulava a
possibilidade de elaboração de um direito puro, reidentificando-se o direito com a noção
de justiça, por exemplo, daí decorrendo a absorção (ou possibilidade de absorção,
ainda em curso) do debate ético ecológico pela legislação, jurisprudência e doutrina
pátrias.
Neste sentido, salienta Maurício Mota acerca dos pressupostos do Direito em
sua concepção tradicional (de matriz kelseniana):
a) O relativismo ético: por esta noção, não cumpriria ao Direito a realização da
justiça, que é um valor relativo;
b) A irracionalidade dos valores: porque os valores morais não decorrem da razão,
não devem integrar o Direito;
c) A neutralidade da ciência: o Direito é uma ciência, e deve portanto ser pura,
neutra, apolítica.879
Hoje, mesmo nas leituras ainda marcadas por certo positivismo, a pretensão
kelseniana de elaboração de um “direito puro”, absolutamente alheio a qualquer
consideração ética, parecer não encontrar espaço. Estabelece-se a possibilidade de
falar em uma função social para o direito, sobretudo, uma função socioambiental para
o Direito Ambiental justamente por seu papel de tutela de um bem que não é público
nem privado – mesmo quando se encontre, no plano imediato, sob o domínio público
ou privado – mas um bem que pertence à coletividade justamente por desempenhar
uma função ambiental relevante, e que será por ela – coletividade – tutelado sem
prejuízo da possibilidade de fruição de direitos por quem exerça o domínio imediato,
tais como o direito de propriedade.
878
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2.2 A definição do bem ambiental a partir da função socioambiental
Para além do exposto, reconhecemos que a possibilidade de adequada definição
do bem ambiental deve passar pela compreensão do caráter essencial da noção de
função social – função socioambiental, especificamente – à tutela dos bens de uso
comum do povo.
Nesta perspectiva, entendemos função – ainda a partir da leitura de Maurício
Mota – como o poder de dar a um bem um destino determinado, de acordo com sua
natureza, conforme apreendida pelo homem (ou socialmente estabelecida); ao tratar
das proteção das águas, por exemplo, cumpre ao operador do direito indagar-se: qual
a sua função precípua? Ora, a água, por possuir uma função ambiental fundamental,
é bem que pertence a todos e todas nós, mesmo quando se encontre no domínio
imediato de ente público ou privado, impondo-se assim que seja tutelada nestes
termos, para além da forma de tutela oferecida pelos outros ramos, daí decorrendo a
especificidade da tutela do Direito Ambiental.
Em sentido propriamente jurídico, afirmamos que função ocorre quando alguém
dispõe de um poder à conta de um dever, ou seja, para atender a um interesse alheio ou
coletivo.Assim, dizer que a propriedade rural ou urbana, por exemplo, possui“função social”
significa afirmar que o direito de propriedade é um poder concedido à conta de um dever,
ou seja, um poder que não pode ser invocado sem atenção a um dever correspondente; a
ideia de função social complexifica a própria categoria “direito subjetivo”, definindo-o não
mais como uma espécie de ativo absoluto à disposição do titular, mas como salienta Mota,
um produto da justa medida de acesso aos bens da vida, por parte de todos e todas
que dela dependam – inclusive as gerações futuras.
Nesta perspectiva, o Direito Ambiental seria um ramo totalmente
“funcionalizado”, por sua própria natureza; a quaisquer direitos de natureza ambiental
atribuídos a determinado indivíduo ou grupo devem corresponder deveres relativos à
satisfação de necessidades sociais, isto porque, em sendo bem de uso comum do
povo, a apropriação privada do bem ambiental deve se dar em atenção às necessidades
coletivas ou, no mínimo, a partir de compensação da coletividade por esse usufruto
maior do meio ambiente, por alguns, que implicará, necessariamente em usufruto
menor pelos demais.
Por fim, salientamos que só é possível pensar em Função Social do Direito
Ambiental se recolocarmos os “valores” no interior do Direito; se o Direito tivesse
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como único objetivo o controle social, não faria sentido pensar em função – não haveria
nenhum dever correspondente à atribuição de um direito, o direito seria somente
um ativo; ora, se o direito está separado da ideia de justiça, ele consiste apenas no
obedecimento das regras sem atenção às suas conseqüências; pensar em funcionalizar
o exercício de um direito significa, necessariamente, pensar em suas conseqüências,
naquilo que ele deve promover, reconhecendo-se então o encadeamento entre o
fenômeno de reincorporação dos valores ao Direito e a própria formação do Direito
Ambiental, a partir da noção de bem ambiental.
Assim, como conclusão provisória deste item temos então que o Direito
Ambiental estrutura-se como ramo do direito que tutela o bem ambiental, daí
decorrendo a possibilidade de afirmar-se sua “autonomia”, não porque sua tutela incida
sobre coisa essencialmente diversa daquelas tuteladas pelos demais ramos do direito,
mas porque em sua expressão como bem ambiental interessa-lhe a apreensão da coisa
como bem de uso comum do povo, definida por esta condição comum, decorrente de
suas funções ambientais relevantes, como objeto de direitos subjetivos difusos. Em
verdade, a própria noção de direito subjetivo ganha novos contornos, estabelecendose não mais como um poder do sujeito, um “ativo absoluto” atribuído ao titular, mas
o produto de uma partição social, da justa medida de distribuição entre os homens,
que considera os interesses coletivos – funcionalizando-se o exercício do direito – de
qualquer direito sobre estes bens de uso comum do povo – em razão dos interesses
da geração atual e das gerações futuras.
Essa definição do bem ambiental tornou-se possível apenas em razão da
Constituição Federal de 1988 (e da legislação, jurisprudência e doutrina dela decorrentes)
ter estabelecido as bases para um restabelecimento de certos problemas éticos
como problemas jurídicos, ou seja, ter situado a realização de certos valores como um
problema do Direito, a ser resolvido pelo Direito.
Estabelecidos esses marcos do debate, podemos tornar a nos debruçar sobre
a questão específica da gestão de recursos hídricos na Bacia do Rio Guandu, nosso
objeto de pesquisa.

3. A Crise Hídrica e suas Representações Sociais
O debate sobre a “crise hídrica” é candente na mídia (e não apenas na mídia
especializada). As dificuldades de abastecimento de água enfrentadas no verão de
2015, particularmente, nas três maiores regiões metropolitanas da Região Sudeste
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(São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte), e ainda, os impactos da redução dos
níveis dos reservatórios na geração de energia pelas usinas hidrelétricas suscitou
ampla cobertura da mídia, face ao receio de racionamento no abastecimento de água
e fornecimento de energia elétrica – o que no caso da água, chegou a ocorrer na região
metropolitana de São Paulo, a partir de uma estratégia de “cessação” do fornecimento
durante à noite, afetando sobretudo as pontas dos ramais de distribuição.
Na primeira etapa de desenvolvimento do projeto de pesquisa “Recursos
Hídricos na Bacia do Rio Guandu: um estudo exploratório”, a equipe do projeto realizou
levantamento das categorias recorrentes nas abordagens midiáticas sobre o tema;
os dados foram tabulados e tornaram possível a confirmação da hipótese de que a
abordagem do tema na mídia favorece a compreensão de que não há possibilidade de
participação pública na gestão do “problema” das águas.
Ora, esta “crise hídrica” vivida nas metrópoles brasileiras nos últimos anos
ecoa um “discurso da escassez” que não é totalmente diverso daquele mobilizado
pelas oligarquias latifundiárias do semi-árido com a famosa “indústria da seca”, pela
qual estas reproduziram seu poder através da miséria dos povos “sem água” que
são, em verdade, uma parte de um quadro geral dos sem direitos. Entretanto, uma
vez que a questão da água não se apresenta mais como um problema localizado, os
antigos protagonistas dessa indústria – que por tanto tempo manejaram a escassez
intermediando secas e bicas – vêm sendo substituídos no controle das águas por
novos sujeitos, no caso, os gestores com formação técnica e científica, que agora
manipulam discursos com pretensões de cientificidade, invocando o “uso racional”
dos recursos por uma gestão técnica, para assim justificar o seu exercício de poder.
Temos, assim, uma legitimação discursiva da atuação dos especialistas / técnicos,
organizados nos Comitês de Bacia Hidrográfica – onde estes, os técnicos, bem como
os representantes de grandes usuários são a franca maioria – em detrimento da
participação do maior número de destinatários dos recursos, que são os homens e
mulheres comuns dos bairros urbanos e rurais, no caso, do município do Seropédica,
em que iniciamos as atividades de pesquisa a serem estendidas para a totalidade da
Bacia, em etapas posteriores.880
Como assevera Porto-Gonçalves, esse novo discurso nos diz que embora
o planeta tenha três de suas quatro partes de água, 97% dessa área é coberta
pelos oceanos e mares e, por ser salgada, não está disponível para consumo
humano; que, dos 3% restantes, cerca de 2/3 estão em estado sólido nas geleiras
880
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e calotas polares e, assim, também indisponíveis para consumo humano; deste
modo, menos de 1% da água total do planeta seria potável, num “discurso de
tal forma elaborado que, ao final, o leitor já está com sede”. Essa estatística,
ao tentar dar precisão científica ao discurso da escassez, comete erros
primários do próprio ponto de vista científico de onde procura retirar sua
legitimidade. Afinal, a água doce também é fruto da evaporação dos mares
e oceanos – cerca de 505.000 km3, ou seja, uma camada de 1,4 metro de
espessura evapora todos os anos dos oceanos e mares que, embora salgados,
não transmitem o sal na evaporação.881
Para o referido autor, a água disponível para a vida atualmente é a mesma
desde a última glaciação – entre 12 mil e 18 mil anos – e em verdade, tendente a
aumentar, consequência do efeito estufa, aumento no aquecimento global do planeta
e derretimento das calotas polares e glaciares. Entretanto, apesar desse aumento
de água doce disponível, há de fato escassez de água em determinadas regiões,
com a ampliação de áreas submetidas a processos de desertificação. Assim, há uma
incidência cada vez maior de secas pronunciadas, em certas áreas, e chuvas torrenciais
em outras, indicando que nos encontraríamos num complexo processo de desordem
ecológica, global, que não é apenas um fenômeno de escassez de água.
Neste sentido, não há como limitar a análise do que ocorre com os mananciais
de água limitando-se o campo de visão ao próprio ciclo da água. A “desordem” tem
razões mais amplas, intimamente relacionadas aos modos de relação entre homens (e
mulheres) e a natureza, que devem ser situadas na ordem do dia – como desafio ético
de restabelecer o “bom uso da natureza” – e consideradas em qualquer análise séria
sobre a questão dos recursos hídricos.
Ademais, necessário se faz destacarmos que, apesar da desordem ser
global, particularmente visível quando abordamos o problema a partir da questão
da água, temos que os efeitos dessa desordem jamais são distribuídos igualmente
pelos diferentes segmentos e classes sociais, pelas diferentes regiões do país
e do mundo, bem como, estão também desigualmente distribuídos os “meios”
eficazes de lidar com a questão. Diversas formas de “usar” e “conservar” a água
desenvolvidas por povos e culturas em situações muito próprias estão impossibilitadas
de serem exercidas, porque para além dos impedimentos econômicos,
a desordem ecológica, em sua expressão local, produz desequilíbrios (locais) de novo
tipo, impedindo, por exemplo, determinados grupos camponeses de realizar suas
881
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previsões do tempo com mesma precisão de quando isso era feito há menos de trinta
anos atrás.882
Ainda segundo Porto-Gonçalves, a atual disputa pelo controle e gestão da
água, parte da crise ambiental, revela, também, a crise da racionalidade instrumental
hegemônica da ciência da sociedade moderno-colonial. A água, afinal, não cabe naquela
simplificação típica dos livros didáticos, em que uma superfície líquida submetida à
radiação solar transforma-se em vapor e, depois, em nuvens que se condensam e
precipitam, dando origem a rios e lagos e outras superfícies líquidas que submetidas à
radiação solar... enfim, o ciclo da água. Verdadeiramente, um ciclo abstrato, que ignora
que tanto aquele que desenha o ciclo da água como o que está desaprendendo o que
é o ciclo da água são seres humanos, que eles mesmos, enquanto seres vivos que
são, contêm em seus corpos, em média, mais de 70% de água. Quando transpiramos
ou fazemos xixi, estamos imersos no ciclo da água. O ciclo da água não é externo a
cada um de nós, passando por nossas veias materialmente e não só literalmente –
nosso sangue é, em 83%, água. E não só: quando nos sentamos à mesa para comer,
deveríamos saber que o cereal, a fruta e o legume não só contém em si mesmos
água, como também todo o processo de sua produção agrícola envolveu um elevado
consumo de água. Deste modo, o sistema agrário-agrícola e todo o sistema industrial
se inscrevem como parte do ciclo da água e, “se desequilíbrio há com relação à água,
ele deve ser buscado nas complexas relações sociedade-natureza que manifesta
também no sistema hídrico suas próprias contradições”.883
É tão somente discursivo, portanto, orientado por uma lógica de mobilização da
escassez para a dominação dos grupos menos“empoderados” econômica e politicamente,
a afirmação de que falta água porque faltam chuvas, e faltam chuvas exclusivamente
por conta de “questões climáticas” que necessariamente fogem ao controle das
populações locais; a falta d’água é sempre um fenômeno sociopolítico, jamais
absolutamente “natural” ou sem qualquer participação humana; além disso,
justamente porque é fenômeno sociopolítico, também é falso o discurso que desloca
para a dimensão planetária qualquer tentativa de lidar com o fenômeno, sendo certo
que se a desordem é global, é justamente a governança local, das comunidades mais
vulneráveis e impactadas por essa mobilização da escassez, o instrumento capaz
de fazer frente ao modelo hegemônico e uniforme de “desenvolvimento”, por uma
proposta de “reenvolvimento” entre grupos locais e seus ambientes.
Parece falsa a ideia de que a discussão sobre disponibilidade de água situa-se
882
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num plano em que as populações locais estão absolutamente inaptas a atuar, porque
dizem respeito a algo sobre o quê não possuem nenhuma ingerência. Pelo contrário,
qualquer possibilidade de reversão desse processo passa pela organização local dos
grupos e valorização dos modos locais de relação com as águas e, consequentemente,
com o “ambiente”. É preciso efetivar, em relação às águas, o caráter de bem ambiental,
ou seja, de bem de uso comum do povo – cuja titularidade de direitos subjetivos deve
ser exercida, consequentemente, pela própria coletividade, em benefício dos seus
interesses no plano mediato, através de uma satisfação dos interesses locais no plano
imediato. Como nos diz Porto-Gonçalves, a água não deveria ser tratada de modo
isolado, como faz a racionalidade instrumental predominante em nossa comunidade
científica, de modo especializado, como se fosse um problema de especialistas. A
água tem que ser pensada enquanto território, isto é, enquanto inscrição da sociedade
na natureza, com todas as suas contradições implicadas no processo de apropriação
da natureza pelos homens e mulheres por meio das relações sociais e de poder.884
Sem a participação das comunidades locais, com suas próprias representações
sobre “usos” das águas, viabiliza-se o quadro de injustiça ambiental pelo qual o destino
das águas é definido fora dos locais onde estas águas estão disponíveis, tornando
frequente aquela disjunção pela qual os mais desprovidos de acesso são justamente
aqueles que vivem próximo às fontes de captação, generalizando-se o deslocamento
das matérias no sentido geográfico que as relações sociais e de poder determinam e
escrevendo-se assim uma geografia desigual dos proveitos e rejeitos decorrentes do
uso das águas, afinal, a água circula não só pelos rios, pelo ar, com as massas de ar,
ou pelos mares e correntes marinhas, mas também sob a forma social de mercadorias
várias – tecidos, automóveis, matérias-primas agrícolas e minerais – enfim, sob a forma
de mercadorias tangíveis e, só assim, podemos entender o desequilíbrio hidrológico
impulsionado pela lógica de mercado generalizada. “Afinal, para se produzir um quilo de
qualquer grão, seja de milho ou de soja, com as atuais técnicas agrícolas, são necessários
mil litros de água! Um quilo de frango consome dois mil litros de água”, afirma;
a água é por todo lado um meio amplamente usado e, diferentemente de qualquer
commodity, é insubstituível. Pode-se melhorar a eficiência de seu uso mas não se
pode prescindir dela. Daí todo o significado de se considerar a vida como um outro
estado da água e de tomar a sociedade, com todas as suas contradições, como parte
do ciclo da água.885
Assim, antes que se operem as “disjunções” pelas quais a injustiça ambiental
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se materializa na realidade das comunidades – deslocando os ônus e bônus
ambientais conforme uma lógica de mercado – são essas (as comunidades locais)
que devem conhecer para gerir os seus respectivos ambientes, ou o que parece
mais adequado, devem elaborar para publicizar suas próprias representações sobre
esses ambientes, seus bens e seus modos de relação com esse ambiente e esses
bens. Como já destacamos, entendemos inexistir outro modo eficaz de realizar-se a
gestão democrática do ambiente senão mobilizando e fortalecendo a organização dos
grupos locais para que realizem a governança de seus ambientes, atuando com suas
representações no espaço público de discussão, sendo o alcance deste propósito um
dos objetivos a mirados pelo projeto de pesquisa em comento.
Os esforços de pesquisa até este momento realizados dizem respeito, portanto,
à investigação da bacia hidrográfica como unidade fundamental da gestão ambiental,
delimitação consagrada em termos formais pela legislação – que a estabelece,
por exemplo, como unidade básica do licenciamento ambiental – mas ainda pouco
valorizada, em termos materiais, identificando as potencialidades da governança local
para a disponibilidade e o acesso a recursos hídricos para todos e todas, sobretudo,
para detentores de direitos subjetivos imediatos e privilegiados em relação a ela,
ou seja, as comunidades locais, cumprindo-nos, finalmente, tecer nossas breves
considerações sobre alguns dados, ainda preliminares, produzidos pelas entrevistas
já realizadas.

4. Apresentando e Apreciando Alguns Dados Preliminares da Pesquisa
Até o presente, o grupo de pesquisa composto por estudantes do Curso
de Graduação em Direito da UFRRJ realizou atividades de acompanhamento das
reuniões do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, além de uma rodada de
entrevistas com moradores do município de Seropédica – RJ, com quem serão
realizadas as reuniões comunitárias do próximo período, onde serão elaborados os
mapas colaborativos, a partir de cartografia social, pelos quais serão materializadas as
representações locais sobre a gestão das águas nessa área, viabilizando uma certa
“confrontação” do discurso hegemônico sobre disponibilidade e escassez.
No que diz respeito às reuniões do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Guandu
(Comitê Guandu) os dados iniciais apontam para a possibilidade de confirmação da
hipótese de que é mínima a participação popular, realizando-se o ideal constitucional
(Art. 225, CF/88) e legislativo (PNRH) de garantia de participação democrática de
forma tímida; neste sentido, em quase todas as reuniões de que representantes do

393

394

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

grupo de pesquisa tomaram parte, somente sujeitos vinculados ao Poder Público
(secretários de meio ambiente, por exemplo) e representantes dos grandes usuários,
como das empresas dos distritos industriais de Queimados e Itaguaí (municípios
vizinhos à Seropédica, que têm parques industriais importantes, onde estão situados
empreendimentos como a Siderúrgica TKCSA) ou mesmo de Seropédica (como a
AMBEV, estabelecida no limite entre este município e Nova Iguaçu), apenas estes
sujeitos “privilegiados” tinham voz e voto, sendo inexistente – praticamente –
a participação de representantes de associações da sociedade civil ou representantes
das comunidades, em geral.
No que toca ao desenvolvimento de entrevistas com representantes das
comunidades, interessou-nos identificar uma diferença expressiva entre os bairros do
município de Seropédica, no que toca à disponibilidade de águas e de esgotos tratados;
neste sentido, merece destaque o fato de estar situado no limite entre Seropédica e
Nova Iguaçu a Estação de Tratamento de Águas e Esgotos do Guandu (ETA Guandu),
que ostenta o título de maior estação de tratamento de águas e esgotos do mundo;
apesar disso, apenas um dos dois bairros centrais de Seropédica (Fazenda Caxias) está
atendido pelas águas tratadas pela ETA Guandu, estando os outros (com destaque
para Boa Esperança, também, no centro desta cidade) abastecido por águas obtidas a
partir de ligações diretas (poços), essencialmente.
Por fim, interessou-nos o dado referido em mais de uma ocasião, por entrevistados
pelos pesquisadores do grupo, quanto à disponibilização das águas do Ribeirão das Lajes
(represa estabelecida nos anos 1940 para a produção de energia, e por onde fluem as
águas de uma obra de transposição do Rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu, tendo em
vista o abastecimento da metrópole carioca) para o abastecimento prioritário de alguns
bairros da zona sul da cidade do Rio de Janeiro – através da instalação de um duto que
liga essa fonte – diretamente – até uma estação elevatória instalada naquela região –
tornando possível prover a região com águas em quantidade e qualidade suficientes
às necessidades humanas, mesmo quando houvesse uma dificuldade qualquer com o
abastecimento da ETA Guandu.
Por tudo isso, e apesar do caráter preliminar das informações ora apresentadas
neste trabalho, parece ser possível confirmar ainda a hipótese de injustiça ambiental;
aparentemente, estabeleceu-se um esquema de distribuição de águas que privilegia a
sua disponibilização, inicialmente, para as áreas mais distantes da Bacia, havendo uma
captação instalada a montante do deságue no Rio Guandu, que torna possível lançar
águas limpas – cloradas – desde o ponto da barragem até a Zona Sul do Rio de Janeiro
– a uma distância superior a 120 quilômetros, em detrimento do abastecimento das

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

áreas urbana e rural do periférico município de Seropédica.
Ora, nos termos propostos por Acselrad, temos o fenômeno da injustiça
ambiental caracterizado como a “imposição desproporcional dos riscos ambientais às
populações menos dotadas de recursos financeiros, políticos e informacionais”, sendo
expressiva a manifestação deste fenômeno na realidade da gestão dos recursos
hídricos do Rio Guandu, para o que pretendemos dar desenvolvimento ao presente
estudo, como instrumento de superação desse quadro de injustiça.886

5. Conclusões Articuladas
O presente paper representa uma primeira tentativa de elaboração textual das
atividades desenvolvidas no âmbito do projeto “Recursos Hídricos na Bacia do Rio
Guandu: um estudo exploratório”, expressando dados preliminares analisados por seu
coordenador. Ainda que preliminares, os dados apresentados permitem elaborar as
seguintes conclusões:
5.1 O “ciclo da água” efetivamente não se resolve em si mesmo, articulando-se
intimamente aos modos de relação entre homens, mulheres e ambientes, havendo
a necessidade de controle local sobre a disponibilidade, acesso e uso dos recursos
hídricos;
5.2 A compreensão dos bens ambientais como bens de uso comum do povo
e o fortalecimento de iniciativas de mobilização comunitária em torno da gestão das
águas tende a favorecer a superação das disjunções pelas quais os ônus e bônus
do aproveitamento das águas de uma bacia hidrográfica como a do Rio Guandu são
desigualmente distribuídos;
5.3 As reuniões dos Comitês de Bacia Hidrográfica têm privilegiado o debate
técnico, delas tomando parte, essencialmente, representantes do poder público,
eventualmente, da universidade e de grandes usuários de recursos hídricos,
permanecendo os demais usuários – moradores dos centros urbanos e áreas rurais –
alheios à gestão dos seus recursos hídricos;
5.4 A ausência de representantes das comunidades locais nos espaços de
gestão favorece que se realize uma lógica de injustiça ambiental, havendo menor
disponibilidade e maior dificuldade de acesso ao sistema de distribuição de águas e
886
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coleta de esgotos justamente nas comunidades mais próximas ao leito do Rio Guandu,
mais empobrecidas;
5.5 Interessa, portanto, o fortalecimento de iniciativas como a do presente
projeto, propondo-se um diagnóstico não-institucional de disponibilidade, acesso e
alternativas de uso, estruturado a partir de representações locais e métodos como
entrevista ou cartografia social, como mecanismo de fomento à efetiva participação
pública na governança das águas.

14.A TUTELA DE SALVAGUARDA AO PATRIMÔNIO
GENÉTICO E AOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS
ASSOCIADOS À BIODIVERSIDADE NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO: DO COLONIALMO
BIOCULTURAL AO MARCO LEGAL DA BIODIVERSIDADE
E SUAS INCONVENCIONALIDADES

JOÃO PAULO ROCHA DE MIRANDA
PROFESSOR ADJUNTO DA UFMT CAMPUS DO ARAGUAIA - CUA. DOUTOR EM DIREITO. LÍDER DO
GRUPO DE PESQUISA - GPDBIO.

Introdução
Nesta tese foi assumido o mister de investigar e analisar criticamente a Lei nº
13.123, de 20 de maio de 2015, denominada pelo Poder Executivo de Novo Marco Legal
da Biodiversidade. Assim, esta pesquisa tem como objeto as várias incompatibilidades
(que caracterizam inconvencionalidades) desta norma interna com os diversos tratados
internacionais de direitos humanos, no tocante ao instituto da consulta prévia, livre e
informada dos povos indígenas e comunidades tradicionais.
Contudo, esta tese procura desenvolver esta análise no contexto real dos povos
e comunidades tradicionais. Realidade esta, onde estas comunidades sofrem com,
o que é chamado nesta tese, de colonialismo biocultural. Este é um processo onde
grandes corporações farmacêuticas e agroquímicas, geralmente do norte global, se
apropriam, sem consentimento prévio, do patrimônio genético e cultural, caracterizado
pelos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. Processo este, que no
Brasil foi legitimado pela Lei nº 13.123/15, a qual esta tese procurará demonstrar que
é inconvencional.
Destarte, o objetivo precípuo desta tese é responder se o marco legal da
biodiversidade é compatível ou não (convencional ou inconvencional) com o direito
à consulta prévia, livre e informada dos povos e comunidades tradicionais prevista
no Direito Internacional? Diante desta problemática, parte-se da hipótese da
inconvencionalidade do marco legal da biodiversidade no tocante ao desrespeito
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ao direito à consulta prévia, livre e informada, prevista no Direito Internacional. Isto
porque, o próprio processo legislativo da Lei nº 13.123/15 não contou com a devida
consulta prévia, o que, por si só, já torna o marco legal da biodiversidade inconvencional.
Ademais, a norma em questão trás várias isenções à consulta prévia, o que corrobora
para o entendimento de que a Lei nº 13.123/15 é incompatível com várias tratados
direitos humanos, sendo, portanto, inconvencional.
Quanto à metodologia, no tocante aos procedimentos técnicos ou técnica de
coleta de dados, esta é de documentação indireta, baseada em pesquisa bibliográfica,
sendo elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros,
artigos de periódicos, e doutrina em geral, bem como de normas e jurisprudências. Já
em relação ao método científico, foi utilizado o dedutivo, na medida em que partiu a
análise do geral para o particular, isto é, do contexto global de colonialismo biocultural
para os tratados internacionais, e destes para o marco legal da biodiversidade, a Lei nº
13.123/15.
Feita a discussão e desenvolvida a argumentação, esta tese conclui que a Lei
nº 13.123/15 procura legitimar o colonialismo biocultural. Contudo, esta norma possui
várias incongruências com diversos tratados internacionais de direitos humanos. Desta
forma, tal fato caracteriza a inconvencionalidade do marco legal da biodiversidade.
Devevdo, assim, o Estado tomar medidas para sanar esta inconvencionalidade, sendo
uma delas a invalidação das incompatibilidades da lei com a norma internacional através
do controle jurisidiconal de convencionalidade.

1 O colonialismo biocultural
A normatização da diversidade biológica no Brasil, assim como nos demais
países megadiversos, tem ocorrido seguindo uma lógica de mercado, de acordo
com os tratados internacionais comerciais. Este processo tem contribuído para
a desterritorialização da vida, reduzindo-a a valores monetários, susceptíveis de
apropriação pelas grandes corporações multinacionais. Assim, ao tutelar a diversidade
biológica enquanto fragmentos da vida, desterritorializada pela engenharia genética,
as legislações nacionais transformam os bens naturais e culturais em mercadorias,
controlando as formas de vida dos povos e seus conhecimentos tradicionais.
Tal situação, é uma forma de colonialismo biocultural, o que caracteriza também
como uma maneira de racismo ambiental. Não obstante o racismo normalmente esteja
relacionado a questões como a cor da pele e práticas culturais e/ou religiosas, existe
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“[...] o racismo ambiental, causador de injustiças cometidas contra grupos vulneráveis,
geralmente, durante a realização de políticas públicas ou obras do setor privado”.887
Neste sentido, o racismo ambiental pode ser definido como aquelas “[...] injustiças
sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre etnias e populações mais
vulneráveis”.888 Contudo, vale ressaltar que “o racismo ambiental não se configura
apenas através de ações que tenham uma intenção racista, mas, igualmente, através
de ações que tenham impacto racial, não obstante a intenção que lhes tenha dado
origem”.889
Destarte, muitas das legislações pátria que tratam sobre o acesso à
biodiversidade, em vez de tutelá-la, acabaram por mercantilizar os recursos genéticos,
fomentando o racismo ambiental e o colonialismo biocultural, como será abordado nas
próximas linhas.

2 A lei de propriedade industrial
A atual lei de propriedade industrial corroborou no sentido de mercantilizar
a biodiversidade e os conhecimentos tradicionais associados, fomentando o
colonialismo biocultural. Desta maneira, revogando a Lei 5.772/71, que até então
disciplinava a propriedade industrial, a lei nº 9.279/96 teve como objetivo conciliar a
legislação nacional sobre propriedade industrial aos interesses das principais potências
mundiais, as quais dominam os processos de pesquisa científica e a criação de
novos produtos e técnicas.890 Assim, a lei de propriedade industrial veio internalizar e
adequar a legislação brasileira ao Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (TRIPs), acolhido pelo ordenamento brasileiro por meio
do Decreto Legislativo n° 30, de 15 de dezembro de 1994, e que entrou em vigor
desde 1º de janeiro de 1995 no país. Desta maneira a atual lei de propriedade industrial
regulamenta a propriedade industrial através da concessão de patentes de invenção e
de modelo de utilidade, como anteriormente comentado.
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LOPES, Sheryda. Injustiça: entendendo o racismo ambiental. O Estado, Fortaleza, 5 jun.
2014. Disponível em: < http://www.oestadoce.com.br/cadernos/oev/injustica-entendendo-o-racismoambiental>. Acesso em: 29 jun. 2017.
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PACHECO, Tania. Racismo Ambiental: expropriação do território e negação da cidadania. In:
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (org.). Justiça pelas Águas: enfrentamento ao racismo
ambiental. Salvador: Superintendência de Recursos Hídricos, 2008. p.11-23.
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DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente M. A propriedade
industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n. 9279, de
14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
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A atual Lei de propriedade industrial trouxe duas grandes novidades. A primeira
refere-se ao fato de ter estendido o regime jurídico das patentes aos produtos gerados
a partir dos recursos da biodiversidade e da agrobiodiversidade, inclusive de produtos
alimentícios, químico-farmacêuticos e os medicamentos, e aos respectivos processos
de obtenção ou modificação, até então não patenteáveis pela lei antiga. Neste sentido,
comenta o professor Marcelo Antonio Theodoro os objetos e novidades desta lei:
Essa lei, conforme suas disposições preliminares,visa a concessão de
patentes de invenção e de modelo de utilidade; concessão de registro
de desenho industrial; concessão de registro de marcas; repressão
às falsas indicações geográficas; e repressão à concorrência desleal.
Incide também, sobre os pedidos de patente ou registro procedentes
do exterior e aqui depositados para quem tenha proteção assegurada
por tratado ou convenção em vigor no Brasil; assim como aos
estrangeiros ou pessoas domiciliadas em algum país que assegure
aos brasileiros ou às pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de
direitos idênticos ou de igual valor. Os tratados em vigor, no Brasil, são
aplicáveis às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou aqui domiciliadas
em igualdade de condições. E mais, essa lei contempla algumas
novidades, como: [...] a inclusão da patente para as substâncias,
matérias ou produtos obtidos por meios e processos químicos e as
substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químicofarmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os
respectivos processos de obtenção ou modificação.891

A segunda inovação diz respeito à possibilidade de patenteamento dos
microorganismos transgênicos, desde que atendam aos três requisitos de
patenteabilidade, que são a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e que
não sejam mera descoberta.
Desta maneira, a nova lei da propriedade industrial contraria a função social
da propriedade intelectual, bem como a Convenção sobre Diversidade Biológica,
possibilitando a patente de processos e produtos gerados a partir da biodiversidade
e da agrobiodiversidade, afrontando a soberania nacional e excluindo a sociedade
dos benefícios que sementes, alimentos e remédios, muitas vezes provenientes de
conhecimentos tradicionais associados, poderiam trazer à população do país de origem
da biodiversidade, e quiçá ao mundo.

3 Leis de proteção aos cultivares e às sementes
Tal processo não foi diferente com outras leis monopolistas, como as de
891
THEODORO, Marcelo Antonio. A política de patentes de medicamentos e o direito fundamental
à saúde. 2005, 259 f.. Tese (Doutorado em Direito). Setor de Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito,
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, 2005, p. 153.
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proteção aos cultivares e às sementes. Desta forma, logo após a atualização da lei
de propriedade industrial, a Ata de 1978 da Convenção Internacional para Proteção
das Obtenções Vegetais (UPOV) foi regulamentada no Brasil mediante a edição da
Lei nº 9.456/97, conhecida como Lei de Proteção aos Cultivares. Esta lei garantiu os
direitos de propriedade intelectual do obtentor ou melhorista de cultivar, mediante
a concessão de certificado de proteção de cultivar. Assim, “a Lei 9.456/97 institui e
disciplina o direito de propriedade intelectual sui generis denominado de `direito de
proteção de cultivar´ ou `direito do obtentor´ (right of breeder).”892
Contudo, demonstrando seu caráter monopolista, a lei de proteção dos
cultivares, em seu art. 3º, IV, exclui a proteção às cultivares locais, também conhecidas
como crioulas ou tradicionais, uma vez que não considera os camponeses, populações
indígenas e comunidades tradicionais como melhoristas in situ e on farm que obtêm
cultivar nova e de relevantíssimas características como a adaptabilidade e a flexibilidade,
principalmente frente às mudanças climáticas pelas quais passam o planeta. Assim,
a lei de cultivares exclui a cultivar local ou crioula como fruto de conhecimento válido
e digno de ser promovido pelo incentivo social (a justificativa da proteção patentária e
dos direitos de propriedade intelectual).893
Tal medida despreza totalmente a variedades tradicionais e os conhecimentos
das comunidades tradicionais sobre as espécies vegetais e animais, como o milho e rã
kambo, por exemplo. Isto porque as espécies crioulas, a partir das quais se desenvolvem
medicamentos ou outras variedades melhoradas ou geneticamente modificadas, são
decorrentes de conhecimentos tradicionais, de conservação e seleção de espécies
ao longo de gerações, como um patrimônio a ser recebido de seus antepassados e
transmitido às gerações futuras. Assim, por exemplo, o desenvolvimento de cultivares
de milhos de diferentes cores e características, enquanto fato histórico das sociedades
Incas e Astecas, bem como das comunidades indígenas que habitavam o que hoje é o
território brasileiro, foi totalmente desconsiderado pela Lei de proteção das cultivares.
Embora a lei das cultivares seja monopolista, despreze os conhecimentos
tradicionais e exclua de sua proteção às variedades locais, esta lei, como não poderia
deixar de ser, se submete ao princípio da função social. Assim, em seu Art. 10, incisos
892
MAGALHÃES, Vladimir Garcia. A função social da propriedade intelectual e a sociobiodiversidade.
In DANTAS, Marcelo Buzaglo; SÉGUIN, Elida; AHMED, Flávio. O direito ambiental na atualidade: estudos
em homenagem a Guilherme José Purvin de Figueiredo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 499.
ISBN 978-85-375-0708-7.
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I e III, estabelece algumas exceções, tais como a reserva e plantio de sementes
para uso próprio e utilização da cultivar como fonte de variação no melhoramento
genético ou na pesquisa científica, respectivamente. Além disso, esta lei prevê a
possibilidade de licença compulsória (Arts. 25 a 35), clássica expressão da função
social da propriedade industrial, bem como, o uso público restrito da cultivar (Art.
36).894 Entretanto, tanto na licença compulsória, como no uso público da cultivar, a lei
prevê a remuneração do titular do direito de proteção da cultivar, o que demonstra o
forte aspecto patrimonialista deste dispositivo legal, mesmo diante da necessidade de
cumprimento da função social da propriedade industrial.
Neste mesmo sentido, após a lei de cultivares, em 2003, foi sancionada a Lei
nº 10.711/03, que foi regulamentada pelo Decreto n° 5.153/04. Conhecida desde então
como a lei de sementes. Esta institui o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, a fim
de regulamentar a identidade e a qualidade do material de multiplicação e reprodução
produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. Com esta lei, que
definiu como semente padrão de qualidade a cultivar moderna ou laboratorial de escala
industrial inserida pela Revolução Verde, os monopólios da produção e circulação
comercial de sementes vieram a se fortalecer.
Desta forma, mais uma vez a legislação menosprezou e desconsiderou os
conhecimentos tradicionais associados e as variedades crioulas, sem as quais não
existiriam as variedades modernas ou laboratoriais.895

4 O marco legal da biodiversidade
Tal desconsideração também foi repetida pelo marco legal da biodiversidade
(Lei nº 13.123/15). Isto ocorreu ao isentar de consulta prévia, livre e informada o acesso
à biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais associados às variedades e raças
crioulas.
Assim, a Lei nº 13.123/15, apregoada pelo legislador e executivo como o novo
marco legal da biodiversidade, foi sancionada no dia 20 de maio de 2015, e regulamentada
894
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pelo Decreto n.º 8.772/16. Tal norma dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético,
sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição
de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade, revogando
a Medida Provisória (MP) nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, que desde então
regulamentava esta matéria.
Foi, portanto, um procedimento de alteração radical do sistema então vigente,
consubstanciado na MP 2.186-16/01, que apesar de possuir diversas falhas assegurava
direitos essenciais como o consentimento prévio e repartição de benefícios em todas
as hipóteses de acesso e uso. Todavia, a nova legislação, atendendo aos apelos dos
setores industriais, criou um sistema de isenções que deixou desprotegidos os povos
e comunidades tradicionais, além de representar uma flagrante violação dos direitos
humanos destas populações.
Passemos à análise do texto legal a fim de evidenciar tais absurdos legislativos,
os quais, posteriormente, serão caracterizados como inconvencionalidades. Desta
maneira, o dito marco legal da biodiversidade, a Lei 13.123/15, dispõem, em seu
Art.1º, sobre os bens, direitos e obrigações relativos: ao acesso e uso comum do
povo do patrimônio genético do País; ao conhecimento tradicional associado ao
patrimônio genético; ao acesso e transferência de tecnologia para a conservação e
a utilização da diversidade biológica; à exploração econômica de produto acabado ou
material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento
tradicional associado; à repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da
exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso
ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado; e à remessa para
o exterior de parte ou do todo de organismos, vivos ou mortos, de espécies animais,
vegetais, microbianas ou de outra natureza, que se destine ao acesso ao patrimônio
genético e à implementação de tratados internacionais sobre o patrimônio genético
ou o conhecimento tradicional associado aprovados pelo Congresso Nacional e
promulgados.896
Contudo, diante destes bens ambientais, é importante frisar que o titular do
domínio do bem, não é, necessariamente, o sujeito titular do direito do acesso do
bem ambiental relacionado à biodiversidade. Assim, a Lei nº 13.123/15 não trata do
direito de acesso apenas no presente, mas vai mais além, ao reconhecer o direito
de acesso originário dos povos indígenas e comunidades tradicionais em relação aos
conhecimentos sobre o patrimônio genético da agrobiodiversidade, e da biodiversidade
896
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de forma geral, que estas detêm, isto é, de seus conhecimentos tradicionais
associados ao patrimônio genético. Desta forma, quem detém originariamente
e intergeracionalmente o domínio do direito de acesso são os povos indígenas e
comunidades tradicionais.
Desta forma, ressaltando a característica temporal e intergeracional dos
conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético, comenta Inês Virgínia
Prado Soares que “os conhecimentos tradicionais são aqueles saberes produzidos,
desenvolvidos e usados pelas comunidades tradicionais, em uma perspectiva temporal
intergeracional”.897 Assim, “esses conhecimentos, valores e saberes são associados aos
recursos naturais existentes no território em que vivem. Por isso, são intrinsecamente
dependentes da biodiversidade e do território.”898
Diante disso, povos indígenas e comunidades tradicionais podem possuir,
originariamente, direitos comunais de apropriação sobre informações contidas num
bem ambiental, por exemplo. Assim, frente ao reconhecimento legal destes direitos
originários, se dá juridicamente o direito de acesso, cujo seu titular não pode ser
individualizado, mas apenas coletivo. Entretanto, sua transmissão pode gerar direito
privado, isto é, direito de propriedade intelectual, o que subverte a lógica coletiva e
intergeracional dos conhecimentos tradicionais. Para piorar, os direitos de propriedade
material ou imaterial não podem ser afetados pelo direito de acesso, conforme disposto
no §1º, do Art. 1º, do marco legal da biodiversidade. 899
Assim, embora o direito de acesso enquanto valor de uso prescinda do direito
de propriedade intelectual, este, em todos os dispositivos legais comentados, acaba,
direta ou indiretamente, limitando e mercantilizando o direito de acesso. Assim, o direito
de propriedade intelectual surge quando o direito de acesso comunal é precificado e
transacionado, sendo seu titular individualizado.900
Portanto, a “[...] submissão da cultura à lógica do mercado é a colonização da
cultura pelo mercado. [...] Tempo e espaço são submetidos a uma lógica produtiva.”901
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Desta maneira, embora a Lei nº 13.123/15 tenha avançado ao reconhecer o direito de
acesso comunal originário e intergeracional, bem como os conhecimentos tradicionais
associados, peca ao mercantilizar este direito de acesso, o transformando, mediante
transação comercial, em direito de propriedade intelectual individual.
Neste ponto, como esta pesquisa realiza um recorte epistemológico a fim de
investigar as inconvencionalidades da supracitada norma frente ao instituto da consulta
prévia, livre e informada, faz-se necessário verificar como este consentimento está
disposto no marco legal da biodiversidade.
Desta forma, o Art.2º, da Lei 13.123/15, em seu inciso VI, utiliza o termo
consentimento prévio informado, como sendo um “[...] consentimento formal,
previamente concedido por população indígena ou comunidade tradicional segundo
os seus usos, costumes e tradições ou protocolos comunitários [...]”.902 Portanto, é
importante frisar que o consentimento não se obtém com uma simples audiência
pública. É muito mais do que isso, sua obtenção se dá mediante os usos, costumes e
tradições dos povos indígenas e populações tradicionais ou através de um protocolo
comunitário, que se caracteriza por uma espécie de norma de procedimentos das
“[...] populações indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores tradicionais que
estabelece, segundo seus usos, costumes e tradições, os mecanismos para o acesso
ao conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios [...]”903, conforme
inciso VII, do Art. 2º, da Lei nº 13.123/15.
Não obstante a norma em questão tenha previsto o consentimento prévio,
a mesma estabeleceu hipóteses de isenção da obrigatoriedade de obtenção deste
consentimento criando regras diferenciadas de consentimento, e estabelecendo
verdadeiras subcategorias de conhecimentos tradicionais, o que por si já é uma
prática discriminatória, ao pressupor que existem conhecimentos tradicionais mais
importantes e outros de menor importância, ou mesmo que para uns existe direito e
para outros, sem qualquer fundamento este direito é deixado de lado.
Desta maneira, foi estabelecida na lei uma distorcida subdivisão de
conhecimentos tradicionais: conhecimento tradicional associado de origem
identificável; e conhecimento tradicional associado de origem não identificável.
O conhecimento tradicional de origem identificável fora conceituado como “[...]
902
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informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor
tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio
genético [...]”904, conforme inciso II, do Art. 2º.
O Conhecimento tradicional de origem não identificável seria, nos termos da lei,
o “[...] conhecimento tradicional associado em que não há a possibilidade de vincular
a sua origem a, pelo menos, uma população indígena, comunidade tradicional ou
agricultor tradicional [...]”905, de acordo com o inciso III, do Art. 2º. Para esta subcategoria
o legislador isentou o acessante da obrigatoriedade de obtenção do consentimento
prévio para seu acesso.
Prosseguindo numa escalada de inconvencionalidades, o Art. 9º, §2º da Lei
13.123/15, isenta o acesso a conhecimento tradicional associado de origem não
identificável de consentimento prévio informado. Desta forma o conhecimento
tradicional associado “[...] é tratado como res nullius, ou seja, coisa de ninguém, de
forma a simplificar a questão, pois todo conhecimento tradicional acessado surge de
um sujeito individual ou de coletividades”.906
Como já comentado, o marco legal da biodiversidade, em seu Art. 2º, III,
estabelece que conhecimento tradicional associado de origem não identificável é
aquele em que “[...] não há a possibilidade de vincular a sua origem a, pelo menos, uma
população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional [...].907 Contudo,
a presunção de que haja conhecimentos tradicionais não identificáveis é irreal, pois
estes são sistemas “[...] socialmente referenciados e em constante transformação,
recriados e ressignificados pelos povos indígenas, comunidades tradicionais e
agricultores familiares, através de experiências diárias, sendo, assim, localmente
adaptados.”908 Desta forma, mesmo que um “[...] conhecimento tradicional apresente
uma mesma informação ou prática em diferentes localidades, considera-se que estas

904
Ibid.
905
Ibid.
906
MACIEL, Luciano. Incertezas quanto ao conhecimento tradicional de origem não identificável..
In: MOREIRA, Eliane Cristina Pinto; PORRO, Noemi Miyasaka; SILVA, Liana Amin Lima da. A nova
Lei nº 13.123/2015 no velho marco legal da biodiversidade: Entre retrocessos e violações de direitos
socioambientais. São Paulo: Instituto o direito por um planeta verde, 2017. p.168. ISBN 978-8563522-38-2.
907
BRASIL. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília,
DF, 14 maio 2015.
908
MACIEL, Luciano. Incertezas quanto ao conhecimento tradicional de origem não identificável..
In: MOREIRA, Eliane Cristina Pinto; PORRO, Noemi Miyasaka; SILVA, Liana Amin Lima da. A nova
Lei nº 13.123/2015 no velho marco legal da biodiversidade: Entre retrocessos e violações de direitos
socioambientais. São Paulo: Instituto o direito por um planeta verde, 2017. p.168. ISBN 978-8563522-38-2.
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foram originadas em cada contexto cultural e ambiental nos quais são encontrados.”909
Portanto, cientificamente não há segurança para determinar que um
conhecimento tradicional seja não identificável. Além disso, há um risco há um risco
de que muitas empresas deixem de almejar o consentimento prévio e a repartição de
benefício, com o pretexto de que o patrimônio genético ou conhecimento tradicional
associado a ser acessado não possua origem identificável.910
Para completar, o §3º, do Art. 9º, da Lei 13.123/15, considerou que o acesso
à uma parcela da agrobiodiversidade teria tratamento equivalente ao destinado ao
conhecimento tradicional de origem não identificável. Isto é, aqueles conhecimentos
tradicionais associados ao patrimônio genético de variedade vegetal tradicional local
ou crioula ou à raça animal localmente adaptada ou crioula para atividades agrícolas
corresponde ao acesso de conhecimento tradicional associado não identificável
que deu origem à variedade ou à raça. Tal situação cria uma injustificada e desigual
isenção da obrigatoriedade de consentimento das comunidades tradicionais quando o
conhecimento tradicional estiver associado a estes bens.
Para além da ruptura com a lógica da obrigatoriedade estruturante da consulta
prévia, a isenção estabelecida pelo legislador vulnera gravemente a agrobiodiversidade
e por consequência a soberania alimentar destes povos.
Assim, de acordo com o inciso XXXII, do Art. 2º, da Lei 13.123/15, a variedade
tradicional local ou crioula, como comentado, seria uma variedade vegetal, que não
seja substancialmente semelhante a cultivares comerciais, proveniente de espécie
que ocorre na natureza ou mantida em condição ex situ, desenvolvida, incluindo a
combinação de seleção natural e humana, ou adaptada por população indígena,
comunidade tradicional ou agricultor tradicional.
Já o inciso seguinte, define a raça localmente adaptada ou crioula como aquela
proveniente de espécie animais encontradas na natureza ou mantida em condição ex
situ, “[...] desenvolvida ou adaptada a um determinado nicho ecológico e formada
a partir de seleção natural ou seleção realizada adaptada por população indígena,
comunidade tradicional ou agricultor tradicional”911, isto é “[...] que utiliza variedades
tradicionais locais ou crioulas ou raças localmente adaptadas ou crioulas e mantém e
conserva a diversidade genética, incluído o agricultor familiar”.912
909
Ibid., p.167.
910
Ibid., p.168.
911
BRASIL. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília,
DF, 14 maio 2015.
912
Ibid.
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Desta forma, é possível verificar nas definições do marco legal da biodiversidade
quanto às variedades crioulas ou tradicionais, um preconceito científico, como outrora
exemplificado no caso do milho, uma vez que as variedades tradicionais não podem
ser semelhantes às comerciais. Ora, quem veio primeiro, a variedade tradicional ou a
comercial? Isto fica evidente no trecho a seguir:
Isto porque as espécies crioulas, a partir das quais se desenvolvem
espécies melhoradas ou geneticamente modificadas, são decorrentes de
conhecimentos tradicionais, de conservação e seleção de espécies ao longo
de gerações, como um patrimônio a ser recebido de seus antepassados e
transmitido às gerações futuras.913

Portanto, a resposta é clara, a variedade tradicional é anterior à melhorada!
Assim, estas são “melhoradas” a partir daquelas. Isto porque as variedades crioulas
foram desenvolvidas por anos e séculos pelas comunidades tradicionais, a partir
das quais foram desenvolvidas as comerciais, ditas “melhoradas” pela indústria de
sementes e agroquímicas, já que há uma relação intrínseca entre estes setores.
Assim, a Lei 13.123/15 apenas condiciona à obtenção de consentimento prévio
informado o acesso ao conhecimento tradicional associado de origem identificável,
dispensando o consentimento prévio para o conhecimento tradicional associado
de origem não identificável e para o acesso ao patrimônio genético para atividades
agrícolas de variedade ou raça tradicional, crioula ou localmente adaptada. Desta
forma, uma parte da agrobiodiversidade, aquelas crioula e de origem não identificável,
bem como os conhecimentos tradicionais a esta relacionada ficam desprotegidos
quanto à garantia de consulta informada para seu acesso. Tal situação fere os direitos
de consulta prévia dos povos e comunidades tradicionais, como será visto adiante.
Outra isenção ao consentimento prévio criado pela norma foi aquela destinada
à pesquisa. A primeira vista pode parecer até nobre tal isenção, contudo as intenções
reveladas de fato eram econômicas, com objetivo de favorecer os setores industriais
agropecuários e farmacêuticos principalmente.
Isto porque os setores empresariais, farmacêuticos e ruralistas alegaram por
muito tempo que, o então vigente, regime jurídico para acesso ao patrimônio genético
e conhecimento tradicional associado, a Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, era
um emaranhado de regras e autorizações prévias, que dificultavam as pesquisas

913
MIRANDA, João Paulo Rocha de. As dimensões de apropriação do bem ambiental sobre a
agrobiodiversidade: uma análise à luz da função socioambiental. 2011, 189 f.. Dissertação (Mestrado em
Direito Agroambiental). Faculdade de Direito, Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, MT, 2011.
p.152.
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científicas e tecnológicas envolvendo a biodiversidade brasileira.914 Assim, entendiam
que este arcabouço legal restritivo havia sido responsável por consequências danosas
para a pesquisa nacional, uma vez que teria obstaculizado parcerias com instituições
acadêmicas internacionais renomadas, impedindo que os pesquisadores brasileiros
gerassem conhecimento científico, desenvolvimento tecnológico e inovações915.
Entretanto esta argumentação é falaciosa, pois não leva em conta a principal
dificuldade da pesquisa brasileira, que é justamente os recursos financeiros esparsos.
Desta maneira, “[...] foi neste clima de flexibilização dos instrumentos de fiscalização
e controle do acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional, que se deu
o processo legislativo da Lei nº 13.123/15.”.916
Desta forma, a norma em questão, entre tantas isenções, isenta de autorização
prévia e notificação aquele que acessa o patrimônio genético e/ou o conhecimento
tradicional associado com a finalidade única de pesquisa científica. Ao invés de
autorização prévia, exige apenas um simples cadastro eletrônico.917 Desta forma,
conforme disposto no Art. 12, da Lei 13.123/15, devem ser cadastradas as seguintes
atividades: acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado
dentro do País ou no exterior, ressaltando que, para esta norma, acesso se caracteriza
como pesquisa ou desenvolvimento tecnológico; remessa de amostra de patrimônio
genético para o exterior com a finalidade de acesso e envio de amostra que contenha
patrimônio genético por pessoa jurídica nacional, pública ou privada, para prestação de
serviços no exterior como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico918.
Contudo, é importante frisar que o cadastramento é uma etapa previa aos
seguintes atos: remessa; requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual;
comercialização do produto intermediário; divulgação dos resultados, finais ou parciais,
em meios científicos ou de comunicação; e notificação de produto acabado ou material
reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso919.
Assim, para o cadastramento de acesso ao patrimônio genético ou ao
914
MIRANDA, João Paulo Rocha de. Estabelecimento de isenções para pesquisa. In: MOREIRA,
Eliane Cristina Pinto; PORRO, Noemi Miyasaka; SILVA, Liana Amin Lima da. A nova Lei nº 13.123/2015
no velho marco legal da biodiversidade: Entre retrocessos e violações de direitos socioambientais. São
Paulo: Instituto o direito por um planeta verde, 2017. p.159-166. ISBN 978-85-63522-38-2.
915
TÁVORA, Fernando Lagares et al. Comentários à Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2005:Novo
marco regulatório do uso da biodiversidade.Brasília, DF: SENADO, 2015. p.13.
916
MIRANDA, João Paulo Rocha de. Op. Cit.. p.159.
917
Ibid., p.159-160.
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BRASIL. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015.Diário Oficial da União,Poder Executivo, Brasília,
DF, 14 maio 2015.
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Ibid.
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conhecimento tradicional associado, a pessoa natural ou jurídica nacional deve
preencher um formulário eletrônico do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio
Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), que deve ser instruído
com diversos documentos, conforme dispõe a norma regulamentadora, no Art. 22,
inciso VI, do Decreto nº 8.772/16.920 Entre estes documentos, destacam-se a declaração
de enquadramento em hipótese de isenção legal ou de não incidência de repartição
de benefícios.921 Portanto, ao acessar o patrimônio genético e/ou o conhecimento
tradicional associado unicamente para fins de pesquisa científica, a pessoa, física ou
jurídica, deve juntar a referida declaração.
Desta maneira, é evidente que o Estado brasileiro se absteve de controlar o
acesso aos recursos da biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais associados
realizados pelos pesquisadores, pois um simples cadastro legitima tal acesso.
Assim, de acordo com o Art. 13, da Lei 13.123/15, as únicas atividades, a critério da
União, em que poderão ser exigida uma autorização prévia, é o acesso ao patrimônio
genético ou ao conhecimento tradicional associado, em alguns locais a saber: em
área indispensável à segurança nacional, que se dará após anuência do Conselho de
Defesa Nacional; e em águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma continental e
na zona econômica exclusiva, que se dará após anuência da autoridade marítima. Já
a notificação do produto acabado ou do material reprodutivo ao Conselho de Gestão
do Patrimônio Genético (CGen), que é meramente declaratória, é exigida para a
exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso
ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado.922 Além disso, o Art.
16, do referido dispositivo legal, exige ainda a apresentação do acordo de repartição
de benefícios923.
Desta maneira, é possível verificar que a Lei 13.123/15, dependendo do caso,
exige três procedimentos diferentes: cadastro; autorização; e notificação. Contudo, o
920
MIRANDA, João Paulo Rocha de. Estabelecimento de isenções para pesquisa. In: MOREIRA,
Eliane Cristina Pinto; PORRO, Noemi Miyasaka; SILVA, Liana Amin Lima da. A nova Lei nº 13.123/2015
no velho marco legal da biodiversidade: Entre retrocessos e violações de direitos socioambientais. São
Paulo: Instituto o direito por um planeta verde, 2017. p.160. ISBN 978-85-63522-38-2.
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maio de 2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao
conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso
sustentável da biodiversidade. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 maio 2016.
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no velho marco legal da biodiversidade: Entre retrocessos e violações de direitos socioambientais. São
Paulo: Instituto o direito por um planeta verde, 2017. p.161. ISBN 978-85-63522-38-2.
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acesso do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado exclusivamente
para pesquisa só depende de um cadastro eletrônico. Tal situação fragiliza o controle
do acesso para pesquisa. Além disso, pode sujeitar a pesquisa brasileira a realizar
parcerias com a iniciativa privada e/ou com instituições de pesquisa estrangeiras,
não como forma de intercâmbio de informações e conhecimentos, mas como um
mercado, onde as instituições de pesquisa brasileira sejam as portas de entrada. Isto
configuraria a subversão do conhecimento e da ciência à lógica de mercado.924
Somando-se a isso tudo, a Lei 13.123/15 perdoa o pesquisador que outrora
infringiu a lei então vigente, na medida em que isenta de firmar termo de compromisso
aquele que, unicamente para fins de pesquisa científica, realizou em desacordo com
a legislação em vigor à época as seguintes atividades: acesso a patrimônio genético
ou o conhecimento tradicional associado; acesso e exploração econômica de produto
ou processo oriundo do acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional
associado, tratado pela MP 2.186-16/01; remessa ao exterior de amostra de patrimônio
genético; e/ou divulgação, transmissão ou retransmissão de dados ou informações
que integram ou constituem conhecimento tradicional associado.925
Isto se dá diante do processo de regularização, disposto no Art. 38, da Lei
13.123/15. Desta maneira, é cabível a regularização a todos que, entre 30 de junho de
2000 e 17 de novembro de 2015, data de entrada em vigor da Lei 13.123/15, realizaram
as atividades descritas acima, em desacordo com a legislação vigente à época.926
Assim, aqueles que, neste lapso temporal, praticaram ações de acesso, remessa,
divulgação, transmissão e exploração de patrimônio genético ou o conhecimento
tradicional associado em descompasso com a Medida Provisória 2.186-16/01 tem o
prazo de 1 (um) ano, contado da data da disponibilização do Cadastro pelo CGen,
para proceder à regularização.927 Tal processo se dá mediante a assinatura de Termo
de Compromisso entre o usuário e a União, representada pelo Ministro de Estado do
Meio Ambiente.928
924
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Contudo, aquele que deixar de se regularizar no prazo estabelecido no Art.
38, da Lei nº 13.123/15, fica sujeito a sanções administrativas pecuniárias, as quais
são calculadas por produto acabado ou material reprodutivo ou por cada atividade
de acesso, isoladamente, que deixar de promover a sua respectiva regularização,
independentemente do número de espécies acessadas.929 Assim, quando se tratar de
pessoa natural, a multa mínima é de R$ 1.000,00 (mil reais) e a máxima de R$ 10.000,00
(dez mil reais). Já no caso de pessoa jurídica enquadrada como microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativas de agricultores tradicionais com receita
bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso II, do Art. 3º,
da Lei Complementar nº 123, de 2006, a multa mínima é de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) e a máxima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por fim, para as demais
pessoas jurídicas, a multa mínima é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a máxima de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).930
Contudo, para pessoa natural ou pessoa jurídica que realizou acesso ao
patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado unicamente para fins
de pesquisa cientifica, estas sanções de multa podem ser substituídas pela de
advertência, desde que sejam favoráveis as seguintes circunstâncias previstas no art.
72, do decreto regulamentador: a gravidade do fato; os antecedentes do infrator, quanto
ao cumprimento da legislação referente ao patrimônio genético e ao conhecimento
tradicional associado; a reincidência; e a situação econômica do infrator, no caso de
multa.931
Porém, sendo o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional
associado, unicamente para fins de pesquisa científica, o usuário fica dispensado da
assinatura de Termo de Compromisso. Neste caso, a regularização se dará unicamente
por meio de cadastro ou autorização da atividade, conforme o caso. O cadastro será
necessário para o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional
associado, devendo ser realizado previamente: à remessa de patrimônio genético;
ao requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual; à comercialização
929
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Paulo: Instituto o direito por um planeta verde, 2017. p.162-163. ISBN 978-85-63522-38-2.
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do produto intermediário, à divulgação dos resultados finais ou parciais em meios
científicos ou de comunicação; à notificação de produto acabado ou material reprodutivo
desenvolvido em decorrência do acesso.932
Por sua vez, a autorização prévia só será necessária, se assim a União entender,
em área indispensável à segurança nacional, em águas jurisdicionais brasileiras,
na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, conforme comentado
anteriormente. Desta forma, se a pesquisa não for realizada nestas áreas em questão,
bastará ao pesquisador fazer um cadastro na internet para acessar estes bens. Contudo,
como o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional é definido por
esta lei como pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre amostra de
patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado que possibilite ou
facilite o acesso ao patrimônio genético, o pesquisador fica imune de qualquer controle
para coletar patrimônio genético ou obter informações de conhecimentos tradicionais.
Isto porque só será necessário o cadastro no momento da remessa, do requerimento
de propriedade intelectual, da divulgação de resultados, comercialização de produto
intermediário e outras situações descritas no parágrafo anterior.933
Desta maneira, no processo de regularização de atividades exclusivamente
para pesquisa científica, a dispensa do termo de compromisso em substituição pelo
cadastro eletrônico ou autorização, extingue a exigibilidade das sanções administrativas
previstas na Medida Provisória nº 2.186-16/01. Para tanto, é claro, é necessário que a
infração tenha ocorrido entre 30 de junho de 2000 e o dia anterior à data de entrada
em vigor da Lei nº 13.123/15.934
Desta maneira, tal isenção, ainda que para pesquisa, pode ser nefasta, pois
legitima e regulariza a situação de maus pesquisadores com um simples cadastro
eletrônico. Portanto, é uma espécie de perdão aos cientistas que acessaram patrimônio
genético e/ou conhecimentos tradicionais sem observar as exigências legais.935 Entre
todas as anistias geradas pela Lei 13.123/15, se estima um perdão de multas no
valor total de R$ 214 milhões936. Desta maneira, dispensar estes pesquisadores de
932
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Eliane Cristina Pinto; PORRO, Noemi Miyasaka; SILVA, Liana Amin Lima da. A nova Lei nº 13.123/2015
no velho marco legal da biodiversidade: Entre retrocessos e violações de direitos socioambientais. São
Paulo: Instituto o direito por um planeta verde, 2017. p.164. ISBN 978-85-63522-38-2.
935
Ibid., p.164-165.
936
CASTRO, Augusto. Reguffe critica dispositivo do novo marco legal da biodiversidade que anistia
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firmarem termo de compromisso pode significar um incentivo para estes evitarem a
burocracia e permanecerem na ilegalidade, acessando estes bens ambientais sem os
devidos cadastros, autorizações ou mesmo notificações, no caso de produto acabado
ou material reprodutivo.937
Embora o marco legal da biodiversidade, em seu Art. 7º, preveja que o CGen
disporá de informações a fim de realizar a rastreabilidade das atividades decorrentes
de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, inclusive
as relativas à exploração econômica oriunda desse acesso, não há um sistema efetivo
para tal tarefa. Desta forma, sem uma rastreabilidade efetiva, não há como fiscalizar ou
controlar o acesso à biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais associados.938
Por fim, a norma em questão, no seu Art. 17, § 5º, ainda isenta da obrigação de
repartição de benefícios os seguintes acessantes: as microempresas; as empresas
de pequeno porte; os microempreendedores individuais; e os agricultores tradicionais
e suas cooperativas, com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais), conforme limite estabelecido no Art. 3º, II, da
Lei Complementar nº 123/06.939
Neste diapasão, é importante analisar que o patrimônio genético tem natureza
difusa, uma vez que a Lei nº 13.123/15 dispôs, em seu Art 1º, I, que este bem é
de uso comum do povo. Portanto, interpretando este dispositivo de forma lógicosistemática, em consonância com o caput, do Art. 225 da Lei Maior, que dispõe que
o meio ambiente ecologicamente equilibrado além de ser de todos é um bem de uso
comum do povo, fica patente que a natureza transindividual, e mais especificamente
difusa, do patrimônio genético “[...] não transfere a dominialidade deste bem à União,
ao contrário, apenas corrobora suas obrigações de gestão e proteção.”940
Portanto, não caberia ao legislador infraconstitucional prever esta gama
de isenções. Ademais, como já foi comentado, estas isenções à consulta prévia e
à repartição de benefício contrariam diversas convenções internacionais. Desta
forma, perante o controle de convencionalidade é possível invalidar os dispositivos
R$ 214 milhões em multas. Brasília, DF: SENADO, 2015.
937
MIRANDA, João Paulo Rocha de, op. cit., p.165.
938
Ibid., p.165.
939
BRASIL. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015.Diário Oficial da União,Poder Executivo, Brasília,
DF, 14 maio 2015.
940
MARTINS, Tiago; ALMEIDA, Nathália Tavares de Souza. Previsões de isenções em razão do
acessante. In: MOREIRA, Eliane Cristina Pinto; PORRO, Noemi Miyasaka; SILVA, Liana Amin Lima da.
A nova Lei nº 13.123/2015 no velho marco legal da biodiversidade: Entre retrocessos e violações de
direitos socioambientais. São Paulo: Instituto o direito por um planeta verde, 2017. p.169. ISBN 978-8563522-38-2.
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inconvencionais da Lei nº 13.123/15, chamada pelos Poderes Executivos e Legislativo
de marco legal da biodiversidade.

5 As inconvencionalidades quanto à consulta prévia
Inicialmente, com o propósito de demonstrar a inconvencionalidade da Lei nº
13.123/15, bem como do Decreto nº 8.772/16 que a regulamentou, especificamente
no tocante à consulta prévia, livre e informada, faz-se necessário investigar a presença
deste instituto no marco legal da biodiversidade. Assim, embora a Lei 13.123/15 preveja
um tipo de consulta prévia, cria várias isenções à consulta, colidindo com a Convenção
sobre Diversidade Biológica, a Convenção nº 169 da OIT, entre outras.
Desta maneira, uma das questões mais preocupantes no marco legal da
biodiversidade é justamente o “[...] desrespeito aos direitos de Consulta Prévia,
Consentimento Prévio, Livre e Informado e Repartição de Benefícios, ao violar estes
direitos também são violados os direitos de autodeterminação e direitos sobre os
territórios [...]”941 dos povos indígenas e comunidades tradicionais, as quais possuem
uma intrínseca relação com estes direitos.
Primeiramente, é importante registrar que durante o processo legislativo da Lei
nº 13.123/15 não houve nenhuma consulta prévia aos povos indígenas e comunidades
tradicionais. O que o Poder Executivo promoveu foi uma espécie de consulta pública,
a qual, “vale lembrar [...] não é o mesmo que a consulta prévia prevista na Convenção
169 da OIT.”942 O realizado é muito diferente de consulta prévia, livre e informada
prevista nos tratado de direitos humanos. Além disso, a consulta foi realizada através
da internet, onde as pessoas podiam enviar sugestões. Somando-se a isso, tal
consulta ocorreu após a promulgação da lei e antes da sua regulamentação, portanto
já não foi prévia. Ademais, uma consulta prévia deve ser adequada, o que no caso em
tela, certamente foi inadequado consultar povos indígenas e comunidades tradicionais
através da rede mundial de computadores.

941
LEITE, José Rubéns Morato. Prefácio. In: MOREIRA, Eliane Cristina Pinto; PORRO, Noemi
Miyasaka; SILVA, Liana Amin Lima da. A nova Lei nº 13.123/2015 no velho marco legal da biodiversidade:
Entre retrocessos e violações de direitos socioambientais. São Paulo: Instituto o direito por um planeta
verde, 2017. p.33-34. ISBN 978-85-63522-38-2.
942
SILVA, Liana Amin Lima da; DALLAGNOL, André Halloys. Violação do direito à consulta prévia
no processo de elaboração da lei: Vício congênito. In: MOREIRA, Eliane Cristina Pinto; PORRO, Noemi
Miyasaka; SILVA, Liana Amin Lima da. A nova Lei nº 13.123/2015 no velho marco legal da biodiversidade:
Entre retrocessos e violações de direitos socioambientais. São Paulo: Instituto o direito por um planeta
verde, 2017. p.127. ISBN 978-85-63522-38-2.
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Desta forma, a total ausência de consentimento dos povos e comunidades
tradicionais no processo legislativo da Lei 13.123/15, caracteriza, por si só, a
inconvencionalidade da referida norma. Ademais, há também diversas incompatibilidades
da lei com vários tratados de direitos humanos. Portanto, é “[...] um caso de dupla
violação, pois se caracteriza tanto em termos procedimentais (direito à consulta prévia
no processo legislativo) [...]”,943 bem como nos seus aspectos “[...] materiais, ao reduzir
o alcance e âmbito de aplicação do direito ao consentimento livre, prévio e informado
e à repartição justa e equitativa de benefícios nos casos de acesso ao conhecimento
associado ao patrimônio genético.”944
Diante disso, a lei em questão está totalmente viciada frente ao princípio
da consulta prévia da Convenção nº 169 da OIT, bem como da Convenção sobre
Diversidade Biológica (CDB), comentado anteriormente. Isto porque, a Convenção
nº 169 da OIT, em seu Art. 6º, impõe o dever de consulta prévia, livre e informada
aos povos indígenas e comunidades tradicionais diante de medidas legislativas e/
ou administrativas capazes de afetá-los diretamente. Já a CDB, em seu Art. 15, 5,
determina que o acesso aos recursos genéticos deve estar sujeito ao consentimento
prévio fundamentado.
Assim, fica claro que a violação ao Direito à Consulta Livre, Prévia e Informada
“[...] ocorreu desde o processo de elaboração da Lei e do Decreto, o que faz com
estas normas possuam vícios de origem gravíssimos [...]”.945 Destarte, o marco legal
da biodiversidade se torna inaplicável diante do conflito existente com a Convenção
nº 169 da OIT e a CDB, que, por serem tratados de direitos humanos, ratificados sem
o quorum qualificado, previsto no § 3º, do Art. 5º, do texto constitucional, possuem,
a depender da tese adotada, status de norma constitucional ou natureza supralegal,
conforme jurisprudência946 e súmula vinculante947 do Supremo Tribunal Federal (STF).

943
SILVA, Liana Amin Lima da; DALLAGNOL, André Halloys. Violação do direito à consulta prévia
no processo de elaboração da lei: Vício congênito. In: MOREIRA, Eliane Cristina Pinto; PORRO, Noemi
Miyasaka; SILVA, Liana Amin Lima da. A nova Lei nº 13.123/2015 no velho marco legal da biodiversidade:
Entre retrocessos e violações de direitos socioambientais. São Paulo: Instituto o direito por um planeta
verde, 2017. p.128. ISBN 978-85-63522-38-2.
944
Ibid., p.128-129.
945
LEITE, José Rubéns Morato. Prefácio. In: MOREIRA, Eliane Cristina Pinto; PORRO, Noemi
Miyasaka; SILVA, Liana Amin Lima da. A nova Lei nº 13.123/2015 no velho marco legal da biodiversidade:
Entre retrocessos e violações de direitos socioambientais. São Paulo: Instituto o direito por um planeta
verde, 2017. p.34. ISBN 978-85-63522-38-2.
946
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE. 349703/RS. Rel. Min. Carlos Britto. Rel. Acordão Min.
Gilmar Mendes. Tribunal Pleno, julgamento em 03/12/08, DJe-104 de 05/06/09.
947
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante nº 25. É ilícita a prisão civil de depositário
infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Sessão Plenária de 16/12/09, DJe de 23/12/09.
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6 Conclusões articuladas
6.1 Emerge um novo colonialismo, diferente do mercantilista, um colonialismo
biocultural, que tem como produtos de exploração a biodiversidade e a cultura associada
ao patrimônio genético. Assim, a Lei nº 13.123/15 procura legitimar o colonialismo
biocultural.
6.2 O colonialisno biocultural põem em risco a segurança alimentar, farmacológica,
agrícola e genética do Brasil, e, quiçá, do planeta. Isto porque a humanidade tem
como fonte de alimentos, remédios e produtos industriais, tanto os conhecimentos
tradicionais associados ao patrimônio genético, quanto a própria biodiversidade.
6.3 Ao mesmo tempo em que as normas internacionais tutelam a biodiversidade e os
conhecimentos tradicionais, o novo marco legal da biodiversidade procura flexibilizar
estes direitos e, até mesmo, permite a apropriação e utilização destes bens ambientais
contra interesses socioambientais e difusos de países megadiversos, como o Brasil.
6.4 O marco legal da biodiversidade possui várias incompatibilidades, no tocante ao
direito de consulta prévia, livre e informada para o acesso do patrimônio genético
e dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, com alguns tratados
internacionais de Direitos Humanos, máxime a Convenção sobre Diversidade
Biológica e a Convenção nº 169 da OIT, que regulam a matéria. Tal fato caracteriza a
inconvencionalidade da Lei nº 13.123/15.
6.5 Diante da inconvencionalidade da Lei nº 13.123/15 e considerando que a Convenção
Americana de Direitos Humanos obriga os Estados a adotarem medidas para eliminar
normas legais e práticas que a violem, o Estado brasileiro tem o dever de implementar
medidas para adequar ou eliminar esta norma, através de controle jurisdiconal de
convencionalidade.
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1. INTRODUÇÃO
O dilema do prisioneiro foi criado por Merril Flood e Melvin Dresher, em
1950 , como consequência dos estudos a respeito da Teoria dos Jogos949. Analisando
conjuntamente aqueles dois temas, o dilema do prisioneiro e a Teoria dos Jogos, o
que se busca “é avaliar, em termos econômicos, os comportamentos estratégicos
em condições de incerteza gerada pela impossibilidade de conhecer previamente os
cursos de ação dos demais atores.”950
948

Didaticamente o que se tem são dois prisioneiros suspeitos de cometerem
um crime e não há provas suficientes para incriminá-los. Postos em celas separadas
eles se encontram em um impasse. Se um deles culpar o outro e este se mantiver
948
Prisioner´s dilema. Stanford Encyclopedia of Philosofhy. Sep 4, 1997. Disponível em https://
plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/ Pesquisado em 30/01/2018
949
NEUMANN, John Von;
MORGENSTERN, Oskar. Theory of games and economic
behavior. Princeton: Princeton University Press. Disponível em https://pdfs.semanticscholar.
org/0375/379194a6f34b818962ea947bff153adf621c.pdf Pesquisado em 30/01/2018
950
GONÇALVES, Alcindo; COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes
internacionais. São Paulo: Almedina, 2011, p 127
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em silêncio, aquele poderá ser beneficiado em prejuízo deste porém, se ambos se
mantiverem calados poderão ser condenados a penas menores mas, ainda, se ambos
se acusarem mutuamente poderão ser condenados a penas maiores. A questão é:
como saber do comportamento um do outro, não há certeza da decisão do opositor,
consequentemente os resultados são desconhecidos.
Transportando esse cenário para o que vem sendo discutido nas últimas
Conferências das Partes sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
Climática (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), temse exatamente o mesmo dilema quando se refere ao Mecanismo Internacional de
Varsóvia sobre Perdas e Danos (Warsaw Mechanism International for loss and damage
– WMI). Países desenvolvidos não querem elegê-lo como um dos pilares do regime
jurídico951 da UNFCCC alegando riscos de assumirem a responsabilidade pelos danos
ambientais inevitáveis e irreversíveis, enquanto países em desenvolvimento e os que
compõem a Aliança de Pequenos Estados Insulares (Alliance of Small Island States –
AOSIS)952, argumentam que a fase da mitigação e da adaptação já foram ultrapassados
e que, na verdade, as nações se encontram atualmente diante de um terceiro pilar
dentro do contexto da UNFCCC, o das perdas e danos, fazendo-se necessária a
discussão de novas medidas e formas de solucionar esse problema. Diante do quadro
de incertezas quanto à tomada de decisões dos países e do que isso poderá implicar
futuramente, está-se diante de um impasse: se nada for acordado a respeito das
perdas e danos impossível sabe como enfrentá-los futuramente; caso haja acordo
ainda assim não há consenso sobre seus limites, como eles deverão ser enquadrados
dentro do regime jurídico da UNFCCC e, muito menos, que instrumentos deverão ser
criados para confrontá-los e efetivá-los. Ao final, quem sairá perdendo ou ganhando
com os efeitos negativos causados pelas mudanças climáticas em um cenário de
perdas econômicas e não-econômicas?
Os efeitos da mudança do clima ultrapassaram as fronteiras da mitigação
e da adaptação, atualmente se discute como será possível resolver os problemas
das perdas e danos diante dos efeitos naturais extremos, como os furacões, tufões,
inundações, “que representam uma séria ameaça para a vida humana e propriedades,
podendo perturbar as comunidades locais e afetar a estabilidade econômica e o
951
“alguns regimes internacionais podem estabelecer uma moldura (framework) jurídica específica,
visando coordenar ações internacionais voltadas a problemas específicos, e um mecanismo permanente
com o objetivo de adequar aquela moldura às novas necessidades e novos desafios enfrentados
pela comunidade internacional.” In: GERENT, Juliana. Conflitos ambientais globais: mecanismos e
procedimentos para a solução de controvérsias. Curitiba: Juruá, 2016, p. 162.
952
Alliance of Small Island States. Members. Disponível em http://aosis.org/members/ Pesquisado
em 01/02/2018
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crescimento de países inteiros.”953
Embora seja um alento o fato de os países em desenvolvimento, alguns
considerados vulneráveis aos efeitos adversos da mudança do clima, terem conseguido,
fazendo frente aos países desenvolvidos, pôr em pauta a discussão que vai além da
mitigação e da adaptação àqueles efeitos, chegando ao ponto de se considerar perdas
e danos decorrentes deles, ainda não há definição quanto ao conceito e maneiras de
como será um possível e efetivo acordo quanto ao enfrentamento do problema. Mas
a discussão já se iniciou, e isso deve ser levado em consideração.
Não tem este trabalho a pretensão de dar respostas definitivas ao dilema
apresentado pelo WMI, mas sim discorrer acerca do Mecanismo Internacional de
Varsóvia sobre Perdas e Danos no contexto do cenário contemporâneo da governança
ambiental global, bem como tecer ponderações sobre o debate teórico que se tem
travado sobre esse relevante tema.

2. GOVERNANÇA AMBIENTAL GLOBAL E O MECANISMO INTERNACIONAL
DE VARSÓVIA SOBRE PERDAS E DANOS
A coalisão de países insulares e costeiros (AOSIS – Alliance of Small Island
States) trouxe a questão das perdas e danos em 1991, com a proposta de criação de
algum tipo de seguro como mecanismo de compartilhar perdas e compensar as vítimas
dos previstos aumento dos níveis dos mares. O tema das perdas e danos voltou a ser
discutido nas Conferências sobre Mudança do Clima em Cancún, em 2010 e em Doha,
em 2012.954 Em 2010, na COP 16, foi instituído o Programa de Trabalho sobre Perdas
e Danos referente aos efeitos contrários da mudança do clima. A implementação
e estruturação desse programa ficou sob a responsabilidade do Órgão Subsidiário
de Implementação (SBI – Subsidiary Body for Implementation) do regime jurídico
da UNFCCC.955 Esse Programa foi discutido nas COPs posteriores e em 2013, em
953
MONTI, Alberto. Environmental risks and insurance. A comparative analysis of the role of
insurance in the management of environment-related risks. June 24, 2002, p. 2. Disponível em http://
www.oecd.org/finance/financial-markets/1939368.pdf Pesquisado em01/02/2018. No original: “which
pose a serious threat to human life and property, being able to disrupt local communities and to affect
the economic stability and growth of entire nations.”
954
Defining loss and damage: the Science and politics around one of the most contested issues
within the UNFCCC. Discussion brief. Stockholm Environment Institute. Disponível em https://www.
sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-DB-2016-Loss-and-damage-4traits.pdf Pesquisado em 30/01/2018 , p. 1
955
CARVALHO, Fernanda Viana de. Adaptação à Mudança do Clima – O Quadro das Negociações
Internacionais. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Brasília-DF. 2014.
Disponível em file:///C:/Users/Juliana/Downloads/Quadro_das_Negociacoes_Internacionais%20(3).pdf
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Varsóvia, na COP 19, foi criado o Mecanismo Internacional de Varsóvia sobre Perdas e
Danos instituindo-se um Comitê Executivo que responde à Conferência das Partes.956
Na COP19 reconheceu-se que “perdas e danos associados aos efeitos
adversos das mudanças climáticas inclui, e em alguns casos envolve mais, o que pode
ser reduzido por adaptação.”957 Isto significa que o tema de perdas e danos ultrapassa
a fronteira da adaptação aos efeitos negativos da mudança climática. Interessante
observar que a pauta discutida naquela Conferência referente ao mecanismo
internacional sobre perdas e danos é resultado da governança ambiental global, em
que os países em desenvolvimento, juntamente com ONGs parceiras, venceram as
nações desenvolvidas ao conseguirem discutir esse tema,958 tão áspero a estas por
envolver o possível reconhecimento de responsabilidades pela mudança do clima
e, com isso, a prestação de contas perante os países mais vulneráveis e menos
desenvolvidos.
O cenário da governança ambiental internacional, palco das negociações
do regime das mudanças do clima, permite a participação de outros atores que não
apenas os Estados, que representam os interesses da humanidade que, não raras
vezes, diferem dos interesses destes. Com isso, aquele cenário “permite, com mais
facilidade, a busca do consenso e da cooperação entre os Estados a fim de se alcançar,
como objetivo final, a realização do desenvolvimento sustentável.”959
Na Conferência de Paris, COP21, o Acordo assinado pelos Países-Partes
dedicou o art. 8º ao tema de perdas e danos. Estabeleceu que o Comitê Executivo
deveria criar uma “câmara de compensação para transferência de risco” além de
empenho em relação a “deslocamento relacionado a impactos adversos das mudanças
climáticas.”960
Pesquisado em 27/01/18, p. 2
956
Idem, p. 3
957
Defining loss and damage: the Science and politics around one of the most contested issues
within the UNFCCC. Discussion brief. Stockholm Environment Institute. Disponível em https://www.
sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-DB-2016-Loss-and-damage-4traits.pdf Pesquisado em 30/01/2018 , p. 2. No original: “loss and damage associated with the adverse
effects of climate change includes, and in some cases involves more than, that which can be reduced
by adaptation.”
958
VANHALA, Lisa; HESTBAEK, Cecilie. Framing climate change loss and damage in UNFCCC
negotiations. In: Global Environmmental Politics 16:4, November 2016. Massachusetts Institute
of Technology. Disponível em https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/GLEP_a_00379
Pesquisado em 29/01/2018, p. 112
959
GERENT, Juliana. Op. cit., p. 150.
960
Defining loss and damage: the Science and politics around one of the most contested issues
within the UNFCCC. Discussion brief. Stockholm Environment Institute. Disponível em https://www.
sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-DB-2016-Loss-and-damage-4traits.pdf Pesquisado em 30/01/2018 , p. 2. No original: (“clearinghouse for risk transfer”, “displacement
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Para o Grupo dos 77 países em desenvolvimento (G77)961, o estabelecimento
de um mecanismo sobre perdas e danos refletiu uma mudança de paradigma dentro do
regime jurídico da UNFCCC. A ideia de perdas e danos fundamenta-se no “imperativo
de justiça global” (global justice imperative), em que o instituto da compensação nada
mais é do que uma resposta política apropriada ao problema dos impactos ambientais
negativos. Para aquelas nações, além da mitigação e adaptação àqueles efeitos
adversos, a UNFCCC também é um palco adequado para a discussão a respeito de
soluções dos danos ambientais inevitáveis e irreversíveis.962
Contudo, muitos foram os debates entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento quanto ao enquadramento das perdas e danos dentro do regime
jurídico da UNFCCC, principalmente no que tange à vinculação entre adaptação/
mitigação/perdas e danos, que, segundo as nações desenvolvidas, deveriam ser
analisadas sob um mesmo contexto e um mesmo mecanismo de solução.963 Já os
países em desenvolvimento e a AOSIS argumentavam que se tratava de um novo
paradigma a ser enfrentado com conceito e mecanismos distintos daqueles ventilados
para as questões de mitigação e adaptação.
A participação das ONGs nessa discussão foi essencial para colocar o tema
como pauta nas Conferências das Partes, posicionando-se como atores no palco da
governança ambiental global ao discutirem temas que ultrapassam os interesses dos
Estados-Partes alcançando os interesses de toda a humanidade. Em Doha, na COP18,
em 2012, “47 ONGs enviaram uma carta aberta pedindo que as partes abordassem
o problema de perdas e danos através do estabelecimento de um mecanismo
internacional para compensação e reabilitação sob a Convenção-Quadro das Mudanças
Climáticas”.964
Com isso, pela primeira vez, com o texto de Doha, instituiu-se o princípio
das perdas e danos, estabelecendo que as Partes deveriam, para a COP19,
estabelecer “arranjos institucionais, como um mecanismo internacional...para abordar
perdas e danos associados aos impactos das mudanças climáticas nos países em
related to the adverse impacts of climate change.”
961
MAYER, Ralph; ROCHA, Julia; TONGLET, Ariel. In: Nexo. G20, G8, G4: o que são esses
grupos e quem integra cada um deles. 2 set 2016. Disponível em https://www.nexojornal.com.br/
grafico/2016/09/02/G20-G8-G4-o-que-s%C3%A3o-esses-grupos-e-quem-integra-cada-um-deles
Pesquisado em 05/02/2018
962
VANHALA, Lisa; HESTBAEK, Cecilie. Op. cit., p. 112
963
Idem, p. 116-117
964
Idem, p. 118. No original: (“47 NGOs sent an open letter urging parties to address the issue
of loss and damage through the establishment of an international mechanism for compensation and
rehabilitation under the UNFCCC.”
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desenvolvimento particularmente vulneráveis aos efeitos adversos da mudança do
clima.”965
Assim, finalmente, iniciou-se a discussão sobre o problema global das
perdas e danos, que deveria ter continuidade nas próximas COPs para aprofundamento,
estruturação e instituição do mecanismo internacional sobre o tema. Na COP19, em
Varsóvia, que ocorreu logo após o tufão Haiyan966, as negociações sobre o mecanismo
de perdas e danos mostrou-se como um problema real e concreto. Contudo, as
discussões entre os países giravam em torno basicamente de se considerar as perdas
e danos apenas como um “adendo” da adaptação ou como um arranjo institucional,
um programa de trabalho com seu próprio mecanismo. Países que compõem o G77, a
China, o AOSIS e a delegação das Filipinas defenderam as perdas e danos como algo
além da adaptação, enquanto países desenvolvidos, especialmente EUA e Austrália,
defenderam como um mecanismo a ser analisado dentro daquela estrutura. Por fim,
o “Consenso foi alcançado pela colocação do mecanismo no pilar da adaptação e pela
introdução do termo no preâmbulo dos limites da adaptação.”967 No cenário da dinâmica
da governança ambiental global pode-se dizer que tanto os países desenvolvidos como
aqueles em desenvolvimento e mais vulneráveis aos efeitos adversos da mudança
do clima beneficiaram-se com esse acordo, constituindo-se um avanço o fato de o
tema ter permanecido na pauta das discussões. Muito mais do que simplesmente
pedir aos países desenvolvidos que assegurem às nações em desenvolvimento um
suporte financeiro, o acordo dispunha sobre o seu modo de funcionamento, como
será financiado e o que os países devem efetivamente fazer.968
Na COP21 em Paris, em 2015, o tema das perdas e danos continuou sendo
debatido e o texto final da Conferência previu que ele “não envolve ou fornece uma
base para qualquer responsabilidade ou compensação.”969 Esse acordo dedicou o art.
965
United Nation. Framework convention on climate change. 1 December 2012. Subsidiary Body
for Implementation. Thirty-seventh session. Disponível em http://unfccc.int/resource/docs/2012/sbi/eng/
l44.pdf Pesquisado em 29/01/2018. No original: “institutional arrangements such as an international
mechanism...to address loss and damage associated with the impacts of climate change in developing
countries that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.”
966
Um poderoso ciclone tropical, considerado o 2º mais forte da história. Nesse sentido ver:
Support the Guardian. News. Philippines: thousands evacuated as Typhoon Haiyan strickes. Disponível
em https://www.theguardian.com/world/2013/nov/08/typhoon-haiyan-batters-philippines Pesquisado
em 29/01/2018
967
VANHALA, Lisa; HESTBAEK, Cecilie. Op. cit., p. 119. No original: “Consensus was ultimately
reached by housing the mechanism in the adaptation pillar and by the introduction of language in the
preamble on the limits of adaptation.”
968
Idem, p. 119
969
In: The Paris outcome on loss and damage. (Article 8 of the Paris Agreement and Decision
1/CP.21 Paragraphs 48-52). Disponível em https://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_
and_damage_executive_committee/application/pdf/ref_8_decision_xcp.21.pdf Acesso em 29/01/2018.
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8º à questão das perdas e danos a fim de robustecer o Mecanismo Internacional de
Varsóvia sobre Perdas e Danos, no intuito fortalecer a “compreensão, ação e suporte”
(understanding, action and support). E no parágrafo 47 os Países-Partes decidiram
“sobre a continuação do Mecanismo Internacional de Varsóvia”.970 Dessa forma, a
análise da estrutura e efetivação do mecanismo ficou a cargo da COP22, em 2016,
“quando a COP fará uma “decisão apropriada” sobre a governança de perdas e
danos.”971 Nesta Conferência, ocorrida na cidade de Marrakesh, Marrocos, “os países
desenvolvidos reafirmaram a meta de mobilizar 100 bilhões de dólares por ano para
ajudar no financiamento de projetos climáticos, melhorar a capacidade e a tecnologia
no mundo inteiro.”972 Contudo, nessa Conferência quase nenhum avanço substantivo
foi obtido com relação ao WMI, determinando-se apenas sua revisão a cargo do Comitê
Executivo do Mecanismo Internacional de Varsóvia.973 No documento apresentado por
esse órgão percebe-se que a maior preocupação em torno do tema das perdas e
danos é a questão da “migração, deslocamento e mobilidade humana”974, que são
assuntos já postos nas relações entre países e suas consequências percebidas no
âmbito global de modo evidente.
Argumenta-se que a discussão a respeito das perdas e danos no contexto
do regime jurídico da UNFCCC decorre do fato de a “crescente certeza de que as
reduções das emissões são inadequadas para evitar danos significativos relacionados
ao clima, e que o apoio internacional para a adaptação das nações vulneráveis não é
suficiente para prevenir – ou recuperar – os impactos climáticos”.975
No original: “does not envolve or provide a basis for any liability or compensation.”
970
DURAND, Alexis; HOFFMEISTER, Victoria; et. al. Financing options for loss and damage: a
review and roadmap. Bonn, 2016. Disponível em https://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_21.2016.pdf
Pesquisado em 30/01/2018 , p.1
971
VANHALA, Lisa; HESTBAEK, Cecilie. Op. cit., p. 119. No original: “when the COP will make an
“appropriate decision” on loss-and-damage governance.”
972
ONUBR. Nações Unidas no Brasil. Em declaração final da COP22, países prometem avançar
na implementação do Acordo de Paris, 21/11/2016. Disponível em https://nacoesunidas.org/emdeclaracao-final-da-cop22-paises-prometem-avancar-na-implementacao-do-acordo-de-paris/ Pesquisado
em 1/2/2018
973
KREIENKAMP, Julia; VANHALA, Lisa. Climate change loss and damage. In: Governance Institute.
Policy brief – March 2017, p.2. Disponível em https://www.ucl.ac.uk/global-governance/downloads/
policybriefs/policy-brief-loss-and-damage Pesquisado em 01/02/2018
974
Executie Committee of the Warsaw International Mechanism for loss and damage Associated
with Climate Change Impacts. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Technical Meeting. Action area (6): mitigation, displacement and human mobility. 27-29 July 2016,
Casablanca, Morocco. Disponível em http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_
damage_executive_committee/application/pdf/technical_meeting_recommendations.pdf Pesquisado
em 05/02/2018
975
DURAND, Alexis; HOFFMEISTER, Victoria; et. al. Financing options for loss and damage: a
review and roadmap. Bonn, 2016. Disponível em https://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_21.2016.
pdf Pesquisado em 30/01/2018 , p.2. No original: “of growing certainty that emissions reductions are
inadequate to avoid significant climate-related damages, and that international support for adaptation
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Na 23ª Conferência do Clima da ONU, ocorrida em novembro de 2017,
em Bonn, Alemanha, discutiu-se sobre a implementação do mecanismo de perdas
e danos. Contudo, os países desenvolvidos “são contra a inclusão do tema perdas
e danos como um item permanente na agenda de negociações” matéria defendida
pelas pequenas ilhas e por países em desenvolvimento.976 Mencionado mecanismo
foi discutido por um grupo de trabalho que ao final da COP23 apresentou o Plano de
Trabalho para o Mecanismo de Varsóvia, que trata de um “conjunto de recomendações
para o avanço da agenda nos próximos cinco anos (...)”.977
Resta evidente que o ponto discutível entre países desenvolvidos e os
em desenvolvimento é o financiamento que deveria ser garantido a estes em face
das ações de adaptação e das perdas e danos decorrentes dos impactos ambientais
negativos978 causados por aqueles. Ainda que os países desenvolvidos sejam os maiores
responsáveis pelas emissões de GEE, “as nações ricas dizem que não podem garantir
financiamento para compensar as perdas decorrentes das mudanças climáticas, cujos
valores podem ser exorbitantes.”979
Interessante ressaltar que há uma lista de 10 países que estão expostos aos
efeitos das mudanças do clima e que o cálculo do risco climático das nações baseia-se
nas possíveis ocorrências de eventos extremos, tais como furacões, incêndios, secas,
tempestades e inundações. Curioso que, desta lista, nove países são nações em
desenvolvimento e os EUA figuram na 10ª posição.980 Entretanto, não há dúvida de que
o problema das perdas e danos é muito mais sensível aos países em desenvolvimento
(e não aos desenvolvidos) em razão de suas localizações geográficas, condições
climáticas e suas limitadas capacidades financeira e institucional que os tornam mais
vulneráveis aos impactos da mudança do clima.981
O desafio está em se identificar os responsáveis por eventos naturais
específicos e daí estabelecer uma compensação por perdas e danos. Por outro lado, é
in vulnerable nations is not suficiente to enable complete prevention of – or recovery from –climate
impacts.”
976
AMARAL, Ana Carolina. Compensação por desastres climáticos emperra na conferência do
clima. In: Folha de São Paulo, Ambiente. 11/11/2017. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/
ambiente/2017/11/1934642-compensacao-por-desastres-climaticos-emperra-na-conferencia-do-clima.
shtml Pesquisado em 28/01/2018
977
Idem
978
Idem
979
Idem
980
ECKSTEIN, David; KÜNZEL, Vera; SCHÄFER, Laura. Global Climate Risk Index 2018. Who
suffers most from extreme weather events? Weather-related loss events in 2016 and 1997 to 2016.
German Watch: Bonn, novembro 2017. Disponível em https://germanwatch.org/en/download/20432.pdf
Pesquisado em 28/01/2018
981
KREIENKAMP, Julia; VANHALA, Lisa. Op. cit.
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possível correlacionar os maiores poluidores e o aumento dos eventos climáticos em
quantidade, intensidade e imprevisibilidade.982

3. IMPASSES TERMINOLÓGICOS
Os Países-Partes da UNFCCC ainda não acordaram a respeito de uma
definição oficial sobre o termo “perdas e danos”. Na verdade trata-se daquilo que os
cientistas chamam de “impactos residuais” (residual impacts) da mudança climática,
ou seja, a mitigação não é mais suficiente para evitá-la e a adaptação não é suficiente
para evitar seus impactos.983 Ainda que se reconheça que os impactos residuais
possam ocorrer em qualquer lugar do planeta, no contexto do regime jurídico da
UNFCCC, eles se referem a “perdas e danos que ocorrem em vulneráveis países em
desenvolvimento”.984
Diante dessa lacuna no contexto daquele regime, o resultado é que
sua compreensão decorre dos estudos elaborados por pesquisadores. Pode-se
compreendê-lo como “um conceito emergente que se refere aos efeitos adversos da
mudança climática que não podem ser evitados pelo nível atual de mitigação global
e está além da adaptação local.”985 Ou, ainda, os “efeitos negativos da variabilidade
climática e da mudança do clima aos quais as sociedades não conseguiram se
adaptar.” Isto quer dizer que a adaptação às mudanças climáticas tem limite e que não
há respostas suficientes que possam ser dadas para contê-las.986 Por fim, é possível
associar algumas características às perdas e danos: “que alguns impactos do clima
são inevitáveis, que o dano pode ser irreversível e intolerável, e que esses impactos
são atribuíveis à atividade humana.”987
982
Assigning historical responsabilities for extreme weather events. PreventionWeb. The
knowledge plataforma for disaster risk reduction. 2/11/2017. Disponivel em https://www.preventionweb.
net/news/view/55853 Pesquisado em 28/01/2018
983
Defining loss and damage: the Science and politics around one of the most contested issues
within the UNFCCC. Discussion brief. Stockholm Environment Institute. Disponível em https://www.
sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-DB-2016-Loss-and-damage-4traits.pdf Pesquisado em 30/01/2018 , p. 2
984
Idem , p. 2. No original: “losses and damage that occur in vulnerable developing countries.”
985
Increasing loss & damage from climate change impacts: vulnerable communities in coastal
Bangladesh desserve compensation. Policy Brief #3. Disponível em https://www.bcas.net/uplded/pdfs/
Policy_Brief_3_LD.pdf Pesquisado em 27/01/2018, p.2. No original: “is an emerging concept which
refers to the adverse effects of climate change that cannot be prevented by the current level of global
mitigation and is beyond local adaptation.”
986
CARVALHO, Fernanda Viana de. Op. cit., p. 2
987
Defining loss and damage: the Science and politics around one of the most contested issues
within the UNFCCC. Discussion brief. Stockholm Environment Institute. Disponível em https://www.
sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-DB-2016-Loss-and-damage-4traits.pdf Pesquisado em 30/01/2018 , p. 1. No original: “that some climate impact are unavoidable, that
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A ausência de uma definição oficial permite que as “partes interessadas”
(stakeholders) tenham diferentes pontos de vista em como enquadrar as perdas
e danos dentro do regime jurídico da UNFCCC. Alguns não concordam em tratálas como um mecanismo separado e, por isso, devem ser enquadradas dentro do
instrumento de gerenciamento de risco, em consonância com adaptação e redução de
risco de desastre; há os que defendem uma forma de compensar países vulneráveis
pelos prejuízos decorrentes daquela mudança, fora daquele instrumento.988 A ideia de
perdas e danos associa-se à questão de que há um crescente reconhecimento de “que
nem todos os impactos da mudança climática podem ou serão evitados através da
redução das emissões de gases de efeito estufa (mitigação) ou ajustes nas mudanças
climáticas (adaptação) (...)”.989
Não só se faz necessário conceituar as perdas e danos como torna-se
indispensável encarar e resolver suas consequências, que podem ser econômicas e
não-econômicas. As primeiras referem-se aos efeitos que recaem “sobre propriedades,
bens e serviços, produtividade, renda e meios de subsistência”. Por outro lado, perdas
e danos não-econômicos referem-se aos efeitos negativos tais como “perda de
vínculos comunitários e laços familiares, deslocamento humano, perda do patrimônio
cultural, conhecimento e práticas indígenas, alimentação e nutrição, saúde, recursos
naturais, biodiversidade e serviços ecossistêmicos”.990 Dito isso, alguns danos podem
the harm may be irreversible and intolerable, and that those impacts are attributable to human activity.”
988
Defining loss and damage: the Science and politics around one of the most contested issues
within the UNFCCC. Discussion brief. Stockholm Environment Institute. Disponível em https://www.
sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-DB-2016-Loss-and-damage-4traits.pdf Pesquisado em 30/01/2018 , p. 2
989
KREIENKAMP, Julia; VANHALA, Lisa. Op. cit., p.1. No original: “that not all climate change impacts
can or will be avoided through reductions of greenhouse gas emissions (mitigation) or adjustments to
climate changes (adaptation) (...).”
990
Non-economic losses in the context of the work programme on loss and damage. In:
Framework Convention on Climate Change, 9 October 2013, p. 4. Disponível em https://unfccc.int/
resource/docs/2013/tp/02.pdf Pesquisado em 27/01/2018. No original: “on property, goods and services,
productivity, income and livelihoods”. E:
“loss of community linkages and Family ties, human displacement, loss of cultural heritage, indigenous
knowledge and pratices, food and nutrition, health, natural resources, biodiversity and ecossystem
services.” Nesse sentido ver também: Imagine the following scenario: an island community needs to
relocate because sea-level rise has rendered its land uninhabitable. What are the changes an island
community faces? At first, infrastructure is left behind; cultivated land is lost and crops can no longer
be harvested; fisheries are abandoned and income opportunities are lost, at least temporarily. Then
the community resettles in some safer remote area. If all goes well, new income opportunities arise
and individuals diversify their skills. They earn a living, and some of them may thrive in those new
surroundings; comparing per capita income before and after relocation may show the latter’s beneficial
effects. Things look good. Apart from the infrastructure and a year or two of income, not much seems
to have been lost – and even that may eventually be outweighed by the beneficial effects of higher
earnings. Accounting for NELD changes the perspective: not only is arable land lost, but also landscapes.
Not only are fisheries lost, but also traditions. New ways of income generation are learnt, but old ways
of knowing and relating to the environment are lost. The task of adapting to new realities may cause
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ser quantificáveis e outros não. Embora a UNFCCC não faça distinção entre os dois
termos, eles podem ser entendidos como irreversíveis enquanto há aqueles que
podem ser reparados.991 E, vinculada a essa compreensão, está a problemática atual,
complexa e amplamente debatida a respeito da migração, deslocamento e mobilidade
humana.
Outra discussão em torno do mecanismo sobre perdas e danos está no
“repasse de recursos de países desenvolvidos a países em desenvolvimento.”992 O
pano de fundo do assunto da responsabilidade dos países desenvolvidos pelos impactos
negativos causados pela mudança do clima aos quais os países em desenvolvimento
não conseguem se adaptar é de natureza política e econômica.993 Alguns EstadosPartes tentam submeter a questão das perdas e danos sob o quadro da adaptação,
como algo que pode ser evitado ou ao menos aliviado através da gestão de risco ou de
um mecanismo de financiamento. Por outro lado, países em desenvolvimento tentam
pôr as perdas e danos como uma questão de responsabilidade, em que os países que
têm historicamente as maiores emissões de GEE têm obrigações, de caráter legal e
moral, de compensar as nações pobres e que sofrem os maiores impactos da mudança
do clima.994 A consequência da tomada de decisão a respeito de como enquadrar o
tema das perdas e danos decorre do fato de que, considerando-o como um assunto
distinto da mitigação e da adaptação haveria mais uma obrigação imposta aos países
desenvolvidos dentro do regime jurídico das mudanças climáticas e isso implicaria a
necessidade de prestar contas ao mecanismo e procedimento de conformidade995 e
a possibilidade de responderem perante o Ramo Coercitivo instituído pelo Protocolo
de Kioto996.
Percebe-se, assim, que em um primeiro momento nas discussões
acerca das mudanças climáticas falava-se em “mitigação”, ou seja, reduzir a emissão
dos gases de efeito estufa para limitar o aquecimento do planeta e seus impactos
stress, a sense of loss and disorientation. When a community of fishermen and farmers is dislocated
from the sea and their lands, what happens to their identity? Is that lost, too? (SERDECZNY, Olivia;
WATERS, Eleanor; CHAN, Sander. Non-economic loss and damage in the context of climate change.
Undertanding the challenges. Bonn, 2016. Disponível em https://www.die-gdi.de/uploads/media/
DP_3.2016.pdf Pesquisado em 31/01/2018, p.1
991
KREIENKAMP, Julia; VANHALA, Lisa. Op. cit., p. 4.
992
CARVALHO, Fernanda Viana de. Op. cit., p. 2
993
Idem, p. 2
994
KREIENKAMP, Julia; VANHALA, Lisa. Op. cit., p.4.
995
“O mecanismo e procedimento de conformidade tem como principal objetivo analisar o
comportamento de qualquer das Partes quanto ao cumprimento, ou não, das obrigações previstas nos
MEAs e, caso não estejam em conformidade, aplicar medidas capazes de conduzi-las ao cumprimento.”
In: GERENT, Juliana. Op. cit., p.199.
996
“o Ramo Coercitivo tem o poder de impor penalidades sobre a Parte em não conformidade, que
podem ir desde o aumento na taxa de redução de emissões até a suspensão do direito de participar do
comércio de emissões ou dos mecanismos de desenvolvimento limpo.” Idem, p. 216.
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negativos. Porém, diante da realidade da mudança do clima e da nítida percepção
de que os impactos futuros podem ser incalculáveis, o termo eleito como prioridade
foi “adaptação”.997 Contudo, percebeu-se que já ocorreu a ultrapassagem desses dois
pilares, e que atualmente o que se verifica é que “Alguns dos impactos das mudanças
do clima sobre algumas populações do mundo são e serão tão severos que não é
mais possível adaptar-se a eles.” Daí que o mecanismo aprovado em Varsóvia, durante
a COP19, estabelece ajuda aos países pobres e vulneráveis, para que eles possam
estabelecer “as ações necessárias para lidar com as perdas e danos em função dos
impactos da variação climática ao longo do tempo e de extremos climáticos mais
frequentes e intensos.”998
Entretanto, quando se depara com esse problema surgem outras questões
que devem ser resolvidas. Faz-se necessário, por exemplo, determinar se as perdas e
danos decorrem absolutamente das mudanças no clima. Tomando-se como parâmetro
as conclusões apresentadas pelo Painel Intergovernamental (IPCC), ele considera
“extremamente provável” (extremely likely), o que compreende 95 a 100%, que a
emissão dos GEE decorrem das atividades humanas. O IPCC conclui que “muito
provável” (very likely), de 90 a 100%, a emissão de GEE contribui para a perda do
gelo no Mar Ártico e o aumento global do nível dos mares. Por outro lado, somente
é “provável” (likely), entre 66 a 100%, que ela afeta o ciclo global da água ou a
redução da neve na primavera no hemisfério norte. Diante dessas probabilidades (e
não certezas), o IPCC não conclui se eventos específicos podem ser causados pela
mudança climática.999
Outra questão se refere à palavra-chave “vulnerabilidade”. É certo que
pessoas que vivem em países com bons governos e bons programas de emergência
são os menos afetados por desastres do que aquelas que vivem em países com fracas
e inefetivas instituições públicas.1000 Outra dificuldade relacionada às perdas e danos
está em se saber se os impactos específicos são irreversíveis. Os “mecanismos de
redução de risco de desastres” (disaster risk reduction mechanisms) abrangem os
997
Defining loss and damage: the Science and politics around one of the most contested issues
within the UNFCCC. Discussion brief. Stockholm Environment Institute. Disponível em https://www.
sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-DB-2016-Loss-and-damage-4traits.pdf Pesquisado em 30/01/2018 , p. 1
998
Acordo de Paris: a receita para um bom resultado. In: http://www.observatoriodoclima.eco.br/
wp-content/uploads/2015/12/OC_posicionamento_final.pdf. Pesquisado em 27/01/18, p. 3
999
Defining loss and damage: the Science and politics around one of the most contested issues
within the UNFCCC. Discussion brief. Stockholm Environment Institute. Disponível em https://www.
sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-DB-2016-Loss-and-damage-4traits.pdf Pesquisado em 30/01/2018 , p. 3
1000 Idem, p. 4
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danos graves mas que são de curta duração e reversíveis.1001 Há, ainda, que se falar
que existem perdas e danos que são inevitáveis, isto é, as pessoas ou os países
afetados são impotentes para evita-los.1002 Pode-se relacionar à categoria de impactos
inevitáveis aqueles que podem ser evitados pelos países mas não o são diante das
falhas no governo, corrupção, injustiça social, dentre outros problemas.1003 Outra
questão importante está em saber o que faz um impacto ambiental ser “intolerável”
(intolerable). Ser intolerável é questão subjetiva, porque seu sentido pode variar
de acordo com as normas sociais, com os valores pessoais, com a capacidade de
adaptação, por exemplo. Além disso, a perda de um bem imóvel ou de uma parcela
de terra pode ir além da questão econômica caso se trate de um bem de grande
significado cultural, o que poderia ser uma perda intolerável.1004
Observa-se que há perdas e danos que podem que podem ser tratadas sob
o instituto da redução de riscos ou sob a questão de seguro. Contudo, há situações
como “impactos de início lento” (slow-onset impacts) e perdas não-econômicas que
vão além do gerenciamento de riscos.1005 Afirma-se que a mudança do clima, por si só,
é um evento de início lento mas quando associada às alterações antrópicas causam
os perigos extremos, tais como os tufões, as chuvas pesadas, secas extremas e
aumento dos níveis dos mares. Tais fenômenos provocados pelo aquecimento global
trazem vários riscos e todos estão interconectados, e como exemplos tem-se as
mortes ou doenças de pessoas que vivem em zonas costeiras e pequenas ilhas
em decorrência das tempestades, enchentes e aumento do nível do mar, riscos da
perda de ecossistemas marinhos e da biodiversidade.1006 O termo “eventos de início
lento” embora seja empregado em documentos e relatórios vinculados à UNFCCC,
permanece sem uma definição oficial.1007
Enfim, o cenário que se descortina quando o assunto é perdas e danos é
que de um lado há os países desenvolvidos, tais como os EUA, que defendem a ideia
1001
Idem, p. 4
1002
Idem, p. 5
1003
Idem, p. 5
1004
Idem, p. 6
1005
VANHALA, Lisa; HESTBAEK, Cecilie. Framing climate change loss and damage in UNFCCC
negotiations. In: Global Environmmental Politics 16:4, November 2016. Massachusetts Institute
of Technology. Disponível em https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/GLEP_a_00379
Pesquisado em 29/01/2018, p. 121
1006
Slow onset climate change impacts: what it is, why should we care, and what we can do about
it. ICSC. Institute for Climate and Sustainable Cities. For sustainable energy solution and fair climate
policy, p. 6, 9 e 10. Disponível em http://icsc.ngo/sites/default/files/resources/Slow-Onset-Impacts-ofClimate-Change_iCSC.pdf Pesquisado em 05/02/2018,
1007
SIEGELE, Linda. Loss and damage: the theme of slow onset impact. August 2012. Disponível
em https://germanwatch.org/en/download/6674.pdf Pesquisado em 06/02/2018
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de perdas e danos ligada à questão de risco e, com isso, defendem a adoção “de
estratégias de redução de risco e o estabelecimento de mecanismo de transferência
de risco ou de seu compartilhamento, como um seguro.” De outro lado, países como
aqueles que compõem a AOSIS defendem que a questão de perdas e danos, além de
se referir a risco, também lida com a questão da responsabilidade.1008 Com isso, países
em desenvolvimento e grupos de nações como AOSIS, além de ONG´s parceiras,
defendem que perdas e danos devem ser postas como um “terceiro paradigma”
(third paradigma) no cenário do regime jurídico da UNFCC, ao lado da mitigação e
adaptação aos impactos ambientais negativos. Isto porque há evidências cientificas
que a mudança do clima é irreversível e que ela já está ocorrendo.1009
Pode-se afirmar que se existe certa concordância entre os países é o
reconhecimento de que aqueles mais pobres são os mais afetados pela mudança do
clima, apesar de pouco contribuírem para a criação do problema. Da mesma forma
pode-se assegurar que os governos falham ao deixarem de agir com a rapidez e
ousadia necessárias para reduzir as emissões de GEE. Some-se a isso o pouco apoio
“para uma efetiva adaptação no mundo em desenvolvimento, resultando em grandes
perdas e danos.”1010

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
1 – Não há dúvida que o palco da governança ambiental global é o ideal para a discussão
e a busca de consensos entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, além de
outros atores, quando o assunto é a mudança do clima.
2 – Embora o tema das perdas e danos esteja em pauta na agenda das negociações da
Conferência das Partes da UNFCCC desde 2010, ainda não há um acordo internacional
sobre o que exatamente ele se trata, muito menos como ele deve ser enfrentado.
3 – Países desenvolvidos estão em um impasse: até onde é viável ceder à questão
das perdas e danos, como lidar com o problema, quais instrumentos adotar, como
minimizar suas responsabilidades diante das incertezas terminológicas.

1008 VANHALA, Lisa; HESTBAEK, Cecilie. Op. cit., p. 121. No original: “of risk reduction strategies
and the establishment of risk transfer or risk sharing mechanisms, such as insurance.”
1009 Idem, p. 126
1010
Increasing loss & damage from climate change impacts: vulnerable communities in coastal
Bangladesh desserve compensation. Policy Brief #3. Disponível em https://www.bcas.net/uplded/
pdfs/Policy_Brief_3_LD.pdf Pesquisado em 27/01/2018, p.1. No original: “for effective adaptation in the
developing world resulting in huge loss and damage”
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4 – Países em desenvolvimento e a AOSIS, por sua vez, encaram outro dilema:
mantendo-se calados todos terão prejuízos, econômicos ou não-econômicos; se
culparem as nações desenvolvidas não obterão um acordo; havendo um consenso é
possível compartilhar as perdas e danos.
5 – Embora seja elogiável o fato de o tema das perdas e danos estar na agenda das
discussões do regime jurídico da UNFCCC, a ausência de conceitos e definições
acerca de seu enquadramento contribuem para o agravamento da falta de tomada de
decisões a respeito de outros temas extremamente vinculados a ele: da migração, do
deslocamento e da mobilidade humana.

16.OS DIFERENTES NÍVEIS DE CONSOLIDAÇÃO
SOB O PONTO DE VISTA LEGAL DAS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

LORENE RAQUEL DE SOUZA
Mestre em Direito pelo UniCEUB. Integrante do Grupo de Pesquisa Direito Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável do UniCEUB. Advogada do Instituto Brasília Ambiental.

1. Introdução
O Distrito Federal é um dos entes políticos que editou o seu próprio Sistema de
Unidades de Conservação da Natureza, por meio da Lei Complementar Distrital nº
827/10, que trouxe algumas inovações, ao mesmo tempo em que replicou grande parte
dos dispositivos previstos na Lei Federal nº 9.985/00. Passados, no entanto, quase
oito anos da edição do referido sistema, observa-se que, sob o ponto de vista legal,
as Unidades de Conservação Distritais apresentam diferentes níveis de consolidação,
de acordo com os indicadores legais estabelecidos no presente trabalho – adequação
dominial, Plano de Manejo, Conselho Gestor, existência de estruturas físicas mínimas
necessárias à gestão da UC e infraestrutura mínima de uso público. Somadas as
Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável, no Distrito Federal,
os números revelam que existem 18 UCs de papel, 24 UCs não consolidadas, 12
UCs minimamente consolidadas e 5 UCs consolidadas. Não há, porém, nenhuma UC
que pode ser considerada plenamente consolidada, sob o ponto de vista legal, o que
certamente contraria o princípio da legalidade e coloca em risco os objetivos do próprio
Sistema Distrital de Unidade de Conservação da Natureza. Para tanto, a pesquisa foi
lastreada na análise de vários diplomas legais, como a Lei Federal nº 9.985/2000, a Lei
Complementar Distrital nº 265/1999 e, em especial, a Lei Complementar Distrital nº
827/2010, de pareceres técnicos e jurídicos e de informações técnicas fornecidas pelo
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – Brasília Ambiental – IBRAM/
DF. A Lei de Acesso à Informação – LAI também foi um importante instrumento para a
obtenção desses dados e de vários outros documentos junto ao IBRAM e à Secretaria
de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal.
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2. O Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza
A criação de Espaços Territoriais Especialmente Protegidos – ETEPs1011, que no presente
trabalho será tratado como “qualquer espaço ambiental instituído pelo Poder Público,
sobre o qual incida proteção jurídica, total ou parcial, de seus atributos naturais”1012,
é um dever que decorre da Constituição Federal (art. 225, § 1º, inciso III, da CF) e dos
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil1013.
Dentre as opções existentes de ETEPs, as Unidades de Conservação – UCs fazem parte
da categoria mais disseminada no país. As UCs são definidas por lei como espaços
territoriais com seus respectivos recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais
e as características naturais importantes, legalmente instituídas pelo Poder Público,
com objetivos definidos de conservação, sob regime especial de administração, ao
qual se aplicam garantias adequadas de proteção (art. 2º, I, da Lei Federal nº 9.985/00).
No Brasil, as diversas categorias de manejo de Unidades de Conservação que surgiram
ao longo dos anos foram sistematizadas num único instrumento legal com o advento
da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 20001014, que instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, do qual fazem partes as UCs federais,
estaduais e municipais.
A referida norma também teve o mérito de incorporar definições técnicas1015, disciplinar
temas afetos à criação, implementação e gestão das UCs, e, ainda, permitir a instituição
de novas categorias de Unidades de Conservação na esfera estadual e municipal para
1011
Exemplos de espécies de ETEPs: UCs, jardins botânicos, jardins zoológicos, hortos florestais,
áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, zonas de amortecimento de unidades
de conservação, corredores ecológicos, reservas da biosfera, além de terras indígenas e territórios
quilombolas. LEUZINGER, Márcia Dieguez. Uso público em unidades de conservação. Disponível
em:< http://www.nima.pucrio.br/aprodab/artigos/uso_publico_em_unidades_de_conservacao_marcia_
leuzinger.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2016.
1012
LEUZINGER, Márcia Dieguez. Natureza e cultura: unidades de conservação de proteção integral
e populações tradicionais residentes. Curitiba: Letra da Lei, 2009. p. 119.
1013
Essa obrigação decorre, também, dos compromissos internacionais assumidos pelo país no
âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica. O Brasil, por ser signatário dessa Convenção,
deve cumprir metas globais de proteção à biodiversidade. Uma das metas Nacionais de Biodiversidade
prevê que até 2020 serão preservadas por meio de unidades de conservação e de outras categorias de
espaços protegidos pelo menos 30% da Amazônia, 17% de cada um dos demais biomas terrestres e
10% de áreas marinhas e costeiras. LEUZINGER, Márcia Dieguez; SANTANA, Paulo Campanha; SOUZA,
Lorene Raquel de (Org.). Monumentos naturais, refúgios da vida silvestre e áreas de relevante interesse
ecológico: pesquisa e preservação. Brasília: UNICEUB, 2017. p. 10.
1014
BRASIL, Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9985.htm>. Acesso em: 1º jan. 2017.
1015
PÁDUA, Maria Tereza Jorge. Do sistema nacional de unidades de conservação. In:
MEDEIROS, Rodrigo; ARAÚJO, Fábio França Silva (Org.). Dez anos do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza: lições do passado, realizações presentes e perspectivas para o futuro.
Brasília: MMA, 2011. p. 34. Disponível em:< http://www.mma.gov.br/estruturas/240/_publicacao/240_
publicacao06072011055602.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2018.
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atender as peculiaridades regionais ou locais. Neste último caso, porém, é preciso ter
o aval do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (art. 6º, parágrafo único,
da Lei Federal nº 9.985/00).
O Distrito Federal, assim como fez outros Estados1016, optou por instituir o seu próprio
Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza – SDUC, ao editar a Lei
Complementar Distrital nº 827, de 22 de julho de 20101017. O exercício da competência
legislativa distrital se justifica, visto que o dever estatal de defesa e preservação do
meio ambiente precisa ser levado à efeito por meio de ações conjugadas de todas as
esferas do Poder Público1018.
O SDUC, que foi editado com base na Lei Orgânica do Distrito Federal - verdadeira
Constituição do ente Distrital - e na Lei Distrital nº 041, de 13 de setembro de 1989,
responsável pela instituição da Política Ambiental Distrital, replicou grande parte dos
dispositivos previstos Lei Federal nº 9.985/00, notadamente aqueles relacionados às
categorias de manejo, aos objetivos, às diretrizes e à gestão propriamente dita das
Unidades de Conservação.
A norma distrital também trouxe algumas novidades1019. Uma delas se refere às
categorias de UCs distritais legalmente instituídas, já que houve inovação com relação
à esfera federal no que tange à espécie Parque Ecológico, que foi acrescentada ao
grupo de Unidades de Conservação de Uso Sustentável mediante a exclusão das
categorias denominadas de Reserva Extrativista e de Reserva de Desenvolvimento
Sustentável. Quanto às unidades do grupo de Proteção Integral, ocorreram apenas
pequenas adequações, pois a nomenclatura federal foi substituída pela palavra distrital.
A Lei Federal nº 9.985/00, que é uma norma de caráter geral porque traz uma estrutura
1016
Os Estados de Santa Catarina e de Pernambuco, por exemplo, possuem Sistemas
Estaduais de Unidades de Conservação da Natureza. Nesse sentido:
SANTA CATARINA.
Lei
nº
14.675/2009.
Disponível
em:<
http://www.institutohorus.org.br/download/
marcos_legais/Lei%2014.675%20Codigo_ambiental_SC.pdfAcesso
em:
30
mai.
2017;
PERNAMBUCO Lei nº 13.787/2009. Disponível em:< http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.
aspx?tiponorma=1&numero=13787&complemento=0&ano=2009&tipo=&url=>. Acesso em: 30
mai. 2017.
1017
DISTRITO
FEDERAL.
Lei
Complementar
nº
827,
de
22
de
julho
de
2000.
Disponível
em:<http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/
consultaTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR193856!buscarTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR.action>.
Acesso em: 10 jan. 2017.
1018
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em Foco. 5ª Edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007. p. 152.
1019
Uma inovação trazida pelo SDUC, que não é objeto do presente trabalho, se refere à não
vinculação dos recursos de compensação ambiental às Unidades de Proteção Integral. SOUZA, Lorene
Raquel. A Gestão das Unidades de Conservação do Distrito Federal. Brasília, 2017. 211 fl. Dissertação
(Mestrado) Centro Universitário de Brasília – UniCEUB.p. 118-130.
Essa questão é bastante complexa, podendo, inclusive, ser objeto de questionamento sob o ponto de
vista da constitucionalidade por ofensa ao primado da repartição de competências. SOUZA, Lorene
Raquel. A Gestão das Unidades de Conservação do Distrito Federal. Brasília, 2017. 211 fl. Dissertação
(Mestrado) Centro Universitário de Brasília – UniCEUB.p. 174.
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normativa fundamental passível de complementação por parte de outros entes
políticos1020, trouxe em seu bojo a lista das categorias de manejo que fazem parte do
SNUC e que, consequentemente, podem ser consideradas Unidades de Conservação.
Essa norma, no entanto, como já foi mencionado, admite, excepcionalmente, a
possibilidade de inovação, ao permitir aos Estados e Municípios a criação de novas
espécies de UCs, desde que seja para atender as suas peculiaridades locais e haja
chancela do CONAMA.
No caso dos Parques Ecológicos, eles surgiram no DF com a edição da Lei Complementar
Distrital nº 265, de 14 de dezembro de 19991021, que regulamentou também os Parques
de Uso Múltiplo. Com o advento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza, a Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal – SEMARH – teria consultado, em 2007, o CONAMA sobre a possibilidade de
enquadramento dos Parques Ecológicos como Unidades de Conservação1022.
O Ministério do Meio Ambiente - MMA, por meio do CONAMA, respondeu que os
Parques Ecológicos, por terem objetivos similares àqueles previstos no art. 11 da Lei
Federal nº 9.985/00 (Parque Nacional/Parque Distrital), deveriam ser nomeados em
conformidade com as categorias já previstas, qual seja, Parque Distrital. Na mesma
resposta, o MMA considerou que os Parques de Uso Múltiplo são áreas verdes afetas
à legislação urbanística, e, portanto, não equivalem às UCs1023.
Em que pese à orientação dada pelo CONAMA, a Lei Complementar Distrital nº
827/10, que instituiu o SDUC, replicou o conceito de Parque Ecológico dado pela Lei
Complementar Distrital nº 265/99, transformando essa espécie de Espaço Territorial
Especialmente Protegido em categoria de Unidade de Conservação de Uso Sustentável.
Como essa irregularidade é passível de saneamento, dada à possibilidade de se
formular novo pedido ao CONAMA, expondo as razões técnicas que justificam a
consolidação dos Parques Ecológicos como categoria de manejo de Uso Sustentável
voltada ao atendimento das peculiaridades do Distrito Federal1024, principalmente,
1020 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 9 Ed. São
Paulo: Dialética, 2002. p. 17.
1021 DISTRITO FEDERAL. Lei Complementar nº 265, de 14 de dezembro de 1999. Dispõe sobre a
criação de parques ecológicos e de uso múltiplo no Distrito Federal. Disponível em:< http://www.sinj.
df.gov.br/sinj/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=52094>. Acesso em: 10 jan. 2017.
1022 MARQUES, Ana Alice Biedzicki de. As unidades de conservação e os parques: desafios para
a conservação da natureza no Distrito Federal. Brasília: Assessoria Legislativa/Câmara Legislativa do
DF, 2015. Disponível em: <http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1695>. Acesso em: 3
ago. 2017.
1023 MARQUES, Ana Alice Biedzicki de. As unidades de conservação e os parques: desafios para
a conservação da natureza no Distrito Federal. Brasília: Assessoria Legislativa/Câmara Legislativa do
DF, 2015. Disponível em: <http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1695>. Acesso em: 3
ago. 2017.
1024 De fato, é possível observar na Lei algumas semelhanças entre as categorias Parque Distritais
e Parques Ecológicos. Todavia, há, também, significativas distinções que tornam os Parques Ecológicos
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porque não se tem notícias acerca da argumentação que teria fundamentado a consulta
anterior1025, essa espécie será retratada no presente estudo como uma típica Unidade
de Conservação.
Assim, fazem parte do grupo Unidades de Conservação Distritais de Proteção Integral
as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Distritais, os Monumentos
Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre. Já as Áreas de Proteção Ambiental, as Áreas
de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Distritais, os Parques Ecológicos, as
Reservas de Fauna e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural compõem o grupo
das Unidades de Conservação Distritais de Uso Sustentável (art. 8º e art. 14, da Lei
Complementar Distrital nº 827/10/00).
Atualmente, existem no Distrito Federal 10 (dez) Unidades de Conservação de Proteção
Integral, divididas em 2 (duas) Estações Ecológicas, 4 (quatro) Reservas Biológicas, 1
(um) Monumento Natural, 2 (dois) Parques Distritais e 1 (um) Refúgio da Vida Silvestre,
e 50 (cinquenta) Unidades de Conservação de Uso Sustentável, dividas em 4 (quatro)
Áreas de Preservação Ambiental, 11 (onze) Áreas de Relevante Interesse Ecológico,
1 (uma) Floresta Distrital e 34 (trinta e quatro) Parques Ecológicos1026. Tais números
relevantes para a realidade do Distrito Federal. Uma delas diz respeito à porcentagem total da
unidade ocupada por áreas de preservação permanente, veredas, campos de murundus ou mancha
representativa de qualquer fitofisionomia do Cerrado. De acordo com o SDUC, o espaço somente
poderá ser categorizado como Parque Distrital se sua área contemplar, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) desses atributos ambientais citados. Já para os Parques Ecológicos, a Lei prevê que, no
mínimo, 30% (trinta por cento) da área total deve ser ocupada por áreas de preservação permanente,
veredas, campos de murundus ou mancha representativa de qualquer fitofisionomia do Cerrado. A
dificuldade de se encontrar atualmente dentro do Distrito Federal áreas que possam ser consideradas
Parques Distritais por contemplar um ou mais ecossistemas totalmente inalterados ou parcialmente
alterados pela ação do homem, despertar especial interesse sob o ponto de vista científico, cultural,
educativo e recreativo, ou, ainda onde existam paisagens naturais de grande valor cênico são, apenas,
alguns fatores que justificam a manutenção do Parque Ecológico como categoria de manejo de UC,
principalmente, para que tais áreas recebam o regime protetivo devido. Além disso, a equipe técnica do
IBRAM explica, ainda, que os Parques Ecológicos se enquadram na definição genérica de UC prevista
no SNUC; preservam amostram significativas de ecossistemas aquáticos e terrestres; realizam serviços
ambientais importantes como (a) fornecimento de água para abastecimento público, (b) recepção de
efluentes (tratados ou não), (c) drenagem urbana e consequente amortecimento dos picos de vazão
durante chuvas intensas; (d) propiciam estabilização e melhoria do microclima nas ocupações humanas
localizadas nas imediações;(e) melhoria estética; são locais propícios para a realização de pesquisas
científicas em temas diversos - biologia da conservação, ciências naturais, ciências sociais, ciências da
saúde, etc; funcionam como conectores ambientais em meio a matriz urbana, facilitando o fluxo gênico
entre populações da flora/fauna; ofertam áreas adequadas para a realização de atividades de educação
ambiental, recreação em contato com a natureza, práticas esportivas; são áreas importantes para a
promoção da saúde e bem estar das populações, etc. Pedido nº 00391000188201796.
1025 Em consulta feita à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por meio da Lei de Acesso à
Informação, o órgão respondeu que a informação solicitada não consta em seus arquivos. Pedido nº
00393000028201727.
1026 Na somatória dos Parques Ecológicos foi incluída o Parque Três Meninas que, embora tenha
sido criado por Lei, recebeu posteriormente a qualidade de ecológico por meio de Decreto, o que
sabidamente é uma impropriedade, pois um ato normativo só pode ser alterado por outro ato normativo
da mesma espécie ou superior. Desse montante, foi excluído o Parque Irmão Afonso Hauss, que se
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se referem, apenas, àqueles espaços cujo ato de instituição continua válido e a
nomenclatura encontra previsão no Sistema Distrital de Unidades de Conservação da
Natureza - SDUC1027.
Além dessas, há outras 27 (vinte e sete) áreas1028 que, embora recebam a denominação
de Parque, não carregam a qualidade de Ecológico e, portanto, não foram consideradas
como Unidades de Conservação no presente trabalho. Esses espaços devem receber o
tratamento dado pela Lei Complementar Distrital nº 265/99, por se enquadrarem como
Parques de Uso Múltiplo, que são áreas de fácil acesso à população, predominantemente
cobertas por vegetação, nativa ou exótica, mais afetas à legislação urbanística.
Não se pode deixar de mencionar, também, o caso de 6 (seis) áreas que foram gravadas
de proteção ambiental, seja como Parque de Uso Múltiplo ou Parque Ecológico, mas
tiveram os seus atos constitutivos declarados inconstitucionais por vício de iniciativa e
que agora dependem da edição de novos diplomas, mediante a observância do rito de
criação das Unidades de Conservação, quando for o caso, para que a sua existência
fática também possa receber a proteção jurídica proporcionada pelo SDUC. Vivenciam
essa situação o Parque Recreativo Taguatinga, o Parque Urbano e Vivencial do Gama,
o Parque Ecológico e Vivencial de Sobradinho, o Parque Ecológico da Cachoeirinha,
Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema e o Parque Ecológico Águas Claras,
que é uma das unidades com maior grau de implantação de estruturas e de visitação
pública1029.
3. Os indicadores Legais de Consolidação previstos no Sistema Distrital de
Unidades de Conservação
O dever de instituição de Espaços Territoriais Especialmente Protegidos não é um fim
encontra totalmente urbanizado, sem qualquer atributo ambiental de acordo com o Parecer Técnico nº
500.000.001/2014 – SUGAP/IBRAM. SOUZA, Lorene Raquel. A Gestão das Unidades de Conservação
do Distrito Federal. Brasília, 2017. 211 fl. Dissertação (Mestrado) Centro Universitário de Brasília –
UniCEUB.
1027 O número de Unidades de Conservação informado pelo IBRAM no Mapa Ambiental de 2014 é
superior ao quantitativo mencionado no presente trabalho, uma vez que o ente ambiental trata como UC,
inclusive, aquelas áreas cujas leis foram julgadas inconstitucionais. IBRAM. Mapa Ambiental. Disponível
em:< http://www.ibram.df.gov.br/pdfs/institucional/Mapa%20Ambiental%202014.pdf>. Acesso em: 29
mai. 2017.
1028 Esse número se refere às áreas que receberam a denominação de parque, incluindo os vivenciais
e de uso múltiplo, mas não possuem a qualidade de ecológico. Os parques Tagua-Park, Dona Sara
Kubitschek, Afonso Hauss e Lagoinha não foram contabilizados porque os dois primeiros são gerenciados
por outros órgãos e dois últimos foram tomados pela urbanização. Parecer Técnico nº 500.000.001/2014
– SUGAP/IBRAM. IBRAM. Parecer Técnico nº 500.000.001/2014 – SUGAP/IBRAM. Disponível em:<
http://10.44.0.26/documentos/MenuTopo/SUGAP/Parecer%20Final%20Recategorizacao.pdf>. Acesso
em: 15 dez. 2017.
1029 O Parque Urbano e Vivencial do Gama já está em fase avançada de recriação. A consulta
pública foi realizada no dia 20 de maio de 2017. IBRAM. Parque Urbano e Vivencial do Gama recebe
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em si mesmo, porque, aliado a esse mandamento legal, está a obrigação de cuidado
e gestão, que precisa ser feita em consonância com as normas vigentes1030. Assim,
compete ao Poder Público zelar pela integridade fisio-ecológica desses espaços por
meio da implementação dos instrumentos legais necessários a sua gestão técnica,
transparente e democrática. A não adoção dessas medidas pode gerar um conjunto
de Espaços Territoriais Especialmente Protegidos – ETEPS de fachada ou de papel1031.
A expressão “Parques de Papel” ou “Paper Parks” tem sido mundialmente utilizada
justamente para denominar os parques que não foram implantados e que estão
virtualmente desenhados, apenas, em mapas oficiais1032.
No Brasil, além dos parques, há diversas outras categorias de Unidades de Conservação
que foram criadas e rapidamente abandonadas à própria sorte1033, sem qualquer tipo
de investimento, apesar dos objetivos constitucionais e legais aos quais se encontram
vinculadas1034, até porque é muito mais fácil mover esforços para a criação do que para
a governança desses espaços protegidos1035.
A insuficiência de recursos financeiros tem sido apontada como uma das principais
causas da não consolidação das UCs brasileiras, já que comparado a outros países de
PIB até menor, o Brasil é um dos que menos investe ao direcionar, apenas, R$ 4,00
(quatro reais) por hectare de Unidade de Conservação. Enquanto isso na Argentina
são aplicados R$ 21,00, na Costa Rica R$ 32,00, no México R$ 39,00, no Canadá R$
53,00, na Austrália R$ 55,00, na África do Sul R$ 67,00, na Nova Zelândia R$ 110,00 e
nos Estados Unidos R$ 156,001036 por hectare de Unidade de Conservação1037.
equipamentos públicos. Disponível em:< http://www.ibram.df.gov.br/noticias/item/3091-parque-urbanoe-vivencial-do-gama-recebe-equipamentos-p%C3%BAblicos.html>. Acesso em: 30 mai. 2017.
1030 Nesse sentido: STJ. REsp 1.071.741/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin.
Disponível em:<https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stjrevistaeletronica2015_239_1_
capUnidadedeConservacao.pdf>. Acesso em: 17 de mai. 2017.
1031 STJ. REsp 1.071.741/SP, SegundaTurma, Rel. Min. Herman Benjamin. Disponível em: < https://ww2.
stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stjrevistaeletronica2015_239_1_capUnidadedeConservacao.
pdf>. Acesso em: 17 de mai. 2017.
1032 TERBORGH, John; SCHAIK, Carel. Por que o mundo necessita de parques. In: TERBORGH,
John et. el. (Orgs). Tornando os parques eficientes: estratégias para a conservação da natureza nos
trópicos. Curitiba: Ed. da UFPR/Fundação O Boticário, 2002. p. 26.
1033 PÁDUA, Maria Tereza Jorge. Estética do Paraíso. In: DOUROJEANNI, Marc J; PÁDUA, Maria
Tereza Jorge. Arcas à Deriva: unidades de conservação do Brasil. Rio de Janeiro: Technical Books, 2013.
p. 29.
1034 STJ. REsp 1.071.741/SP, SegundaTurma, Rel. Min. Herman Benjamin. Disponível em: < https://ww2.
stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stjrevistaeletronica2015_239_1_capUnidadedeConservacao.
pdf>. Acesso em: 17 de mai. 2017.
1035 NURIT, Bensusan. Conservação da Biodiversidade em áreas protegidas. Rio de Janeiro: Editora
FGV, 2006. p. 49.
1036 MEDEIROS, R.; YOUNG, C. E. F.; PAVESE, H. B.; ARAÚJO, F. F. S. Contribuição das Unidades
de Conservação brasileiras para a economia nacional. Brasília: MMA, 2011. 44 p. Disponível em: <
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/estudocontribuicao.pdf>. Acesso em: 18
mai. 2017.
1037 Da mesma forma, o Brasil também ocupa uma das piores posições do mundo, quando se
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A questão das Unidades de Conservação de Papel, no entanto, não é exclusiva da
esfera federal. Diversos Estados também enfrentam o mesmo problema, como Minas
Gerais, que até 2015 tinha regularizado somente 30% da situação fundiária de suas
Unidades de Conservação de Proteção Integral1038.
No Distrito Federal, ente federativo cujas UCs estão sendo avaliadas no presente
estudo, a situação não é diferente. As Unidades de Conservação obrigatoriamente
de domínio público sob responsabilidade do ente gestor local, Instituto do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/
DF1039, enfrentam as mais distintas realidades, podendo estar situadas em terras
desapropriadas incorporadas ao patrimônio da TERRACAP, que é ao mesmo tempo
gestora do patrimônio imobiliário e fomentadora do desenvolvimento econômico
e social do Distrito Federal1040; em terras desapropriadas, mas não incorporadas ao
patrimônio da TERRACAP; em terras desapropriadas em comum, pertencentes
à TERRACAP e à terceiros; em parcelamentos urbanos registrados em cartório;
em terras não pertencentes ao patrimônio da TERRACAP, ou seja, pendentes de
desapropriação; e em terras de propriedade da União. A Floresta Distrital Pinheiros e o
Parque Distrital Boca da Mata, por exemplo, estão situados em terras pertencentes ao
Patrimônio da referida companhia1041. Segundo as informações do IBRAM, a Reserva
Biológica do Guará, a Estação Ecológica Águas Emendadas e o Parque Distrital Salto
do Tororó também possuem instrumento indicando a dominialidade pública1042. Não há,
porém, informações sobre as Reservas Biológicas do Gama, do Rio Descoberto e do
trata da relação entre o tamanho da área protegida e o número de funcionários destinados a sua
gestão. Até 2011, havia apenas um funcionário para 18.600 hectares de UC. Na África do Sul, por
exemplo, essa relação é de um funcionário para cada 1.176 hectares. MEDEIROS, R.; YOUNG, C. E. F.;
PAVESE, H. B.; ARAÚJO, F. F. S. Contribuição das Unidades de Conservação brasileiras para a economia
nacional. Brasília: MMA, 2011. 44 p. Disponível em: < http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/
comunicacao/estudocontribuicao.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2017.
1038 Do total de 605.921,67 hectares, pertencentes às 73 Unidades de Conservação de Proteção
Integral do Estado de Minas Gerais, faltavam ser desapropriados em 2015 426.392,44 hectares.
HOJEEMDIA. Justiça determina implantação do Parque Estadual de Cerca Grande. Disponível em:
<
http://hojeemdia.com.br/horizontes/justi%C3%A7a-determina-implanta%C3%A7%C3%A3o-doparqueestadual-de-cerca-grande-1.296336>. Acesso em: 18 mai. 2017.
1039 DISTRITO FEDERAL. Lei nº 3.984, 28 de maio de 2007. Disponível em:<http://www.sinj.df.gov.
br/sinj/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norma=55099>. Acesso em: 22 jan. 2017.
1040 TERRACAP. A Terracap. Disponível em:< http://www.terracap.df.gov.br/institucional/a-terracap>.
Acesso em: 23 jan. 2017.
1041 SOUZA, Lorene Raquel. A Gestão das Unidades de Conservação do Distrito Federal. Brasília,
2017. 211 fl. Dissertação (Mestrado) Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. p. 66-67.
1042 Após consulta feita ao IBRAM, por meio da Lei de Acesso à Informação, foi informado que a
Reserva Biológica do Guará, a Estação Ecológica de Águas Emendadas, o Parque Distrital Salto do Tororó
e o Parque Ecológico Ezechias Heringer dispõem de instrumento fundiário indicando a dominialidade
pública. No mesmo documento foi noticiado que estão em processo de regularização fundiária: a APA
do Lago Paranoá, a ARIE JK, a ARIE Riacho Fundo, o Parque Ecológico e Vivencial Vila Varjão e o Parque
Ecológico Taquari. Pedido nº 00391000114201750.
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Cerradão1043. Quanto às demais unidades, o ente ambiental não possui dados oficiais
porque as negociações ainda não foram conduzidas ou concluídas intersetorialmente1044.
Dentro desse contexto, é preciso compreender que tanto na Lei Federal nº 9.985/00
como na Lei Complementar Distrital nº 827/10 existem diversos indicadores que podem
ser utilizados, de forma isolada ou concomitante, para avaliar o nível de consolidação
de uma Unidade de Conservação como a existência de: Plano de Manejo, Conselho
Gestor, adequação fundiária, estruturas físicas necessárias à gestão da UC, pesquisa,
fiscalização, monitoramento da biodiversidade, etc1045.
A proposta do presente trabalho, no entanto, é menos abrangente porque visa aferir
de forma objetiva e com base na legislação vigente quais iniciativas legais foram ou
não adotadas pelo Distrito Federal para tirar as Unidades de Conservação do Papel.
Para tanto, serão analisados, inicialmente, quatro desses indicadores - adequação
dominial, Plano de Manejo, Conselho Gestor e existência de estruturas físicas mínimas
necessárias à gestão da UC.
Esse recorte se justifica pela opção de se observar as determinações legais mais
significativas previstas tanto no Sistema Nacional como no Sistema Distrital de
Unidades de Conservação da Natureza, sem as quais as atividades de gestão, que
estão intrinsicamente relacionadas à consolidação dessas áreas, são extremamente
limitadas, para não dizer inexistentes. Além disso, a verificação dos demais
indicadores exemplificados - pesquisa, fiscalização, monitoramento da biodiversidade demandariam compreensão em outras áreas do conhecimento, que fogem à proposta
do presente trabalho.
Assim, tem-se que a averiguação da regularidade dominial1046, que se refere à
1043 Dado obtido por meio da Lei de Acesso à Informação. Pedido nº 00391000114201750.
1044 Após consulta feita pela Lei de Acesso à Informação, o IBRAM informou que “não é possível
se manifestar quanto ao domínio fundiário das demais Unidades de Conservação do Distrito Federal,
uma vez que tais negociações não foram ainda conduzidas ou concluídas intersetorialmente”. Pedido nº
00391000114201750.
1045 Vários métodos são utilizados para verificar a implementação de uma Unidade de Conservação
como o Indimapa (Índice de Implementação e de Gestão de Áreas Protegidas), desenvolvido pelo Tribunal
de Contas da União, o Rappam (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Areas Management)
e o Tracking Tool, elaborado pelo WWF em parceria com o Banco Mundial. TCU. Relatório da auditoria
coordenada em áreas protegidas da América Latina. Disponível em:< https://uc.socioambiental.org/
sites/uc.socioambiental.org/files/Relat%C3%B3rio%20de%20Auditoria%20Am%C3%A9rica%20
Latina%20TCU%202015.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2017.
1046 A expressão “regularização fundiária” tem sido comumente empregada na área ambiental
para retratar a necessidade de adequação do domínio da área ao tipo de categoria de UC previsto
na Lei. O uso dessa locução, no entanto, não parece ser o mais oportuno para exprimir essa ideia
porque o conceito legal de “regularização fundiária” é muito mais amplo, pois “abrange medidas
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao
ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes”, nos termos do artigo 9º da Lei Federal
nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Desse modo, a utilização da expressão “regularização dominial” ou
“regularidade dominial” parece ser mais apropriada. SOUZA, Lorene Raquel. A Gestão das Unidades
de Conservação do Distrito Federal. Brasília, 2017. 211 fl. Dissertação (Mestrado) Centro Universitário
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“adequação da titularidade da área à espécie de unidade de conservação”1047 e à
transferência do domínio da terra ao ente responsável pela gestão, quando for o caso,
é um indicador relevante porque dele depende o estabelecimento e o êxito da gestão
desses espaços protegidos1048.
É preciso mencionar, porém, que a Lei, apesar de indicar a dominialidade de cada
categoria de manejo, não condiciona, de forma expressa, a criação de Unidades
de Conservação à regularização dominial prévia da área1049. Aliás, a alegação de
inespecificidade das normas federais1050 e distritais afetas ao tema vem sendo utilizada
para justificar a instituição de espaços sem qualquer preocupação com a consolidação
dominial. Tal atitude, porém, destoa dos ditames constitucionais e infraconstitucionais
referentes, por exemplo, ao direito de propriedade (art. 5º, inciso XXII, da Constituição
Federal)1051.
Nesta parte do estudo, no entanto, a mera correspondência entre a categoria de
manejo e o regime dominial previsto em lei será considerada satisfatória, ainda que
a terra não esteja registrada em nome da autarquia distrital. Assim, bastará, no caso
das UCs de posse e domínio públicos, que elas estejam situadas em terras do Estado.
A verificação da existência de Plano de Manejo, por sua vez, é importante porque,
além desse estudo ser obrigatório para todas as Unidades de Conservação (art. 27,
da Lei Federal nº 9.985/00; art. 25 da Lei Complementar Distrital nº 827/10), ele é
considerado o instrumento de gestão mais importante, por se tratar de um mecanismo
consistente, confeccionado a partir de estudos do meio físico, biológico e social, que
estabelece normas para uso, manejo de recursos, além de delinear os corredores
ecológicos, quando for o caso, e indicar a implantação de estruturas físicas visando o
menor impacto possível1052.
Do mesmo modo, a presença de Conselho Gestor, que sob o ponto vista legal pode ser
de Brasília – UniCEUB. p. 66-67.
1047 OLIVEIRA, Ludmila Junqueira Duarte. Regularização Fundiária de Unidades de Conservação.
Disponível em:< http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/boletim-cientifico-n.-32-33-janeirodezembro-2010/regularizacao-fundiaria-de-unidades-de-conservacao/at_download/file>. Acesso em: 22
jan. 2017.
1048 NURIT, Bensusan. Conservação da Biodiversidade em áreas protegidas. Rio de Janeiro: Editora
FGV, 2006. p. 24.
1049 LEUZINGER, Márcia Dieguez. Natureza e cultura: unidades de conservação de proteção integral
e populações tradicionais residentes. Curitiba: Letra da Lei, 2009. p. 160.
1050 Como lembra Leuzinger, “o Decreto nº 4.340/2002, que regulamentou alguns artigos da
Lei nº 9.985/2000, contudo, não estabeleceu com precisão, como imposto legalmente, os atos a
serem praticados e as fases a serem observadas no procedimento para a instituição de unidades de
conservação”. LEUZINGER, Márcia Dieguez. Natureza e cultura: unidades de conservação de proteção
integral e populações tradicionais residentes. Curitiba: Letra da Lei, 2009. p. 202.
1051 SOUZA, Lorene Raquel. A Gestão das Unidades de Conservação do Distrito Federal. Brasília,
2017. 211 fl. Dissertação (Mestrado) Centro Universitário de Brasília – UniCEUB.p. 63.
1052 MMA. Plano de Manejo. Disponível em:< http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidadesde-conservacao/plano-de-manejo>. Acesso em: 10 jul. 2016.
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conceituado como órgão público, vinculado ao ente ou à entidade ambiental responsável
pela administração da Unidade de Conservação1053, cuja obrigatoriedade decorre da
inteligência do SDUC e do SNUC1054 - também é essencial para aferir a consolidação
de uma UC, por concretizar um princípio fundante da gestão democrática1055.
Já a existência de estrutura mínima indispensável à gestão de uma UC, implicitamente
previsto no SDUC, também é outro indexador importante para se verificar a consolidação,
ainda que inicial, de uma Unidade de Conservação por densificar a presença do Estado
administrador, fiscalizador e equacionador de eventuais conflitos.
Por Lei, a instalação das estruturas necessárias à gestão de uma Unidade de Conservação
depende da existência de Plano de Manejo. No DF, porém, várias UCs foram criadas
antes da edição do SDUC, razão pela qual algumas unidades possuem algum tipo de
infraestrutura mesmo sem o mencionado instrumento de gestão. Por conta disso, esse
indicador foi acrescentado aos demais como um indexador autônomo, já que a ideia é
verificar se há algum movimento estatal mínimo para concretizar essas áreas. Sabese, porém, que a fixação de equipamentos mínimos somente estará em consonância
com a Lei se houver Plano de Manejo.
Eleger, no entanto, quais infraestruturas uma unidade deve ter para ser qualificada
como detentora de estrutura física básica a sua gestão não é tarefa fácil. Por isso,
1053 SANTOS, A. A. B. Conselhos gestores de Unidades de Conservação. 2008. 199 f. Tese
(Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade de Brasília, Brasília. 2008. Disponível em:< http://
repositorio.unb.br/bitstream/10482/3650/1/2008_AnthonyAlissonBrandaoSantos.pdf>. Acesso em: 20
jan. 2017. p. 86.
1054 Toda UC deve ter um conselho gestor, que tem como função auxiliar o chefe da UC na sua
gestão, e integrá-la à população e às ações realizadas em seu entorno. MMA. Conselhos Gestores.
Disponível
em:<
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/conselhosgestores>. Acesso em: 18 set. 2017. Principal instrumento de relacionamento entre as Unidades
de Conservação e a sociedade, o Conselho pode ser Consultivo ou Deliberativo, e visa promover
uma gestão compartilhada da Unidade, com ampla participação da sociedade. ICMBIO. Conselhos.
Disponível em:< http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/conselhos>. Acesso em:
18 set. 2017. Nesse sentido também: MEDEIROS, Rodrigo; ARAÚJO, Fábio França Silva (Org.). Dez
anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza: lições do passado, realizações
presentes e perspectivas para o futuro. Brasília: MMA, 2011. Disponível em:< http://www.mma.gov.br/
estruturas/240/_publicacao/240_publicacao06072011055602.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2017.
1055 A Lei Federal nº 9.985/00 estabelece que as Reservas Extrativistas (art. 18, § 2º) e as Reservas
de Desenvolvimento Sustentável (art. 20, § 4º ) terão Conselho Deliberativo. Os Conselhos Consultivos,
por sua vez, são aplicáveis às Unidades de Proteção Integral, às Florestas Nacionais e aos Mosaicos
de Unidades de Conservação. A Lei é omissa, no entanto, quanto ao tipo de Conselho das Áreas de
Proteção Ambiental e quanto à necessidade deste órgão colegiado nas Áreas de Relevante Interesse
Ecológico - APAs, nas Reservas de Fauna - REFAU e nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural RPPNs. O silêncio da Lei, no entanto, não significa que os Conselhos Gestores sejam facultativos para
essas unidades, notadamente, porque faz parte da essência do Sistema de Unidades de Conservação da
Natureza a participação social, conforme se depreende do artigo 5º, incisos II, III, IV e V, da Lei Federal nº
9.985/00. No âmbito do Distrito Federal, ainda que não haja expressa disposição legal, pode ser aplicado
o mesmo raciocino porque a gestão democrática também é a base desse sistema. SOUZA, Lorene
Raquel. A Gestão das Unidades de Conservação do Distrito Federal. Brasília, 2017. 211 fl. Dissertação
(Mestrado) Centro Universitário de Brasília – UniCEUB.p. 55-56.
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utilizou-se como base o estudo “Desafios para a Consolidação das Unidades de
Conservação Estaduais do Pará”1056, que considera como mínima a existência de sede
administrativa, base de apoio para fiscalização e aquisição de equipamentos, e alguns
dos principais quesitos constantes no Relatório Parametrizado do Cadastro Nacional
de Unidades de Conservação - CNUC1057, que foi adequado também para atender à
realidade fática distrital.
Assim, na construção do questionário aplicado às UCs distritais, que foi respondido
pelo IBRAM/DF1058, elegeu-se como importante para caracterizar a existência de
estrutura física mínima a presença simultânea dos seguintes itens: telefone, internet,
computadores, energia elétrica, abastecimento de água, veículo, sede no limite da UC,
servidores na UC, cercamento e sinalização da UC. O item cercamento, porém, resta
prejudicado no caso das APAs e das ARIEs devido às características fundiárias dessas
áreas, ocasião em que será assinalada a opção – não se aplica.
Cumpre mencionar ainda que apesar dos quatro indicadores propostos terem
sido escolhidos para possuir aplicabilidade geral, eles não podem ser empregados
indistintamente a todas as UCs distritais devido ao grupo do qual elas fazem parte
– Proteção Integral ou Uso Sustentável – e às características legais de algumas
categorias de manejo.
Isso acontece, especificamente, com o indicador regularidade dominial, cuja análise é
relativizada com relação às Áreas de Proteção Ambiental – APAs, às Áreas de Relevante
Interesse Ecológico – ARIEs, aos Monumentos Naturais – MONAS e aos Refúgios de
Vida Silvestre - RVS, uma vez que tais categorias podem ser constituídas por terras
públicas e privadas. Nesses casos, portanto, a opção assinalada será – não se aplica.
Para facilitar a interpretação dos dados, optou-se por se medir o nível de consolidação
ou não das UCs de acordo com o grupo do qual elas fazem parte, de modo que a
divisão se dará da seguinte forma: indicadores legais de consolidação das Unidades de
Conservação de Proteção Integral e indicadores legais de Consolidação das Unidades
de Uso Sustentável.
O nível de consolidação dependerá do quantitativo de indicadores presentes em cada
Unidade de Conservação. Assim, se a unidade não possuir nenhum dos critérios
1056 De todos os estudos consultados, esse foi o único que indicou expressamente quais itens
uma UC deve ter para que ela tenha uma infraestrutura mínima. São eles: sede administrativa, base de
apoio para fiscalização e aquisição de equipamentos. VEDOVETO, Mariana.; ORTEGA, Valmir; PEREIRA,
Jakeline; VERISSÍMO, Adalberto. Desafios para a consolidação das Unidades de Conservação Estaduais
do Pará: Financiamento e Gestão / Belém, PA: Imazon, 2014. p. 16.
1057 MMA.
CNUC.
Disponível
em:<
http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.
php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=159>. Acesso em: 10
mar. 2018.
1058 Questionários respondidos por meio da Lei de Acesso à Informação. Pedido nº
00391000179201703.

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

estipulados, ela será estereotipada como Unidade de Conservação de Papel.
Caso a unidade contemple pelo menos um dos critérios eleitos lhe será atribuída a
nomenclatura não consolidada. Se for verificada a presença de dois itens, a área será
enquadrada como minimamente consolidada enquanto será considerada consolidada
a UC que possuir 3 indicadores.
A classificação plenamente consolidada será destinada aquelas Unidades de
Conservação que possuir quatro ou cinco indicadores. Isso porque, além dos quatro
indexadores principais, há complementarmente, ainda, um outro indicador que
também será analisado juntamente com os demais quando se tratar especificamente
das Unidades de Conservação passíveis de visitação pública, que é a existência de
estruturas mínimas de uso público, como, por exemplo, trilhas, pista de caminhada,
ciclovias, etc.
Por ser um indicador muito específico, extremamente importante para incentivar o
contato com a natureza e para reduzir os impactos provocados pela visitação, a sua
análise será feita dentro da divisão já previamente estabelecida para a aferição dos
indicadores legais de consolidação das Unidades de Conservação – UC de Proteção
Integral e de Uso Sustentável.
No entanto, por conta das características dominiais das APAs, ARIEs, MONAs e RVS
que impõem a necessidade de concordância dos donos das terras particulares com
o uso público, focou-se na análise das estruturas mínimas de visitação, apenas, das
Unidades de Conservação de domínio público – Parques Distritais, Parques Ecológicos
e Floresta Distrital1059 - dada a dificuldade de levantamento de informações nas áreas
privadas.
4. Os diferentes níveis de consolidação legal das UCs do Distrito Federal
Feitos esses recortes, as Unidades de Conservação do Distrito Federal foram avaliadas
de acordo com os indicadores legais estabelecidos no presente trabalho – adequação
dominial, Plano de Manejo, Conselho Gestor, existência de estruturas físicas mínimas
necessárias à gestão da UC e infraestrutura mínima de uso público, quando for o
caso. A situação revelada, no entanto, por meio de dados obtidos por através da Lei
de Acesso à Informação, foi inquietante. Das 9 (nove) Unidades de Conservação de
Proteção Integral sob gestão do IBRAM/DF1060, apenas, 1 (uma) pode ser considerada
1059 Na Reserva de Fauna, que é de posse e domínio público, a visitação também é permitida. No
DF, porém, ainda não existe nenhum espaço com essa nomenclatura.
1060 Foi excluída desse cálculo a Estação Ecológica do Jardim Botânico, única UC que não está sob a
gestão do IBRAM. SOUZA, Lorene Raquel. A Gestão das Unidades de Conservação do Distrito Federal.
Brasília, 2017. 211 fl. Dissertação (Mestrado) Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. p. 75.
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consolidada porque possui pelo menos 3 indicadores. As demais estão divididas entre
não consolidadas (6) e de papel (2). O Quadro 1 abaixo retrata essa situação:
Quadro 1 – Nível de Consolidação das UCs de Proteção Integral
Indicadores legais de consolidação das UCs de Proteção Integral
Unidades de
Conservação de
Proteção Integral

Adequação
dominial

Plano de
Manejo

Conselho
Gestor

Infraestrutura
Básica

Infraestrutura
mínima de Uso
Público

Nível de Consolidação

Sim1

Sim

Não

Sim

Não se Aplica

Consolidada

2. REBIO do Guará

Sim

Não

Não

Não

Não se Aplica

Não consolidada

3. REBIO do Gama

Não

Sim

Não

Não

Não se Aplica

Não consolidada

4. REBIO do Cerradão

Não

Não

Não

Não

Não se Aplica

Unidade de Conservação
de Papel

5. REBIO do Rio
Descoberto

Não

Não

Não

Não

Não se Aplica

Unidade de Conservação
de Papel

6. Monumento
Natural do Conjunto
Espeleológico do
Morro da Pedreira

Sim2

Não

Não

Não

Não se Aplica

Não consolidada

7. Parque Distrital
Salto do Tororó

Sim3

Não

Não

Não

Não

Não consolidada

8. Parque Distrital
Boca da Mata4

Sim

Não

Não

Não

Não

Não consolidada

9. Refúgio de Vida
Silvestre da Mata Seca

Sim5

Não

Não

Não

Não se Aplica

Não consolidada

1. Estação Ecológica
Águas Emendadas

O processo de desapropriação da última ocupação existente dentro da Estação Ecológica Águas
Emendadas já foi finalizado. No entanto, não foi repassada informação sobre o registro cartorial.
Informação extraída do questionário respondido pela Autarquia Ambiental.
2
A unidade está situada em terras particulares, portanto, de acordo com a previsão legal. Informação
extraída do questionário respondido pela Autarquia Ambiental. Pedido nº 00391000179201703.
3
A terra na qual a unidade está situada foi doada ao IBRAM, mas o registro cartorial ainda não foi feito.
Informação extraída do questionário respondido pela Autarquia Ambiental. Pedido nº 00391000179201703.
4
No âmbito da Ação Civil Pública nº 2013.01.1.150847-0, o Distrito Federal, o IBRAM e a TERRACAP
foram condenados, por exemplo, a: recategorizar a UC, fiscalizá-la, consertar o cercamento, desocupar
a área, além de outras medidas necessárias para implementar a unidade. Atualmente, a referida ação
está na fase recursal. TJDFT. ACP nº 2013.01.1.150847-0. Disponível em:< http://cache-internet.tjdft.
jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=tjhtml105&SELECAO=1&ORIGEM=INTER&CIRCUN=1&CDNUPROC
=20130111508470>. Acesso em: 3 set. 2017.
5
A terra na qual a unidade está situada foi doada ao IBRAM, mas o registro cartorial ainda não foi feito.
Informação extraída do questionário respondido pela Autarquia Ambiental. Pedido nº 00391000179201703.
1

Fonte: IBRAM, 2017.

Com as Unidades de Conservação de Uso Sustentável, a situação é bem semelhante.
Das 50 (cinquenta) unidades, apenas, 4 podem ser consideradas consolidadas,
conforme demonstra o Quadro 2:
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Quadro 2 – Nível de Consolidação das UCs de Uso Sustentável1061
Indicadores legais de consolidação das UC de Uso Sustentável
Unidades de
Conservação de Uso
Sustentável

Adequação
dominial

Plano
de
Manejo

Conselho
Gestor

Infraestrutura
Básica

Infraestrutura
Mínima de
Uso Público

Nível de Consolidação

P.E. Três Meninas

Não

Não

Não

Sim

Sim

Minimamente consolidada

P.E. Olhos D’água

Não

Não

Não

Sim

Sim

Minimamente consolidada

P.E. Burle Marx

Não

Não

Sim

Não

Não

Não consolidada

P.E. e Vivencial Ponte
Alta do Gama

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

P.E. Saburo Onoyama

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Consolidada

P.E. Veredinha

Não

Não

Não

Sim

Sim

Minimamente consolidada

P.E. do DER

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

P.E. Pequizeiros

Sim

Não

Não

Não

Não

Não consolidada

P.E. e Vivencial
Cachoeira do
Pipiripau

Sim

Não

Não

Não

Não

Não consolidada

P.E. e Vivencial da
Lagoa Joaquim de
Medeiros

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

P.E. e Vivencial do
Retirinho

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

P.E. e Vivencial
Estância

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

P.E. Sementes do
Itapoã

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

P.E. Córrego da Onça

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

P.E. Lauro Muller

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

P.E. Luiz Cruls

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

P.E. e Vivencial do Rio
Descoberto

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

P.E. e Vivencial
Bosque dos
Eucaliptos

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

P.E. Ezechias Heringer

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Consolidada

P.E. e Uso Múltiplo
Gatumé

Sim

Não

Não

Não

Não

Não consolidada

P.E. Tororó

Sim

Não

Não

Não

Não6

Não consolidada

P.E. São Sebastião

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Consolidada

1061 As unidades de domínio público somente foram consideradas adequadas sob o ponto de vista
dominial se estavam totalmente situadas em terras públicas, de acordo com o estudo da Terracap ou
com as informações prestadas pelo IBRAM. Como o estudo é de 2013 e há dentro do IBRAM muita
dificuldade quando se trata da dominialidade das UCs podem existir outros espaços regulares que
não foram citados neste trabalho. No caso das APAs e das ARIEs, como a gestão dessas áreas é feita
tanto no edifício principal do ente ambiental como nas demais sedes situadas nas UCs e Parques
de Uso Múltiplo do DF, foram consideradas as estruturas básicas existentes nesses locais, já que o
cercamento não é um item de observância obrigatória dada à possibilidade de existência de terras
públicas e privadas. No caso específico das APAs e as ARIEs não foi aplicado o indicador Regularidade
Dominial porque essas categorias admitem também a propriedade privada.
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P.E. e Vivencial do
Recanto das Emas

Não

Não

Não

Não

Sim

Não consolidada

P.E. Bernardo Sayão7

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

P.E. Dom Bosco

Não

Não

Não

Sim

Sim

Minimamente consolidada

P.E. e Vivencial
Canjerana

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

P.E. da Garça Branca

Não

Não

Não

Não

Sim

Não consolidada

P.E. Península Sul8

Não

Não

Não

Não

Sim

Não consolidada

P.E. e Vivencial do
Riacho Fundo

Não

Não

Não

Sim

Sim

Minimamente consolidada

P.E. das Garças

Sim

Não

Não

Não

Sim

Minimamente consolidada

P.E. Taquari

Não

Sim

Não

Não

Não

Não consolidada

P.E. e Vivencial da
Candangolândia

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

P.E. e Vivencial da Vila
Varjão

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não consolidada

P.E. dos Jequitibás

Não

Não

Não

Sim

Sim

Minimamente consolidada

Floresta Distrital
Pinheiros

Não

Não

Não

Não

Não

Unidade de Conservação de
Papel

APA do Lago Paranoá

Não se aplica

Sim

Não

Sim*

Não se aplica

Minimamente consolidada

APA da Bacia do Rio
São Bartolomeu

Não se aplica

Sim

Não

Sim*

Não se aplica

Minimamente consolidada

APA das Bacias dos
Córregos Gama e
Cabeça de Veado

Não se aplica

Sim

Não

Sim*

Não se aplica

Minimamente consolidada

APA de Cafuringa

Não se aplica

Não

Não

Sim*

Não se aplica

Não consolidada

ARIE do Parque JK

Não se aplica

Sim

Não

Sim*

Não se aplica

Minimamente consolidada

ARIE da Granja do
Ipê

Não se aplica

Sim

Sim

Sim*

Não se aplica

Consolidada

ARIE do Riacho
Fundo

Não se aplica

Sim

Não

Sim*

Não se aplica

Minimamente consolidada

ARIE do Bosque

Não se aplica

Não

Não

Sim*

Não se aplica

Não consolidada

ARIE Dom Bosco

Não se aplica

Não

Não

Sim*

Não se aplica

Não consolidada

ARIE Paranoá Sul

Não se aplica

Não

Não

Sim*

Não se aplica

Não consolidada

ARIE do Córrego
Mato Grande

Não se aplica

Não

Não

Sim*

Não se aplica

Não consolidada

ARIE da Vila
Estrutural

Não se aplica

Não

Não

Sim*

Não se aplica

Não consolidada

ARIE do Córrego
Cabeceira do Valo

Não se aplica

Não

Não

Sim*

Não se aplica

Não consolidada

ARIE do Torto

Não se aplica

Sim

Não

Não

Não se aplica

Não consolidada

ARIE Cruls

Não se aplica

Não

Não

Não

Não se aplica

Unidade de Conservação de
Papel

O Parque Ecológico do Tororó possui, apenas, uma pista de caminhada/corrida.
Existem, pelo menos, duas ações sobre o Parque Ecológico Bernardo Sayão. A Ação Civil Pública nº
2002. 01.1.069350-4 versa sobre o asfaltamento de uma via que corta a unidade. Nessa ação, que já está
em fase de cumprimento de sentença, os atos administrativos que permitiam a construção da via foram
declarados nulos. A obra também foi interditada até a realização dos estudos necessários. Já na Ação
Civil Pública nº 2016.01.1.063055-3, o Distrito Federal, o IBRAM e a TERRECAP foram condenados a
desocupar, limpar e recuperar imediatamente a área ocupada irregularmente por particulares, promover
1
2
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os atos necessários à regularização fundiária, promover a restauração do cercamento da área do Parque,
além da obrigação de estabelecer um cronograma de implementação definitiva do Parque Ecológico
Bernardo Sayão. TJDFT. ACP nº 2002. 01.1.069350-4. Disponível em:< http://cache-internet.tjdft.jus.
br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=tjhtml105&SELECAO=1&ORIGEM=INTER&CIRCUN=1&CDNUPROC=
20020110693504>.
Acesso
em:
3
set.
2017;
TJDFT.
ACP
nº
2016.01.1.063055-3.Disponível
em:
<
http://cacheinternet.
tjdft.jus.br/cgibin/
tjcgi1?NXTPGM=tjhtml105&SELECAO=1&ORIGEM=INTER&CIRCUN=1&CDNUPROC=
20160110630553>. Acesso em: 3 set. 2017.
3
No caso do Parque Ecológico Península, embora não haja Plano de Manejo, Regularidade Fundiária ou
a instalação de estrutura mínima de gestão, há alguns equipamentos de uso público. O mencionado
Parque foi fechado durante alguns meses por força da Ação Judicial que discute a revitalização da Orla
do Lago Paranoá. Recentemente, o espaço foi aberto ao público. SOUZA, Lorene Raquel. A Gestão
das Unidades de Conservação do Distrito Federal. Brasília, 2017. 211 fl. Dissertação (Mestrado) Centro
Universitário de Brasília – UniCEUB. p. 60.
Fonte: IBRAM.

O restante está dividido em três diferentes níveis. Há 12 UCs minimamente
consolidadas, 18 UCs não consolidadas e 16 UCs de papel.
À vista dos dados transcritos, somando as Unidades de Proteção Integral e de Uso
Sustentável, o Distrito Federal possui 18 UCs de papel, 24 UCs não consolidadas, 12
UCs minimamente consolidadas e 5 UCs consolidadas. Não existe, portanto, no âmbito
do Distrito Federal nenhuma Unidade de Conservação que pode ser considerada
plenamente consolidada, o que, além de representar uma contrariedade ao Princípio
da Legalidade, insculpido no artigo 5º, inciso II, e no artigo 37, ambos da Constituição
Federal, que sujeita a atividade do Estado Democrático de Direito ao império da Lei, traz
uma série de limitações que restringem os objetivos do Sistema Distrital de Unidades
de Conservação da Natureza e, ao mesmo tempo, colocam em risco a efetividade do
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Isso porque, as limitações provocadas pela inobservância da Lei Complementar
Distrital nº 827/10 impedem a realização de seus objetivos como a preservação dos
ecossistemas locais, a promoção da participação da sociedade na implantação e gestão
das UCs, o favorecimento de condições para a promoção da educação ambiental e da
recreação em contato com a natureza, além do turismo ecológico etc.
Do mesmo modo, a efetividade - cuja concepção está intrinsecamente relacionada ao
cumprimento da norma1062 - do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
é prejudicada quando há o descumprimento da Lei Complementar Distrital nº 827/10,
uma vez que a criação e a consequente gestão de Espaços Territoriais Especialmente
Protegidos – ETEPs, dentre os quais se inserem as Unidades de Conservação, com
1062 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 5ª edição. São Paulo:
Saraiva, 2015. p. 255.
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regime jurídico e sistematização própria1063, é uma das formas de se assegurar a
máxima realização desse direito por parte do Poder Público, seja ele federal, estadual
ou municipal, nos termos do artigo 225, inciso III, da Constituição.
Por fim, no que tange às Unidades de Conservação de Papel, é preciso ressaltar
que, além do aspecto negativo de limitar a efetividade do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e os objetivos do Sistema Nacional e Distrital de Unidades
de Conservação, têm sido atribuída a elas uma característica resiliente: a capacidade
de proteger uma parcela significativa de seus recursos como efeito de seu mero
estabelecimento legal, principalmente, se estiverem situadas em terras públicas1064.
De fato, há vários estudos reconhecendo a capacidade de prestação de serviços
ecossistêmicos de diversas Unidades de Conservação, mesmo sem o recebimento
do suporte governamental adequado. Essas mesmas pesquisas demonstram, no
entanto, que essa habilidade cambaleante pode se tornar pujante se houver melhora
nos investimentos1065.
4. Conclusões articuladas
4.1. Passados quase oito anos da edição do Sistema Distrital de Unidades de
Conservação da Natureza, os diferentes níveis de consolidação sob o ponto de vista Legal
das UCs distritais observados no presente trabalho revelam que existem problemas
de implementação, senão em todas, na maioria das Unidades de Conservação do
Distrito Federal.
4.2. Os dados revelados demonstram, portanto, que o Distrito Federal, quando se
trata da implementação das Unidades de Conservação, tem tido dificuldade para
observar a legislação vigente, o que, além de contrariar o princípio da legalidade, traz
sérias limitações ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao próprio
Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza.

1063 LEUZINGER, Márcia; LIMA, Gabriela; FERNANDES, Maria Heloisa; GODOY, Larissa; FRACO,
Márcia; CAMPANHA, Paulo. A efetividade do princípio da precaução em unidades de conservação no
Brasil. Disponível em:<http://www.lawforsustainability.org/sites/default/files/principio_da_precaucao_
em_unidades_de_conservacao_no_brasil.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2017. p. 4.
1064 DOUROJEANNI, Marc J. A lógica bem escondida das APAs. In: DOUROJEANNI, Marc J; PÁDUA,
Maria Tereza Jorge. Arcas à Deriva: unidades de conservação do Brasil. Rio de Janeiro: Technical Books,
2013. p. 133.
1065 Nesse sentido: SALMONA, Yuri Botelho; RIBEIRO, Fernanda Figueiredo; MATRICARDI, Eraldo
Aparecido T. Parques “no papel” conservam? o caso do Parque dos Pireneus em Goiás. Disponível
em:< https://revistas.ufg.br/bgg/article/view/31740/17009>. Acesso em: 17 mai. 2017. BRUNER, A. G.;
GULLISON, R. E.; RICE, R. E.; FONSECA, G. A. B. D. Effectiveness of Parks in Protecting Tropical
Biodiversity. Disponível em: <http://science.sciencemag.org/content/293/5532/1007/tab-pdf>. Acesso
em: 17 mai. 2017.

17.A AMPLITUDE DA CONDENAÇÃO DA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS: A POSSIBILIDADE
DA CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO EM DINHEIRO COM
OBRIGAÇÕES DE FAZER OU NÃO FAZER – ANÁLISE DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ 1992-2017

MARÍLIA REZENDE RUSSO
PROCURADORA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE-RS
CARLOS ANDRÉ SOUSA BIRNFELD
PROFESSOR DO MESTRADO EM DIREITO E JUSTIÇA SOCIAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

1. Introdução
O presente trabalho terá por foco e objetivo investigar o perfil das condenações
exaradas pelo Superior Tribunal de Justiça em Ações Civis Públicas Ambientais, tendo
por foco a aplicabilidade cumulativa dos pedidos de condenação em obrigação de
fazer ou não fazer com o de pagamento de indenização pecuniária, em razão de danos
ambientais, especialmente no sentido de verificar se o referido Tribunal chegou a
consolidar, ao longo do tempo, a perspectiva de que, embora o Art. 3º da lei 7.347/1985,
tenha feito referência a possibilidade de condenação em dinheiro “ou” ao cumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, tenha sido consolidada a perspectiva da efetiva
possibilidade de condenação cumulativa a cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer “e”, também, ao pagamento em dinheiro.
Nesta perspectiva, a presente pesquisa optou por ter, por pano de fundo,
três grandes marcos temporais, todos relacionados ao histórico evento internacional
denominado Rio-92:
a) Desde a vigência da Lei Federal nº 7.347/1985, passando pelo próprio evento,
em 1992 e estendendo-se pelos 10 anos seguintes;
b) Nos 10 anos subsequentes, a partir do evento denominado Rio +10;
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c) Nos anos seguintes, a partir do evento denominado Rio +20, em 2012, até
5 anos após o mesmo, em 2017.
Assim, inicialmente, registra-se que para realizar uma tabulação acerca das
condenações proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em Ações Civis Públicas
Ambientais foi utilizado o sítio eletrônico do referido Tribunal e pesquisado no setor
reservado para jurisprudência, com as palavras-chave “ação civil pública” e “meio
ambiente” a qual encontrou um total de 706 Acórdãos e 01 Acórdão de Recursos
Repetitivos. A partir desses 707 Acórdãos, após a verificação dos conteúdos dos
mesmos, focou-se o trabalho na análise e tabulação específica daqueles Recursos
Especiais que analisaram efetivamente as condenações previstas no artigo 3º da Lei nº
7.347/1985, ou seja, condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer; ou ambas cumuladas.
Neste contexto, inicia-se o presente com uma breve contextualização da lei da
Ação Civil Pública, a Lei Federal nº 7.347/1985, passando-se a, no item seguinte, para
a exposição de um panorama do evento Rio 92 e seus desdobramentos.
Fixadas estas duas bases conceituais, no terceiro momento se apresentará a
tabulação sistematizada da pesquisa realizada, apresentando, na ordem cronológica,
as tabelas que abrangem os distintos períodos supracitados.
Ao final, serão analisadas as decisões do Superior Tribunal de Justiça acerca
dos tipos de condenações aplicadas nas Ações Civis Públicas Ambientais antes
apresentadas, ao efeito de verificar se, no transcorrer dos distintos eventos que
constituíram o pano de fundo, (Rio 92, Rio +10 e Rio +20), o referidoTribunal efetivamente
consolidou a possibilidade de cumulação entre os pedidos de obrigação de fazer e de
pagamento de indenização pecuniária em razão de dano ambiental, permitindo um
maior escopo de proteção ambiental, afinado com as ditretrizes firmadas na Rio 92 e
retomadas nos eventos subequentes.

2. O surgimento da Ação Civil Pública e as peculiaridades da Ação Civil Pública
Ambiental
O processo civil clássico (na época regido pela Lei Federal nº 5.869/1973 e hoje
pela Lei Federal nº 13.605/2015), projetado na sua essência para dirimir questões da
esfera privada, não se mostrou adequado para enfrentar o perfil de conflitos relacionados
ao meio ambiente, notadamente tendo-se em conta a questão relativa a legitimidade
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ativa da ação. Conforme Édis Milaré, ao que se sabe a primeira referência expressa ao
termo “ação civil pública”, na esfera legislativa, foi dita pela Lei Complementar Federal
nº 40, de 14/12/1981, que, ao determinar as normas gerais para a organização do
Ministério Público dos Estados, dispôs ser função institucional do Parquet promover a
Ação Civil Pública, nos termos da lei (artigo 3º, III).1066, sendo que até então a referência
mais próxima se encontrava Lei Federal nº 6.938, de 31/08/1981, a qual, em seu
Art. 14, §1º houvera fixado que o poluidor estava obrigado, independentemente da
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros, afetados por sua atividade, cabendo ao Ministério Público da União e dos
Estados a legitimidade para propor, além da ação criminal, a respectiva “ação de
responsabilidade civil” por danos causados ao meio ambiente. Não havia, todavia,
naquele contexto normativo, clareza sobre o trâmite da referida ação, nem tampouco
qualquer parâmetro mínimo que não fosse o limitado Código de Processo Civil vigente.
Justamente na perspectiva de suprir essas lacunas, aproximadamente quatro
anos depois, em 24/05/1985, ganha vigência a Lei Federal nº 7.347, a qual segundo
sua ementa, pretendia disciplinar “a ação civil pública de responsabilidade por danos
causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências”. Não
deixa de ser sintomático que ainda naquele contexto fora vetada, pelo então Presidente
José Sarney, na referida ementa (e em mais três artigos da própria lei) justamente a
expressão “como a qualquer interesse difuso”, ao insustentável argumento de que
se instalaria “insegurança jurídica, em detrimento do bem comum” decorrente da
“amplíssima e imprecisa abrangência” da expressão “qualquer outro interesse difuso”.
Três anos depois a Ação Civil Pública ganha status constitucional ao teor do Art.
29, III da Constituição Federal de 1988, que explicitou entre as funções do Ministério
Público “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”
Dois anos após o Código Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078,
de 11/09/1990, alterou a Lei da Ação Civil Pública justamente explicitando a sua
aplicabilidade a todos os interesses difusos e coletivos, formalizando, no plano infraconstitucional, a extensão que já havia sido preconizada pela Constituição Federal. Além
disso, no mesmo compasso, fixou a possibilidade ação coletiva para a tutela dos que
chamou de interesses ou direitos individuais homogêneos, isto é, direitos subjetivos
divisíveis, titularizados nas mãos de pessoas determinadas, tratados tradicionalmente
1066
p. 4.

MILARÉ, Édis. “A ação civil pública na nova ordem constitucional”. São Paulo: Saraiva, 1990,
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em demandas individuais, agora passíveis de reunião em um único processo, em razão
de sua homogeneidade decorrente de uma origem comum, nos termos do artigo 81,
inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
Neste ponto, cabível salientar que a nova categoria de interesses não se limita
à defesa apenas dos consumidores, estendendo-se à Ação Civil Pública, uma vez que
esta teve seu rol ampliado a todo e qualquer tipo de interesse ou direito por meio
do artigo 117 do Código de Defesa do Consumidor que inseriu um novo artigo à Lei
nº 7.347/1985, qual seja o artigo 21, determinando a aplicabilidade dos dispositivos
processuais do referido Código à defesa dos “direitos e interesses difusos, coletivos
e individuais” que se faça pela Lei da Ação Civil Pública.
A interação dos sistemas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação
Civil Pública permite que as duas legislações sejam aplicadas indistintamente às ações
que versem sobre direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos,
contextos que inevitavelmente abrangem as questões ambientais.
Nesta perspectiva Hugo Nigro Mazilli1067 pontua que a se consolida como
instrumento para defesa de interesses transindividuais, podendo ser proposta por
diversos legitimados ativos, entre eles, as associações privadas, o Ministério Público
e outros órgãos públicos.
Nesta perspectiva a legitimação exclusiva do Ministério Público, antes fixada
pela Lei Complementar 40/81 e pela Lei Federal nº 6.938/81 foi modificada justamente
pela Lei Federal nº 7.347/1985, a qual tornou a legitimidade concorrente entre o
Ministério Público, a União, os Estados, os Municípios (ou respectivas Autarquias,
Empresas Públicas, Fundações e Sociedades de Economia Mista) e as Associações
constituídas há pelo menos um ano e dedicadas à proteção dos interesses tutelados por
esta Lei (artigo 5º). Nesta órbita, nota-se a compatibilização do sistema de legitimação
pública com o de legitimação privada, abrindo um leque amplo de possibilidades
Destarte, o disposto no artigo 3º da Lei Federal nº 7.347/1985, o qual prevê
como objeto de uma Ação Civil Pública somente ações condenatórias (ao pagamento
em dinheiro ou à obrigação de fazer ou não fazer) restou ampliado a todas as espécies
de ações adequadas a resguardar interesses e direitos tutelados pelo Código de
Defesa do Consumidor, quais sejam: os interesses ou direitos difusos, os interesses
ou direitos coletivos e os interesses ou direitos individuais homogêneos (Art. 83 c/c
Art. 81, ambos do CDC). Como exemplo pode-se citar a declaração de nulidade de
1067
MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor,
patrimônio cultura, patrimônio público e outros interesses. São Paulo: Saraiva,2011, p. 73-74
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um ato administrativo (licença) que autorizou uma obra de um prédio por ser lesivo ao
meio ambiente pela via da Ação Civil Pública.
Trata-se assim de uma ação com natureza jurídica específica1068, que transcende
a mera perspectiva de defesa de um direito subjetivo por um único titular, ampliando
as perpectivas processuais a patamares jamais antes assentados em nosso sistema
jurídico, tanto no que diz respeito ao seu escopo de abrangência como na própria
amplitude de potenciais de co-legitimados a assumir o polo ativo.
Conclui acerca do aspecto terminológico da Ação Civil Pública Rodolfo de
Camargo Mancuso que:
[...] a ação da Lei 7.347/85 objetiva a tutela de interesses metaindividuais,
de início compreensivos dos difusos e dos coletivos em sentido estrito,
aos quais na sequência se agregaram os individuais homogêneos (Lei
8.078/90, art. 81, III, c/c os arts. 83 e 117); de outra parte, essa ação
não é “pública” porque o Ministério Público pode promovê-la, a par
de outros co-legitimados, mas sim porque ela apresenta um largo
espectro social de atuação, permitindo acesso à justiça de certos
interesses metaindividuais que, de outra forma, permaneceriam num
certo “limbo jurídico”. Para mais, trata-se de locução já consagrada em
vários textos legais, inclusive na Constituição Federal (art. 129, III),
sendo que a jurisprudência e a doutrina especializada a empregam
normalmente, levando-nos a crer que esse nomen juris – ação civil
pública – já está assentado na experiência jurídica brasileira.1069

A Lei Federal nº 7.347/1985 transformou o processo judicial individualista para
um processo judicial social, uma vez que consolidou um efetivo instrumento na defesa
dos interesses sem titularidade específica, levando à apreciação do Poder Judiciário
temas de grande relevância social, como por exemplo a preservação da natureza, cujas
dimensões extrapolam os contornos das relações interpessoais.
No mesmo compasso, considerando a consagração da teoria da
responsabilidade civil objetiva ambiental prevista no artigo 14, §1º, da Lei Federal nº
9.638/1981, assim como o conceito de poluição trazido pelo inciso III do Art. 3o da
mesma lei e a interação entre a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do
Consumidor, a Ação Civil Pública Ambiental, a partir da década de 1990 se consolida
1068 MILARÉ, Édis. “A ação civil pública na nova ordem constitucional”. São Paulo: Saraiva, 1990,
p. 6.
1069 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. “Ação Civil Pública: em defesa do meio ambiente do
patrimônio cultural e dos consumidores-Lei nº 7.347/85 e legislação complementar”. 9ª edição revista e
atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 23.
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como o mais importante instrumento da defesa dos direitos difusos de toda a história
brasileira, e mais especialmente ainda no mais importante instrumento da defesa do
direito ao meio ambiente como um todo, tomado em sua dimensão difusa, coletiva,
ou individual.
É justamente nesta década que se realiza no Brasil a Rio-92, maior evento
internacional relacionado à proteção ambiental até então realizado, que ocorre
exatamente 20 anos após a primeira Conferência Mundial relacionada ao meio
ambiente, a de Estocolmo, em 1972, na qual o Brasil lamentavelmente se postou de
forma contrária a maioria das medidas de proteção ambiental então pretendidas. O fato
de sediar, 20 anos depois, uma Conferência Mundial que transcendeu em todos os
quesitos, da participação aos resultados, a de Estocolmo, permite afirmar que uma nova
perspectiva estava a se instalar não só no mundo, mas mais especialmente em nossa
pátria. Sobre este contexto, convém trazer algumas considerações, especialmente
relacionando-as com a Ação Civil Pública.

3. Um novo contexto para a proteção ambiental no Brasil a partir da Rio 92
Quando da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento (CNUMAD) na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, também
conhecida como Cúpula da Terra ou Rio 92 a Ação Civil Pública contava com quase
sete anos de existência, sendo que havia dois anos que seu escopo fora formalmente
ampliado para a defesa de todo e qualquer direito difuso.
A referida Conferência, durante a qual se oficializou a expressão desenvolvimento
sustentável, foi convocada na busca de reverter o crescente processo de deterioração
do Planeta, por meio da consideração da variável ambiental nos procedimentos de
elaboração e de implementação de políticas públicas e da adoção, em todos os
segmentos, de medidas inclinadas a garantir a compatibilização do processo de
desenvolvimento com a preservação ambiental.1070
Das discussões e avaliações realizadas durante a Rio 92 surgiram vários
documentos como a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
que elenca 27 princípios, pautando, assim, um novo modelo de desenvolvimento.
Neste sentido, o objetivo da Declaração, conforme Preâmbulo foi fixado em:
[...] avançar a partir dela, com o objetivo de estabelecer uma nova e
1070 MILARÉ, Édis. “Direito do Ambiente”. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015. p. 1619.

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

justa parceria global mediante a criação de novos níveis de cooperação
entre os Estados, os setores-chaves da sociedade e os indivíduos,
trabalhando com vistas à conclusão de acordos internacionais que
respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do sistema
global de meio ambiente e desenvolvimento, reconhecendo a natureza
integral e interdependente da Terra, [...]1071

Outro documento que foi fruto do evento Rio 92 é a denominada Agenda 21,
assinada por 179 países participantes, a qual é um instrumento de planejamento global
com 40 capítulos para a promoção de sociedades sustentáveis, conciliando ações que
visem o progresso ambiental, social e econômico. Logo, a finalidade da Agenda 21 é,
promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento para o século
XXI, denominado “desenvolvimento sustentável”.
Além destes, da Rio 92 emergiram a Declaração de Princípios sobre Florestas
e a Convenção sobre Diversidade Biológica e Convenção Quadro sobre Mudanças
Climáticas.
A respeito de tais documentos, especialmente a Agenda 21 e a Declaração
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, os mesmos definiram o contorno
de políticas essenciais para se alcançar um modelo de desenvolvimento sustentável,
o qual deveria ser interpretado não apenas sob a ótica dos interesses sociais e
econômicos, mas sob a forma de criação de um sistema universal que privilegiasse
tanto a dimensão ambiental quanto a humana.
Conforme bem sintetiza Helita Barreira Custódio, acerca do conteúdo da
Declaração do Rio/92:
[...] observa-se que os temas globais da Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio-Ambiente e Desenvolvimento, além de evidenciarem a
necessidade e a urgência do estabelecimento e da adoção de princípios
internacionais ajustáveis à conciliação do desenvolvimento de forma
especial sócio-econômico-agrícola-urbanístico coma preservação
ambiental, mediante o uso racional dos recursos naturais e culturais,
nos âmbitos internacional, regional (dois ou mais países), nacional e
local, visam à imediata ação de todos os Estados e das respectivas
comunidades no sentido de defender e preservar a VIDA no Planeta
Terra.1072
1071 UNIDAS, UNIDAS, Organização das Nações. “Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento”. Disponível em: < http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em:
05 de março de 2018.
1072 CUSTÓDIO, Helita Barreira. “A declaração do Rio/92: conteúdo e impacto sobre os direitos
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Após 10 anos, com o intuito de continuar as tentativas de consenso mundial
acerca das questões ambientais, foi realizada entre os dias 26 de agosto a 4 de
setembro de 2002 pela Organização das Nações Unidas, em Johannesburgo, na África
do Sul, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida
como Rio+10.
Referido evento reuniu representantes de 189 países, além da participação
de centenas de Organizações Não Governamentais (ONGs). Na ocasião, foi
reafirmado pelos países participantes a adesão aos princípios da Rio 92 e ao programa
de implementação da Agenda 21, comprometendo-se a cumprir os objetivos
internacionalmente acordados acerca do desenvolvimento sustentável, sendo que os
pilares essenciais e interdependentes foram lançados na Conferência do Rio, quais
sejam: o crescimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção do meio
ambiente, na esfera local, nacional, regional e global.
Nesta órbita, nota-se que a Declaração de Johannesburgo não acrescentou
nenhum avanço aos princípios e programas determinados durante a Rio 92, observandose, a priori, um evento decepcionante em termos de resultados que efetivamente
demonstrassem a aplicabilidade da boa gestão dos assuntos ambientais no plano
internacional e no plano das políticas públicas nacionais, embora se deva destacar
que a própria manutenção dos princípios e programas já fixados na Rio 92, ainda que
como programas em implementação, por si só não deixa de traduzir-se num razoável
resultado, num contexto onde maior retrocesso também poderia ter se conformado.
A respeito da diferença dos resultados da Rio 92 e da Rio +10, percebe-se
que a Rio-92 ocorreu em um clima que favorecia a cooperação internacional, apenas
três anos depois da queda do Muro de Berlim e do fim da Guerra Fria, enquanto que a
Rio+10 ocorreu durante a um cenário político oposto, isto é, em uma sociedade cada
vez mais caracterizada pelos conflitos em geral e pela desigualdade social crescente,
tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento.
Dez anos depois, 40 anos após Estocolmo-1972, a Organização das Nações
Unidas promoveu a Rio +20, conhecida assim porque marcou os vinte anos de realização
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92)
a qual realizou-se de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro.
A Rio +20 teve como finalidades a renovação do compromisso político da
Cúpula Mundial com o desenvolvimento sustentável por meio da avaliação das
nacionais”. In: Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. Coordenador: Antonio Herman V.
Benjamin, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 93.
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atitudes implementadas pelos países, bem como o tratamento de temas novos
e emergentes que surgem na sociedade dinâmica em que vivemos. Durante a
mencionada Conferência as discussões giraram em torno de dois eixos: a economia
verde no contexto do Desenvolvimento Sustentável e erradicação da pobreza, bem
como a Governança Global para o Desenvolvimento Sustentável.
Sobre a Rio +20 observou-se que os temas nela debatidos decorreram do
progresso econômico, social e tecnológico mundial, destacando que a bandeira do
desenvolvimento sustentável continua como a principal pauta dos grandes eventos
ambientalistas. A exemplo do que se referiu em relação à Rio +10, a própria manutenção
e reprodução da Conferência por si só há de ser considerada positivamente. No caso
da Rio +20 há que se acrescentar que a sua realização no Brasil consolida 20 anos
de esforços nacionais nos quais dezenas de normas ambientais extremamente bem
elaboradas foram produzidas, denotando uma efetiva inflexão na orientação política
nacional, notadamente se comparada ao contexto Rio menos vinte, a Conferência de
Estocolmo.
Nesta perspectiva, convém analisar, ao longo destes anos, como o
Poder Judiciário, notadamente a partir do Superior Tribunal de Justiça, guardião da
interpretação afinada das leis e da uniformidade da orientação jurisprudencial no país,
operou neste contexto, exatamente tendo por foco a possibilidade de interpretação
mais ampliada ou mais restritiva no que tange à responsabilização por danos causados
ao meio ambiente, tomando assim o foco principal do presente trabalho.

4. A compreensão, pelo Superior Tribunal de Justiça, da amplitude das
condenações ambientais por meio da Ação Civil Pública
Correlacionando-se a utilização da Ação Civil Pública para defesa do meio
ambiente, com os períodos balizados pelos eventos Rio 92, Rio +10 e Rio +20, com
especial enlevo no perfil da responsabilização por danos causados ao meio ambiente,
tendo por foco a possibilidade de interpretação mais ampliada ou mais restritiva do Art.
3o da referida norma, que envolve as condenações em dinheiro ou obrigação de fazer ou
não fazer, na esfera jurisdicional brasileira, buscou-se analisar os tipos de condenações
exaradas pelo Superior Tribunal de Justiça em Ações Civis Públicas Ambientais desde
a edição da Lei Federal nº 7.347 em 24 de julho de 1985 até os dias atuais – ano de 2017,
ao efeito de verificar se, ao longo dos distintos períodos, balizados pelas realizações do
eventos Rio 92, Rio +10 e Rio +20, houve ampliação e consolidação da interpretação
do Superior Tribunal de Justiça ao chancelar as condenações previstas no artigo 3º da

459

460

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

Lei da Ação Civil Pública ao ponto de conformar a efetiva possibilidade de condenação
cumulativa em dinheiro com obrigações de fazer ou não fazer.
Neste sentido analisou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
tribunal que tem a função constitucional não só de garantir a vigência padronizar a
interpretação das leis federais, como, além disso, uniformizar a jurisprudência exarada
pelas últimas instâncias de cada unidade federativa tomando-se três grandes marcos
temporais1073:
a) A partir do Evento Rio-92, estendendo-se pelos 10 anos seguintes, que
corresponde à Tabela 1 (1992-2001) abaixo;
b) Nos 10 anos subsequentes, a partir do evento denominado Rio +10, que
correspondem à Tabela 2 (2002-2010) e Tabela 3 (2010-2011) abaixo;
c) Nos anos seguintes, a partir do evento denominado Rio +20, em 2012, até
2017, que corresponde à Tabela 4 (2012-2017) e Tabela 5 (2017) abaixo:

Tabela 1 –Decisões 1992-2001
Data
19 de maio
de 1997

27 de
outubro de
1998

Tipo de
Recurso
Recurso
Especial
88.776-Goiás
Recurso
Especial
161.433-São
Paulo

Tipos de Condenações em Ações Civis Públicas Ambientais
Condenação em Obrigação de Fazer: Condenou o Estado de
Goiás aos danos ambientais causados em decorrência de obra
pública – um presídio –, uma vez que não adotou um sistema
de esgoto sanitário adequado.
Condenação Cumulada: obrigação de não fazer: abster-se de
utilizar fogo para limpeza do solo (...) e para a colheita da canade-açúcar (...); pagamento de indenização: danos ambientais
causados com a queima da palha da cana-de-açúcar (...).

1073 Destaca-se que para realizar uma tabulação acerca das condenações proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça em Ações Civis Públicas Ambientais foi utilizado o sítio eletrônico do referido
Tribunal e pesquisado no setor reservado para jurisprudência, com as palavras-chave “ação civil
pública” e “meio ambiente”, .a qual encontrou um total de 706 Acórdãos e 01 Acórdão de Recursos
Repetitivos. A partir desses 707 Acórdãos, após a verificação dos conteúdos dos mesmos, focou-se o
trabalho na análise e tabulação específica daqueles Recursos Especiais que analisaram efetivamente
as condenações previstas no artigo 3º da Lei nº 7.347/1985, ou seja, condenação em dinheiro ou
o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer; ou ambas cumuladas (BRASIL. TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTIÇA “Repositório de jurisprudência”. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/
SCON/pesquisar.jsp?livre=acao+civil+publica+e+meio+ambiente&b=ACOR&p=true&l=10&i=1&tipo_
visualizacao=RESUMO>. Acesso em: 23 de fevereiro de 2018).

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

21 de
março de
2000

20 de
junho de
2000

06 de
dezembro
de 2001

Recurso
Especial
247162-São
Paulo

Condenação em Obrigação de Fazer: a) na obrigação de fazer,
consistente na restauração ambiental; b) no pagamento de
uma indenização por esse mesmo dano ambiental; c) no
fornecimento de água potável à comunidade local; A sentença
foi reformada para excluir da condenação os itens “b” e “c”.
acima mencionados.
Recurso
Condenação em Obrigação de Fazer: a) a cessação das
Especial
atividades do matadouro, sob pena de multa diária no valor
205.153-Goiás de R$ 1.000,00; b) ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de
indenização ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. A sentença
foi reformada no sentido de excluir da condenação o item “b”.
Recurso
Condenação Cumulada: obrigação de não fazer: abster-se
Especial
de de continuar a prática de destruir o meio ambiente e o
115.599-RS patrimônio cultural (dunas e sítios arqueológicos); pagamento
de indenização: danos ambientais causados.

Tabela 2 – Decisões 2003-2010
Data

Tipo de
Recurso
11 de
Recurso
novembro
Especial
de 2003 429.570-Goiás
18 de
agosto de
2005

Recurso
Especial
605.323-MG

03 de
agosto de
2006

Recurso
Especial
439.456-SP

15 de
agosto de
2006

Recurso
Especial
625.249-PR

Tipos de Condenações em Ações Civis Públicas Ambientais
Condenação em Obrigação de Fazer: Promover obras de
recuperação da área degradada por erosões nas Vilas Maria Dilce
e Cristina, que estariam causando danos ao meio ambiente e
riscos à população circunvizinha, sob pena de multa diária.
Condenação Cumulada: Determinou a empresa poluente a
obrigação de proceder às medidas adequadas para cessação
da lesão ambiental e condenou em dinheiro pelos danos que
causou.
Condenação em Obrigação de Fazer: Afastou a condenação
ao pagamento da indenização, fixada no valor de 2.048 litros
de álcool combustível por hectare queimado, mas manteve
a obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção da
utilização de fogo para limpeza do solo, preparo do plantio e
colheita ou para a realização de quaisquer outras atividades
em que tal prática seja utilizada, sob pena da multa diária
estabelecida na sentença.
Condenação Cumulada: Reconhecer a possibilidade da
condenação em dinheiro com o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer”), a conjunção “ou” deve ser considerada
com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos
pedidos, a tutela integral do meio ambiente).
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16 de
Recurso
Condenação Cumulada: Reconhecer a possibilidade, em tese,
março de
Especial
de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações
2010
11.114.893-MG de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado,
determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para
que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e para fixar
seu valor.
10 de
Recurso
Condenação Cumulada: Reconhecer a possibilidade de
agosto de
Especial
cumulação entre as obrigações de fazer, não fazer e pagar é
2010
1.178.294-MG possível, por interpretação sistemática das Leis n. 6.938/81,
7.347/85 e 8.625/93 e do Código de Defesa do Consumidor com
a Constituição da República vigente (art. 225, § 3º).

Tabela 3 – Decisões 2010-2011
Data
07 de
outubro de
2010
02 de
dezembro
de 2010
15 de
fevereiro
de 2011

Tipo de
Recurso
Recurso
Especial
1.181.820MG
Recurso
Especial
1.180.078MG
Recurso
Especial
1.164.587MG

01 de
março de
2011

Recurso
Especial
1.165.284MG

14 de abril
de 2011

Recurso
Especial
1.227.139MG

Tipos de Condenações em Ações Civis Públicas Ambientais
Condenação Cumulada: Reconheceu que, em hipótese de
desmatamento, é possível cumular ordem para que o responsável
promova a recuperação de área desmatada e sua condenação a
reparar, em dinheiro, o dano causado ao meio ambiente.
Condenação Cumulada: A necessidade de reparação integral
da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de
obrigações de fazer e indenizar.
Condenação Cumulada: Reconhecer a possibilidade, em tese, de
cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer
voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se
os autos ao Tribunal a quo para que verifique se, na hipótese, há
dano indenizável e fixe o eventual quantum debeatur.
Condenação Cumulada: Reconhecer a possibilidade, em tese,
de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de
fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, com a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique
se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum
debeatur.
Condenação Cumulada: Reconhecer a possibilidade, em tese,
de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de
fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, com a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique
se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum
debeatur.

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

27 de
setembro
de 2011

Recurso
Especial
1.145.083MG

Condenação Cumulada: Reconhecer a possibilidade, em tese, de
cumulação da indenização pecuniária com as obrigações de fazer
voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se
os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese,
há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.

Tabela 4 – Decisões 2012-2016
Data
14 de
agosto de
2012

Tipo de
Recurso
Recurso
Especial
1.198.727MG

24 de
setembro
de 2013

Recurso
Especial
1.269.494MG

23 de
junho de
2015

Recurso
Especial
1.410.698MG

18 de
fevereiro
de 2016

Recurso
Especial
1.212.723PR
Recurso
Especial
1.454.281MG
Recurso
Especial
1.255.127MG

16 de
agosto de
2016
18 de
agosto de
2016

Tipos de Condenações em Ações Civis Públicas Ambientais
Condenação Cumulada: Reconhecer a possibilidade, em tese, de
cumulação de indenização pecuniária com obrigações de fazer
e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado,
devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique
se, no caso, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.
Condenação Cumulada: 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.
Condenação Cumulada: Condenou cada parte recorrida ao
ressarcimento de dano moral coletivo no montante individual
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O Tribunal de origem tinha
condenado apenas em medidas específicas para reparar os danos
ambientais causados, mediante a regularização do loteamento.
Condenação Cumulada: Ao interpretar o art. 3º da Lei 7.347/85,
deve ser dada à conjunção “ou” valor aditivo, e não abstrata de
cumulação da obrigação de fazer, consistente na reparação do
dano ambiental causado, com indenização pecuniária.
Condenação Cumulada: Determinou a recuperação da área
afetada, reconhecendo-se a possibilidade de cumulação de
obrigação de fazer com pagamento de indenização, esta última a
ser fixada na origem.
Condenação Cumulada: Reconhecer a possibilidade de cumulação
de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer
voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se
os autos ao Tribunal de origem para que fixe, in casu, o quantum
debeatur reparatório do dano já reconhecido no acórdão recorrido.
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Tabela 5 – Decisões 2017
Data
15 de
agosto de
2017

05 de
setembro
de 2017

Tipo de
Recurso
Recurso
Especial
1.516.278SC
Recurso
Especial
1.669.185RS

Tipos de Condenações em Ações Civis Públicas Ambientais
Condenação Cumulada: Evidente o antagonismo entre a posição
do Tribunal de origem e a do STJ, para quem, nas demandas
ambientais, admite-se, sim, a condenação, simultânea e
agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar:
uma típica obrigação cumulativa ou conjuntiva.
Condenação Cumulada: Reconhecer a possibilidade, em tese, de
cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer
e de não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado,
com a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que verifique
se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum
debeatur.

Da análise da pesquisa acima, tendo por foco a Tabela 1, encontrou-se durante
o período compreendido entre julho/1992 (considerando que a Rio 92 realizou-se entre
03 de junho e 14 de junho de 1992) e outubro/2002 (conhecida como Rio +10 ocorrida
entre 26 de agosto a 04 de setembro de 2002), o total de 05 decisões do Superior
Tribunal de Justiça em Ações Civis Públicas Ambientais que proferiram uma ou ambas
às condenações previstas no artigo 3º da Lei Federal nº 7.347/1985.
Verificou-se que a maioria das condenações (03 decisões) tratam-se da
obrigação de fazer ou não fazer, excluindo inclusive em dois casos o pagamento de
indenização em pecúnia, aplicada esta cumulativamente com as obrigações de fazer
e não fazer pelas sentenças proferidas em 1º grau, com base no argumento de que o
artigo 3º estabelecera, na expressão “ou”, a alternativa de escolher entre qual objeto
seria a condenação da Ação Civil Pública, se o cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer ou indenização em dinheiro.
Todavia, percebeu-se em dois Acórdãos já nasciam entendimentos no sentido
de que é possível a condenação cumulada da obrigação de fazer ou não fazer com a
indenização em dinheiro, com fundamento na teoria da responsabilidade civil objetiva
ambiental (artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 9.638/1981), bastando que estejam presentes
os pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil do agente causador
do dano ambiental – o evento danoso, o nexo de causalidade e a conduta, sendo
dispensada a comprovação do elemento culpa para a verificação da responsabilidade
pelo dano ao meio ambiente.
Da análise realizada nos Acórdãos após os eventos Rio +10 e Rio +20 (Tabelas
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2, 3, 4 e 5) registra-se que foi selecionado um total de 20 (vinte) Acórdãos proferidos
em Recurso Especial, sendo que 18 (dezoito) deles reconheceram a possibilidade
de cumulação dos pedidos de condenação nas Ações Civis Públicas Ambientais
em obrigação de fazer e não fazer com o dever de indenizar; enquanto que os dois
restantes condenaram a obrigação de fazer e de indenização em dinheiro.
Com relação aos Acórdãos que reconheceram a possibilidade de cumulação
de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e de não fazer voltadas à
recomposição in natura do bem lesado, verifica-se que a interpretação dada ao artigo
3º da Lei Federal nº 7.347/85 (“A ação civil poderá ter por objeto a condenação em
dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”), é no entendimento
de que a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo
a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a
ação civil pública instrumento inadequado a seus fins).
Outrossim, a possibilidade da cumulação arguida é em decorrência da
interpretação sistemática do art. 21 da mesma lei, combinado com o art. 83 do Código
de Defesa do Consumidor (“Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos
por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela.”).
Ademais, fundamentam nas decisões que exigir, para cada espécie de
prestação, uma Ação Civil Pública autônoma, além de atentar contra os princípios da
instrumentalidade e da economia processual, ensejaria a possibilidade de sentenças
contraditórias para demandas semelhantes, entre as mesmas partes, com a mesma
causa de pedir e com finalidade comum (medidas de tutela ambiental), cuja única
variante seriam os pedidos mediatos, consistentes em prestações de natureza diversa.
A proibição de cumular pedidos dessa natureza não existe no procedimento comum,
e não teria sentido negar à Ação Civil Pública, criada especialmente como alternativa
para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária,
para a tutela de todo e qualquer outro direito.
Destaca-se, em 2010, o argumento exposto no Recurso Especial nº 1.181.820MG, o qual entende ser possível a cobrança de indenização, na medida em que a
determinação de reflorestamento da área não implica automática reparação dos
prejuízos que foram causados à sociedade durante o período em que o desmatamento
permaneceu. Assim, não haveria sentido na interpretação de que não são cumuláveis as
condenações à obrigação de fazer consubstanciada na recuperação do bem ambiental
e à indenização material pela respectiva lesão.
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O fundamento do Recurso Especial nº 1.180.078-MG, também julgado em
2010, reside no fato de que a restauração in natura nem sempre é suficiente para
reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil. Ocorre que
a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que
a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo
pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio
ambiente afetado (= dano interino ou intermediário), assim como pelo dano moral
coletivo e pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante
todos os esforços de restauração).
Destaca-se, especialmente, que nos julgados após o evento Rio + 20 (Tabelas
4 e 5), transparece claramente a orientação jurisprudencial devidamente conformada
no sentido de que é possível a cumulação de pedidos de obrigação de fazer ou não
fazer com a condenação em dinheiro.
Assim, há que se concluir que a cumulação de obrigação de fazer, não fazer
e pagar não configuram de forma alguma bis in idem, conformando na verdade uma
orientação jurisprudencial atenta às múltiplas dinâmicas que envolvem a complexidade
da verificação do dano ambiental, abrangendo não só a reparação material do dano em
si e a prevenção de sua perpetuação, mas também eventuais efeitos remanescentes,
reflexos ou transitórios, morais ou patrimoniais, individuais, coletivos ou difusos, entre
os quais a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua
efetiva e completa recomposição, assim como o retorno completo ao patrimônio
público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos.

Conclusões Articuladas
1.

2.

3.

A Ação Civil Pública (Lei Federal nº 7.347/85) no mesmo período em que
foram reafirmados, no plano internacional os compromissos da Rio-92,
consolidou-se legislativa e jurisprudencialmente, no plano interno, como
efetivo instrumento de amplo espectro para a reparação do dano ambiental;
A Ação Civil Pública (Lei Federal nº 7.347/85) permite a condenação
cumulativa em obrigações de fazer; de não fazer ou de condenação em
dinheiro, de forma a abranger as amplas possibilidades de reparação do
dano ambiental;
A Ação Civil Pública (Lei Federal nº 7.347/85), a partir da possibilidade
de condenação cumulativa em obrigações de fazer; de não fazer ou de
condenação em dinheiro constitui-se em instrumento apto a plena a
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recomposição do dano ambiental, abrangendo aspectos definitivos ou
transitórios do dano, materiais ou imateriais.
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18.ASPECTOS CONTROVERTIDOS DA REPOSIÇÃO
FLORESTAL

MICHELINE MENDONÇA NEIVA
Procuradora Federal e Mestre em Direito pela UnB

1. A concepção das florestas no ordenamento jurídico
A reposição florestal é um instituto jurídico que passa ao largo das grandes
discussões acadêmicas, mas sua concepção desde o Código Florestal de 1934 denota
a consciência de que, mesmo no período em que as florestas eram consideradas
primordialmente fonte de matéria-prima, os recursos florestais podem se esgotar.
Para viabilizar um uso sustentável dessas florestas – sendo que a sustentabilidade,
no início, era apenas econômica –, foi necessário criar um mecanismo de reposição
mínima das florestas para atender à demanda do mercado consumidor.
A evolução dos contornos jurídicos desse instituto mostra a mudança da visão em
relação às formações florestais, à necessidade de recuperação dos danos ambientais
e ao papel dos órgãos ambientais. A análise da evolução normativa, que será feita a
seguir, demonstrará que a concepção de reposição florestal, desde o seu nascedouro,
está ligada, em primeiro lugar, à idéia de que os recursos florestais são finitos e, por
isso, sua exploração só será viável com o passar dos anos se houver alguma forma de
reposição desse ativo na natureza, para que o homem possa continuar fazendo uso
da madeira, conforme seus costumes. Posteriormente, surge a preocupação com as
formações florestais como parte dos ecossistemas, que precisam ser preservados
para as presentes e futuras gerações. A madeira deixa de ser apenas um ativo na
economia e para a ter um valor em si a ser preservado. Essa evolução no pensamento,
em relação à exploração dos recursos naturais, consolida-se no final do século XX
como um princípio mais amplo do desenvolvimento sustentável.
A Declaração de Estocolmo, ao tratar o ambiente humano, estabeleceu que a
planificação racional constitui um instrumento indispensável para conciliar as diferenças
que possam surgir entre as exigências do desenvolvimento e a necessidade de
proteger e melhorar o meio ambiente.
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A Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio do desenvolvimento
sustentável ao estabelecer que a ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados o princípio da defesa do meio
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
A disposição constitucional demonstra que o desenvolvimento econômico
é essencial para a sociedade brasileira, contudo, deverá dar-se em conformidade
com a preservação ambiental. Assim, deve-se buscar um ponto de equilíbrio entre
o crescimento econômico e o uso adequado, racional e responsável dos recursos
naturais para as presentes e futuras gerações. Esse é o cerne do princípio do
desenvolvimento sustentável, que deve nortear toda a discussão sobre a gestão dos
recursos florestais.1074
Como registrado acima, a reposição florestal é um instituto jurídico positivado no
ordenamento jurídico brasileiro desde 1934 e vigente até os dias atuais, com previsão
expressa no novo Código Florestal, Lei 12.651/12. Em mais de meio século, os valores
das sociedades brasileira e global em relação ao meio ambiente evoluíram a ponto de
termos, hoje, uma ordem econômica calcada no respeito ao direito fundamental ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A força que o tema do meio ambiente ganhou com o passar dos anos, por
certo, reflete-se nas normas que regem a gestão dos recursos florestais e, por
conseguinte, na reposição florestal. Os recursos florestais que, inicialmente, eram
vistos apenas como mais um ativo na economia a receber fomento do Estado para a
produção e comercialização1075, alçam status de patrimônio nacional na Constituição,
quando integrados à Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal MatoGrossense e Zona Costeira.

1074
GUERRA, Sidney; Sérgio Guerra. Curso de direito ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2009,
p. 129.
1075 Decreto 1606/1906, que cria Secretaria com denominação de Ministério dos Negócios, da
Agricultura, Indústria e Comércio inclui, dentre as matérias afetas à Indústria, a conservação e
reconstituição das florestas e matas, compreendidas as da indústria extrativa. Posteriormente, o
decreto 4421/1921 cria o Serviço Florestal do Brasil, dentro do Ministério da Agricultura, Indústria
e Comércio, tendo por objetivo a conservação, beneficiamento, reconstituição, formação e
aproveitamento das florestas. Sabbag, p. 35
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1.2. Marcos legais relevantes para a compreensão do tema
A análise do histórico da reposição florestal deve ser feita considerando alguns
marcos legais importantes para a gestão dos recursos florestais.
De 1967 a 1989, a legislação afeta à exploração de produtos florestais era aplicada
pelo Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal (IBDF), conforme determinação
do Decreto-Lei 289/67, que incumbiu esta entidade autárquica de coordenar e executar
as medidas necessárias ao desenvolvimento florestal do País e à utilização racional e
proteção dos recursos naturais renováveis. O ente era voltado, ainda, à execução das
políticas de fomento da atividade florestal, tendo como enfoque o caráter econômico
e produtivo, tanto é que, institucionalmente, foram transferidas para lá as atribuições
do Departamento de Recursos Naturais Renováveis do Ministério da Agricultura. Esse
enfoque pode ser percebido nas duas primeiras redações do art. 19 da Lei 4771/65,
que rege o uso dos recursos florestais visando a garantir o seu rendimento econômico.
Em 1989, a Lei 7.735, criou o IBAMA, que assumiu as atribuições do IBDF e
passou a atuar com enfoque maior na preservação dos recursos naturais renováveis,
sofrendo a transição de um ente responsável pelo fomento da atividade econômica
para um ente mais focado, em suas ações, na preservação do meio ambiente e no
exercício do poder de polícia.
Em 2006, com a Lei 11.248, que alterara o Código Florestal (Lei 4.771/1965),
ocorreu a transferência da gestão florestal para os órgãos estaduais, o que, na prática,
ocorreu de forma gradual, geralmente, por meio de acordos de cooperação técnica,
que observaram a estrutura e as peculiaridades dos OEMAs de cada Estado.
Essa tendência, posteriormente, foi confirmada pela Lei Complementar 140/2011,
segundo a qual a gestão florestal, compreendida na aprovação de manejos e na
autorização de supressão de vegetação, encontra-se, em regra, sob a responsabilidade
dos órgãos ambientais estaduais1076. Assim, a emissão da autorização de supressão
de vegetação e a cobrança da respectiva reposição florestal são atribuições que, hoje,
estão a cargo do órgão ambiental estadual. Ao órgão federal cabe a aprovação do manejo
e de supressão de vegetação apenas em florestas públicas federais, terras devolutas
federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e no
1076

Art. 8o São ações administrativas dos Estados:
XVI - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em:
a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em Áreas de
Proteção Ambiental (APAs);
b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7o; e
c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Estado;
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caso de atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente
pela União1077.

1.3. Conceito normativo da reposição florestal
SABBAG1078 noticia que, no Brasil, ainda em 1824, foi lançada a semente do que
seria a reposição florestal:
“Depois de seu trabalho em Portugal e retornando ao Brasil, José
Bonifácio de Andrada e Silva dissemina suas ideias, consideradas
revolucionárias na época, inclusive no que tange à área florestal. Em
1821, em documento endereçado aos deputados da Província de São
Paulo, José Bonifácio propunha além de outras coisas o seguinte:
6° em todas as vendas que se fizerem e Sesmarias, que se derem
se porá a condição, que os donos e Sesmeiros deixem para matos
e arvoredos a 6ª parte do terreno, que nunca poderá ser derrubada e
queimada sem que se faça novas plantações de bosques, para que
nunca faltem as lenhas e madeiras necessárias”

Lançada a idéia, Sabbag registra que a reposição florestal é positivada em nosso
ordenamento jurídico no Código Florestal de 1934, que, em seu art. 531079, estabeleceu
que as empresas consumidoras de florestas deveriam replantar as áreas exploradas.
A obrigação foi regulamentada em 1949, por meio da Resolução n° 101, do Instituto
Nacional do Pinho.
No Código Florestal de 1965, em sua redação original, o art. 19 também exigiu
a reposição florestal como requisito para a exploração florestal, o que foi mantido com
as alterações feitas posteriormente pelas Leis 7.511/86, 7.803/89 e 11.284/20061080.
1077 LC 140/11
Art. 7o São ações administrativas da União:
(...)
XV - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em:
a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela
União, exceto em APAs; e
b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União;
1078 SABBAG, Op. Cit. p. 1
1079 Código Florestal 1934. Art. 53. Essas sociedades ou empresas não poderão gosar dos
favores facultados nas disposições desta lei, nem obterão licença para funcionar na República se
expressamente não tomarem o compromisso de replantar as áreas que explorarem.
1080 Art. 19. Visando a maior rendimento econômico é permitido aos proprietários de florestas
heterogêneas transformá-las em homogêneas, executando trabalho de derrubada a um só tempo ou
sucessivamente, de toda a vegetação a substituir desde que assinem, antes do início dos trabalhos,
perante a autoridade competente, termo de obrigação de reposição e tratos culturais”
Art. 19. Visando a rendimentos permanentes e à preservação de espécies nativas, os proprietários
de florestas explorarão a madeira somente através de manejo sustentado, efetuando a reposição
florestal, sucessivamente, com espécies típicas da região. (Redação pela Lei 7.511/86)
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A Lei 4.771/65 foi revogada pela Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), que
manteve o instituto, agregando ao texto de lei ordinária comandos antes veiculados
nos regulamentos do antigo Código Florestal.
No âmbito regulamentar, há dois grupos de normas que representam marcos
relevantes: um primeiro grupo composto pela Instrução Normativa do IBDF nº 01/80,
Decreto 1.282/94 e Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente 01/96,
que permitia o cumprimento da obrigação relativa à reposição florestal por meio do
recolhimento de quantias ao fundo – Optantes Reposição Florestal; um segundo
grupo pós descentralização da gestão florestal, Decreto 5.975/06 e IN MMA 06/06,
que apenas autorizou o cumprimento da obrigação in natura e viabilizou a geração de
créditos de reposição também por meio da recuperação de áreas degradadas e não
só com florestas plantadas.
Para melhor compreender o conceito de reposição florestal instituído no
segundo grupo de regulamentos, é necessário esmiuçar as disposições do o Decreto
nº 5.975/2006, que conceituou o instituto como a compensação do volume de matériaprima extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima resultante de plantio
florestal para geração de estoque ou recuperação de cobertura florestal, in verbis:
Art. 13.  A reposição florestal é a compensação do volume de matériaprima extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima
resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação
de cobertura florestal.
Art. 14.  É obrigada à reposição florestal a pessoa física ou jurídica que:
I - utiliza matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação
natural;
II - detenha a autorização de supressão de vegetação natural.
§ 1º É permitida ao proprietário a reposição com espécies exóticas nas florestas já implantadas com
estas espécies. (Incluído pela Lei 7.511/86)
§ 2º Na reposição com espécies regionais, o proprietário fica obrigado a comprovar o plantio das árvores,
assim como os tratos culturais necessários a sua sobrevivência e desenvolvimento”
Art. 19. A exploração de florestas e de formações sucessoras, tanto de domínio público como de
domínio privado, dependerá de aprovação prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração,
reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea
forme. (Redação pela Lei 7.803/89)
Parágrafo único. No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a
utilização de espécies nativas”
Art. 19. A exploração de florestas e formações sucessoras, tanto de domínio público como de domínio
privado, dependerá de prévia aprovação pelo órgão estadual competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, reposição florestal
e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme. (Redação pela Lei
11.248/06)
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§ 1o  O responsável por explorar vegetação em terras públicas,
bem como o proprietário ou possuidor de área com exploração
de vegetação, sob qualquer regime, sem autorização ou em
desacordo com essa autorização, fica também obrigado a efetuar
a reposição florestal.
§ 2o  O detentor da autorização de supressão de vegetação fica
desonerado do cumprimento da reposição florestal efetuada por
aquele que utiliza a matéria-prima florestal.
§ 3o  A comprovação do cumprimento da reposição por quem utiliza
a matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação natural,
não processada ou em estado bruto, deverá ser realizada dentro do
período de vigência da autorização de supressão de vegetação.
§ 4o  Fica desobrigado da reposição o pequeno proprietário rural ou
possuidor familiar, assim definidos no art.1º, §2º, inciso I, da Lei no
4.771, de 1965, detentor da autorização de supressão de vegetação
natural, que não utilizar a matéria-prima florestal ou destiná-la ao
consumo.
Art.15. Fica isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que
comprovadamente utilize:
I-resíduos provenientes de atividade industrial, tais como costaneiras,
aparas, cavacos e similares;
II-matéria-prima florestal:
a)oriunda de supressão da vegetação autorizada, para benfeitoria ou
uso doméstico dentro do imóvel rural de sua origem;
b)oriunda de PMFS;
c)oriunda de floresta plantada; e
d)não-madeireira, salvo disposição contrária em norma específica do
Ministério de Meio Ambiente.
Parágrafo único.  A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal
não desobriga o interessado da comprovação junto à autoridade
competente da origem do recurso florestal utilizado.
Art.16. Não haverá duplicidade na exigência de reposição florestal
na supressão de vegetação para atividades ou empreendimentos
submetidos ao licenciamento ambiental nos termos do art. 10 da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Art.17. A reposição florestal dar-se-á no Estado de origem da matériaprima utilizada, por meio da apresentação de créditos de reposição
florestal.
Art.18. O órgão competente verificará a adoção de técnica de reposição
florestal, de que trata o art. 19 da Lei nº 4.771, de 1965, por meio
das operações de concessão e transferência de créditos de reposição
florestal, de apuração de débitos de reposição florestal e a compensação
entre créditos e débitos, registradas em sistema informatizado e
disponibilizado por meio da Rede Mundial de Computadores - Internet.
Parágrafo único.  A geração do crédito da reposição florestal dar-se-á
somente após a comprovação do efetivo plantio de espécies florestais
adequadas, preferencialmente nativas.
Art.19. O plantio de florestas com espécies nativas em áreas de
preservação permanente e de reserva legal degradadas poderá
ser utilizado para a geração de crédito de reposição florestal.
Parágrafo único.  Não será permitida a supressão de vegetação ou

473

474

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

intervenção na área de preservação permanente, exceto nos casos de
utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto, devidamente
caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio,
quando não existir alternativa técnica e locacional ao empreendimento
proposto, nos termos do art.4º da Lei no 4.771, de 1965.
(...)
Art.25. As operações de concessão e transferência de créditos de
reposição florestal, de apuração de débitos de reposição florestal e a
compensação entre créditos e débitos serão registradas em sistema
informatizado pelo órgão competente e disponibilizadas ao público por
meio da Internet, permitindo a verificação em tempo real de débitos e
créditos existentes.

Na sequência, a Instrução Normativa MMA nº 06/20061081 transcreveu o conceito
1081 Revogou a Instrução Normativa MMA nº 1/1996, que possuía as seguintes disposições,
em suma:
CAPÍTULO I
DA REPOSIÇÃO FLORESTAL OBRIGATÓRIA E DO PLANO INTEGRADO FLORESTAL
SEÇÃO I
DA REPOSIÇÃO FLORESTAL
Art. 1º Fica obrigada à reposição florestal a pessoa física ou jurídica que explore, utilize,
transforme ou consuma matéria-prima florestal.
Parágrafo Único. A reposição florestal de que trata o caput deste artigo deve ser efetuada
na Unidade da federação de origem da matéria-prima florestal, mediante o plantio de espécies
florestais compatíveis com a atividade desenvolvida, preferencialmente nativas, inclusive
espécies do gênero Heves, conduzido com técnicas silviculturas que venham a assegurar uma
produção que seja, no mínimo, igual ao volume anual necessário à atividade desenvolvida.
Art. 2º. A pessoa física ou jurídica não enquadrada no art. 8º desta Instrução normativa e obrigada
à reposição florestal pode optar pelas seguintes modalidades, observadas as peculiaridades
estaduais ou regionais:
I) apresentação de Levantamento Circunstanciado - LC de floresta plantada não vinculada
ao IBAMA;
II) execução ou participação em Programa de Fomento Florestal;
III) compensação, através da alienação ao patrimônio público, de área técnica
e cientificamente considerada de relevante e excepcional interesse ecológico,
e conforme disposto em normas específicas a serem baixadas pelo IBAMA.
Parágrafo Único. Os programas de fomento florestal a que se refere o inciso II deste artigo incluirão
projetos públicos de manejo florestal, florestamento e reflorestamento, preferencialmente com
espécies nativas e no estado de origem da matéria-prima florestal.
Art. 3º. - O levantamento circunstanciado deve ser protocolado na SUPES ou em uma de
suas unidades descentralizadas, na unidade da federação de origem da matéria prima florestal.
§ 1º Fica, a critério da SUPES, admitir LC de plantio realizado na forma de enriquecimento
de cobertura arbórea, para cumprimento da reposição florestal.
§ 2º No caso de admissão de LC na forma mencionada no parágrafo anterior, a SUPES
deve estabelecer normas específicas para sua apresentação, avaliação e controle.
§ 3º A vinculação à reposição florestal de fração de plantio localizada em área de terceiros
somente será admitida mediante a apresentação pelo interessado de LC, delimitando a parcela
relativa à fração a ser vinculada.
§ 4º A manutenção do plantio constante do LC é de inteira responsabilidade da pessoa
física ou jurídica que o vincula, e, na eventual ocorrência de insucesso do mesmo, o responsável
deve efetuar a reposição florestal do volume correspondente, ressalvada a hipótese de caso
fortuito ou força maio.
§ 5º É vedada a transferência do saldo do LC vinculado à reposição florestal, devendo
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da reposição florestal instituído no decreto regulamentador e disciplinou com maiores
detalhes o instituto:

o mesmo ser creditado para os exercícios subseqüentes, ressalvados os casos de alienação,
extinção ou dissolução da pessoa jurídica e, no caso da pessoa física, o encerramento de suas
atividades.
§ 6º Havendo transferência do saldo, na forma prevista no parágrafo anterior, todos os
direitos e obrigações serão assumidos pela pessoa física ou jurídica que o adquiriu.
Art. 4º A pessoa física ou jurídica que não possua plantio para atendimento do disposto
no artigo 2º e não abrangida pelo artigo 8º desta Instrução Normativa e desde que o consumo
anual seja inferior a 1.200 st/ano (hum mil e duzentos estabelecimentos por ano) ou 400 mdc
(quatrocentos metros de carvão vegetal por ano) ou 600 m3/ano (Seiscentos metros cúbicos de
toras por ano), pode optar pelo recolhimento do valor equivalente à reposição florestal à conta
“Recursos Especiais a Aplicar - Optantes de Reposição Florestal”.
Art. 5º À conta Recursos Especiais a Aplicar - Optantes de reposição Florestal destinam-se
todas as contribuições facultativas e daquelas que, não desejando fazer a reposição diretamente,
optem pelo recolhimento do valor custo da exposição florestal, observadas as disposições da
presente instrução Normativa.
§ 1º Para o cálculo do custo da reprodução florestal a que se refere esta instrução Normativa,
as SUPES fixarão o valor básico por unidade de consumo representativo das peculiaridades
regionais;
§ 2º As importâncias serão recolhidas, através de Dua - Documento Único de arrecadação,
escrituradas em conta própria e aplicadas pelo IBAMA nos Estados de origem da receita, de
acordo com as prioridades estabelecidas pelas Superintendências, ouvida a Administração
Central do IBAMA.
§ 3º A receita oriunda da conta Recursos especiais a Aplicar - optantes de Reposição
Florestal destina-se à execução de projetos técnicos de plantio e fomento florestal.
§ 4º As atividades descritas no parágrafo anterior poderão ser elaboradas e executadas
por intermédio de terceiros, devidamente credenciadas pelo IBAMA.
(...)
SEÇÃO II
DO PLANO INTEGRADO FLORESTAL – PIF
Art. 8º. A pessoa física ou jurídica que necessite de matéria-prima florestal, tal, como
siderúrgica, fábrica de celulose, cerâmica, cimentaria, indústria processadora de madeiras
(serraria, fábrica d laminados, compensados, aglomerados) e outras, cujo consumo anual seja
igual ou superior a 12.000 st/ano (doze mil estéreos por ano) ou 4.000 mdc/ano (quatro mil
metros de carvão vegetal por ano), ou a 6.000< u`>/ano (seis mil metros cúbicos de toras por
ano), fica obrigada a manter ou formar, diretamente ou em participação com terceiros, florestas
destinadas à sustentabilidade da atividade desenvolvida, inclusive em suas futuras expansões.
Parágrafo único. Observadas as peculiaridades estaduais ou regionais, os volumes
descritos no “caput” deste artigo podem ser alterados de acordo com critérios a serem fixados
pelas SUPES.
Art. 9º. A comprovação do atendimento ao disposto no artigo anterior será feita mediante
a apresentação de Plano Integrado Florestal - PIF, demonstrativo anual de fontes de suprimento
de matéria-prima florestal voltada ao abastecimento da unidade consumidora, conforme quadros
I e V anexos à presente Instrução Normativa.
Art. 10. A pessoa física ou jurídica enquadrada no art. 8º desta Instrução Normativa
deve cumprir o PIF, objetivando o seu pleno abastecimento anual, levando em consideração os
seguintes prazos:
I - para fins energéticos, celulose e similares, o intervalo de 05 (cinco) a 10 (dez) anos; e,
II - para fins de processamento de madeira, como serraria, indústria de laminado,
compensado, aglomerado e outras, a SUPES deve considerar critérios, tais como: espécie,
incremento médio anual e rotação final para estabelecimento do prazo. A Instrução Normativa
MMA nº 1/1996 revogou a Portaria Normativa IBAMA 29/1996.
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Art. 2º - Para os fins desta Instrução Normativa, entende-se por:
I - Reposição florestal: compensação do volume de matériaprima extraído de vegetação natural pelo volume de matériaprima resultante de plantio florestal para geração de estoque ou
recuperação de cobertura florestal;
II - Débito de reposição florestal: volume de matéria-prima florestal
a ser reposto na supressão de vegetação natural ou em exploração
ilegal de florestas naturais;
III - Crédito de reposição florestal: estimativa em volume de matériaprima florestal resultante de plantio florestal, devidamente comprovado
perante o órgão ambiental competente;
IV - Geração de crédito de reposição florestal: geração da expectativa
de direito à concessão de crédito, mediante o plantio de floresta, em
conformidade com os critérios estabelecidos nos arts. 11 a 14 desta
Instrução Normativa;
V - Concessão de crédito de reposição florestal: instituição de crédito
de reposição florestal, após comprovação e vinculação do plantio, ao
responsável pelo plantio, por meio de certificado do órgão ambiental
competente;

Desta forma, o recurso florestal de origem nativa terá seu estoque reposto na
natureza tanto por meio do plantio de árvores que poderão ser futuramente exploradas
como por meio da recuperação de áreas florestais degradadas. Assim, parcela da
reposição não estará destinada necessariamente à cobertura da demanda do mercado
consumidor de produtos florestais, mas poderá ser feita para garantir o plantio de
árvores em áreas degradadas, criando um estoque que não é passível de consumo
posterior.
Como a Lei 12.651/2012 manteve, em linhas gerais, com algumas alterações,
a essência do instituto da reposição florestal, conclui-se que o segundo grupo de
regulamentos continua em vigor no que não confrontar o novo Código Florestal e
nem a Lei Complementar 140/2011. Com isso, a compreensão acerca do contorno
jurídico do instituto, delineada acima, não foi alterada, pois o instituto, na nova lei,
mantém praticamente as mesmas características da lei anterior, agregando ao texto
normativo dispositivos que antes constavam no Decreto. Verifica-se, dessa forma,
uma continuidade da concepção do legislador sobre o tema. A comparação entre os
dispositivos da Lei 4771/65 e Lei 12.651/2012 reforça essa conclusão:
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Lei 4.771/65
Art. 19. A exploração de florestas e
formações sucessoras, tanto de domínio
público como de domínio privado,
dependerá de prévia aprovação pelo
órgão estadual competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,
bem como da adoção de técnicas de
condução, exploração, reposição florestal
e manejo compatíveis com os variados
ecossistemas que a cobertura arbórea
forme.
       (...)
        § 3o No caso de reposição florestal,
deverão ser priorizados projetos que
contemplem a utilização de espécies
nativas.

Lei 12.651/2012
Art. 33. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam
matéria-prima florestal em suas atividades devem suprirse de recursos oriundos de:
I - florestas plantadas;
II - PMFS de floresta nativa aprovado pelo órgão competente
do Sisnama;
III - supressão de vegetação nativa autorizada pelo órgão
competente do Sisnama;
IV - outras formas de biomassa florestal definidas pelo
órgão competente do Sisnama.
§ 1o São obrigadas à reposição florestal as pessoas
físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal
oriunda de supressão de vegetação nativa ou que
detenham autorização para supressão de vegetação
nativa.
§ 2o É isento da obrigatoriedade da reposição florestal
aquele que utilize:
I - costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos
provenientes da atividade industrial
II - matéria-prima florestal:
a) oriunda de PMFS;
b) oriunda de floresta plantada;
c) não madeireira.
§ 3o A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal
não desobriga o interessado da comprovação perante
a autoridade competente da origem do recurso florestal
utilizado.
§ 4o A reposição florestal será efetivada no Estado de origem
da matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies
preferencialmente nativas, conforme determinações do
órgão competente do Sisnama.

É comezinho em Direito que a revogação expressa de uma lei não
necessariamente acarreta a revogação de seu regulamento, desde que mantidas, no
novo diploma, as mesmas regras da norma revogada1082.
Da leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se a compatibilidade entre os
preceitos do Decreto 5.975/06 e a Lei 12.651/2012 com relação à obrigatoriedade de
reposição florestal. Em ambas as normas, permanecem mesmos requisitos para a sua
incidência: (a) utilização de matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação
natural; ou (b) a obtenção de autorização de supressão de vegetação natural. As
hipóteses de isenção da obrigação previstas no Decreto 5.975/2006 foram acolhidas
no texto da Lei 12.651/2012. Quanto à geração dos créditos de reposição florestal,
1082 Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO – INTERTEMPORAL – LEI NOVA - REGULAMENTO – RECEPÇÃO. A revogação
expressa de uma lei nova, nem sempre acarreta a derrogação do regulamento. Se os dispositivos
do regulamento são compatíveis com os novos preceitos, o regulamento é recebido pelo diploma
superveniente. (RMS 14.219/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/04/2002, DJ 24/06/2002, p. 187)
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também se verifica o alinhamento entre a nova lei e o regulamento, pois ambos exigem
que a reposição florestal seja efetivada no Estado de origem da matéria-prima utilizada
e mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas. Constatada a harmonia
entre as regras da Lei 12.651/2012 e as do Decreto 5.975/2006 quanto à reposição
florestal, pode-se concluir pela recepção do regulamento pela nova legislação.
A doutrina de Ricardo Carneiro sobre a reposição florestal reforça essa tese:
“Repetindo disposições contempladas no Dec. 5.975/2006, a Lei
nº 12.651/2012 obriga toda pessoa física ou jurídica que explore,
utilize, transforme, consuma matéria-prima florestal ou detenha
autorização para supressão vegetal a promover o plantio de espécies
– preferencialmente nativas e do mesmo bioma onde ocorreu o
desmate – que assegure, no mesmo Estado de origem da matériaprima utilizada (art. 33, § 4.º), uma produção equivalente ao volume
anual necessário à atividade econômica desenvolvida, configurando a
reposição florestal uma forma de compensação do volume de matériaprima extraído de vegetação nativa pelo volume de matéria-prima
resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação
de cobertura florística.” 1083

A essência do instituto da reposição florestal, portanto, é a seguinte: aqueles
que geram demanda de produtos florestais de origem nativa e, que, portanto, exercem
pressão econômica para a supressão de vegetação, têm a obrigação – solidária entre
o usuário da matéria-prima e aquele que a extrai da natureza – de repor os estoques
desses recursos naturais escassos de modo a viabilizar a coexistência entre o consumo
de longo prazo e a conservação das formações florestais e, por conseguinte, dos
processos ecológicos essenciais e da biodiversidade.
Nesse ponto, é interessante a visão econômico-ambiental sobre o instituto da
reposição florestal1084:
“A reposição florestal é um mecanismo cujos fundamentos estão
fortemente alicerçados no princípio usuário-pagador, na medida em que
visando a proteção do meio ambiente, transferindo ao consumidor de
matéria-prima florestal, isto é, ao utilizador do recurso natural escasso,
os custos requeridos para tornar possível a sua apropriação bem como
os custos advindos da sua utilização. Busca fazer com que os custos
implicados não venham a ser arcados seja pelo poder público,
1083
CARNEIRO, Ricardo. 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 Afonso Leme Machado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 299.
1084
FREIRE, Roberto Gonçalves. Reposição florestal: mecanismo de mercado para a conservação
do bioma cerrado? Dissertação apresentada ao Departamento de Economia da Universidade de Brasília
como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Gestão Econômica do Meio Ambiente,
2009, p. 13/14.
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seja por outros agentes, mas pelo utilizador.
O princípio do poluidor-usuário-pagador – PUP tem sido o principal
mecanismo econômico de gestão dos recursos naturais escassos.
Tem sido amplamente utilizado pelos países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE.
Na visão da OCDE, o PUP é 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.
Este princípio significa que o poluidor deve suportar os custos do
implemento das medidas supracitadas, arbitradas pelas autoridades
públicas com o objetivo precípuo de assegurar que o ambiente
possa ficar num nível aceitável. Em outros termos, o custo dessas
medidas deveria refletir-se nos preços dos bens e serviços, cuja
produção e consumo são causadores de poluição. Tais medidas não
deveriam ser acompanhadas de subsídios, porque criariam distorções
significativas ao comércio e investimentos internacionais.
Não é raro deparar-se com o princípio do poluidor-usuário-pagador sendo,
indevidamente, confundido com o princípio da responsabilização,
em geral, pela incorreta interpretação de seu verdadeiro alcance,
que quando mal compreendido pode transparecer a falsa idéia de
que se prestaria tão somente aos fins repressivos, reparatórios e
ressarcitórios. Isto, sem prejuízo do equivocado entendimento de
que se pode poluir desde que se pague. No entanto, ao contrário
disto, o princípio poluidor-usuário-pagador se relaciona com a
questão da internalização dos custos sociais da degradação dos
recursos naturais, possuindo forte viés preventivo, posto que em
sua significação aberta, corresponde ao princípio que visa imputar ao
poluidor os custos sociais da poluição por ele causada, prevenindo,
ressarcindo e reprimindo os danos ocorridos. O princípio foca,
sobretudo, antes e além da reparação e da repressão à própria
prevenção do dano ambiental, de modo tal que a atitude da
preservação e da conservação da biodiversidade se mostre menos
onerosa do que a devastação.”

É, portanto, uma obrigação administrativa, imposta por lei ordinária, que não
se confunde com sanção administrativa pelo uso ilícito de matéria-prima florestal ou
supressão de vegetação e nem com a obrigação de reparar danos ambientais.

1.4. Resgate do conceito da reposição Florestal
O extinto IBDF, na Instrução Normativa 01/801085, facultou àqueles obrigados ao
1085 A Instrução Normativa IBDF n° 01, de 11 de abril de 1980
“Art. 45-Fica instituída a conta RECURSOS ESPECIAIS A APLICAR – OPTANTES DE REPOSIÇÃO
FLORESTAL destinada às contribuições facultativas daqueles que, não desejando fazer diretamente
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cumprimento da reposição florestal a opção de recolher em uma conta denominada
Recursos Especiais a Aplicar-Optantes de Reposição Florestal, o valor equivalente à
reposição florestal, em lugar do reflorestamento por via direta, ou através de terceiros,
conforme exigido pelo Código Florestal. Os recursos recolhidos para este fundo
deveriam ter sido destinados a projetos de reflorestamento1086.
ou através de terceiros o reflorestamento exigido no Código florestal, optarem, expressamente, pelo
recolhimento do valor do custo da reposição florestal.
§ 1° - Para o cálculo do custo da reposição florestal, a que se refere este artigo, o IBDF fixará o valor
básico por árvore, reajustável semestralmente.
§ 2° - A importância calculada deverá ser recolhida ao Banco do Brasil S.A, para crédito do IBDF,
renunciando o interessado à execução da reposição em projeto próprio ou através de participação em
projetos de terceiros.
§ 3°- As importâncias recolhidas serão escrituradas naquela conta e aplicadas no estado onde ocorreu a
exploração, mediante projeto de reposição florestal do IBDF, por ele mesmo elaborado e executado ou
por intermédio de terceiros, ou ainda, na aquisição de áreas com florestas naturais.”
O § 3° do art. 45 acima, teve sua redação alterada pela Portaria n° 370/81-P, de 23 de junho de 1981,
que diz:
“Art. ............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
“§ 3° - As importâncias recolhidas serão escrituradas em conta própria e aplicadas de acordo com as
prioridades estabelecidas pela Presidência do IBDF, mediante projeto técnico elaborado e executado
pelo Instituto, ou por intermédio de terceiros, ou, ainda, na aquisição de áreas com florestas naturais.”
1086
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPOSIÇÃO FLORESTAL. RECURSOS
ARRECADADOS. PEDIDO DO MPF PARA QUE A APLICAÇÃO OCORRA NA ÁREA ONDE HOUVE A
EXPLORAÇÃO. FINALIDADE IMPOSTA NA LEI Nº 4.771/65, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
7.511/86 E NA CONSTITUÇÃO. ART. 225: ESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO DO ECOSSISTEMA.
AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO ADEQUADA AOS RECURSOS ARRECADADOS. RECONHECIMENTO
PELO IBAMA. ALEGAÇÃO DE DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA AUTARQUIA.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 20, DO CPC. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Disciplinando o tema, a Instrução Normativa nº 001, de 11/04/80, em seu artigo 45, criou a
conta de recursos a aplicar - “OPTANTES DE REPOSIÇÃO FLORESTAL - código 1062”, destinada
à arrecadação de importâncias daqueles que, não desejando fazer diretamente ou através de
terceiros o reflorestamento exigido pelo Código Florestal, optaram pelo recolhimento do valor
do custo da reposição florestal, no Banco do Brasil S/A, para crédito do Instituto requerido,
sucessor do IBDF. O § 3º do artigo em comento, lido em confronto com o artigo 5º da Portaria nº
242/88, alterada pela Portaria Normativa nº 330/88-IBDF, e com a Portaria Normativa nº 04/78,
que aprova as normas de administração Financeira do IBDF (item 4), dispõe que as importâncias
arrecadadas, que não integram a receita própria do órgão, devem ser repassadas às Delegacias
dos respectivos Estados, para serem aplicadas, mediante projeto de reposição florestal do Órgão,
por ente elaborado, nas áreas onde ocorrem a exploração ou a destruição dos elementos do
meio ambiente. 2. O IBAMA afirma que, segundo orientação estabelecida na Portaria nº 370/81-P,
de 23 de junho de 1981, que alterou o § 3º do art. 45 da Instrução Normativa nº 001 de 11.04.80,
as importâncias recolhidas à conta “optantes de reposição” serão aplicadas de acordo com os
critérios do Presidente da Autarquia, quanto à prioridade dos programas e projetos a serem
executados, subentendo-se daí que tais recursos não devem ser necessariamente aplicados no
Estado onde ocorreu a exploração. 3. Tendo em vista que as florestas do território nacional são de
propriedade comum de todos os habitantes do país, deve o Poder Público, conforme determina
a Constituição (art. 225), defendê-las e preservá-las e a forma de preservá-las, conforme definido
em lei (Leis nº 4.771/65 e 7.511/86), se dá com a reposição florestal, com espécies típicas da região,
que fora devastada. Inconcebível, portanto, que a verba ora discutida tenha outra destinação,
que não a reposição florestal das áreas que foram devastadas, já que a sua finalidade, imposta
no texto constitucional, é o estabelecimento do equilíbrio do ecossistema - patrimônio de uso
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Em 1994, os art. 19. 20 e 21 foram regulamentados pelo Decreto 1.282/94,
que manteve a possibilidade de cumprimento da reposição florestal por meio do
recolhimento de valores em seu art. 14, II. Posteriormente, a IN IBDF 01/80 foi revogada
e a reposição florestal passou a ser exigida, no âmbito do Ibama, pela IN 01/961087, que
também autorizava o cumprimento da obrigação por meio de recolhimento pecuniário.
Foi mantida, portanto, a possibilidade de recolhimento de valores para reposição
florestal até a edição do Decreto 5.975/2006, que revogou o Decreto 1.282/94.
À época, a cobrança por meio de recolhimento pecuniário foi questionada
judicialmente, o que levou oTribunal Regional Federal da 1ª Região a firmar entendimento
no sentido de que a reposição florestal deve ser cumprida in natura, por meio do plantio
de espécimes arbóreas, conforme se depreende da leitura dos precedentes abaixo:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
IBAMA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/96. REPOSIÇÃO FLORESTAL
CONVERTIDA
EM
PECÚNIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.Ilegalidade da exigência prevista na Instrução Normativa
IBAMA nº01/96 no sentido de que a reposição florestal seja
efetuada em dinheiro, sob pena de multa, uma vez que contraria
o disposto no artigo 9º do Decreto 1.282/94, o qual determina seja
ela feita mediante o plantio de espécies florestais adequadas.
2. É ilegal a exigência prevista na Portaria IBAMA 1.289/94,
no sentido de que a reposição florestal seja efetuada em
dinheiro, sob pena de multa, uma vez que contraria o disposto
no artigo 9º do Decreto 1.282/94, o qual determina seja ela
feita mediante o plantio de espécies florestais adequadas.
3. Parecer do Ministério Público Federal pelo improvimento do apelo.
4. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, improvidas.
(Processo:
Numeração
Única:
0085946-43.1998.4.01.0000;
AMS 1998.01.00.091178-0 / PA; APELAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA; Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE
MARIA DE ALMEIDA; Publicação: 28/11/2005 DJ P. 93)

comum do povo. 4. Tendo em vista o tempo decorrido da publicação da sentença (25/07/2003),
ou seja, quase quatro anos, deve ser mantida a cominação de multa, ressaltando que a mesma
será devida a partir de 15 dias após o julgamento desta ação, independentemente de recurso.
5. Remessa oficial parcialmente provida apenas para determinar que a multa será devida a
partir de 15 dias após o julgamento desta ação, independentemente de recurso.(REO 001699839.2004.4.01.0000 / RO, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Rel.
Conv. JUIZ FEDERAL AVIO MOZAR JOSE FERRAZ DE NOVAES, QUINTA TURMA, DJ p.93 de
31/05/2007)
1087
Art. 4º - A pessoa física ou jurídica que não possua plantio para atendimento do disposto
no artigo 2o e não abrangida pelo artigo 8o desta Instrução Normativa e desde que o consumo
anual seja inferior a 1.200 st/ano (hum mil e duzentos estéreos por ano) ou 400 (quatrocentos
metros de carvão vegetal por ano) ou 600 m3/ano (seiscentos metros cúbicos de toras por
ano), pode optar pelo recolhimento do valor equivalente à reposição florestal à conta Recursos
Especiais a Aplicar - Optantes de Reposição Florestal.
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MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL.
1. Improcedência da preliminar de nulidade da sentença, uma vez que
após o advento do § 3º do artigo 515 do Código de Processo Civil,
pode o Tribunal afastar a preliminar acolhida pela sentença e
prosseguir
no
exame
do
mérito
da
causa.
2. Inexistência de prova documental pré-constituída que os resíduos
oriundos da derrubada de 2 hectares de floresta se enquadram na
hipótese de incidência da isenção da reposição florestal, relativa a
raízes, tocos e galhadas (Decreto 1.282/94, art. 10, VII).
3. Ilegalidade da exigência prevista na Portaria IBAMA 1.289/94 no
sentido de que a reposição florestal seja efetuada em dinheiro, sob
pena de multa, uma vez que contraria o disposto no artigo 9º do
Decreto 1.282/94, o qual determina seja ela feita mediante o plantio
de
espécies
florestais
adequadas.
4. Apelação provida em parte. (Processo: Numeração Única: 008600361.1998.4.01.0000 AMS 1998.01.00.091235-0 / AC; APELAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA; Relator: JUIZ FEDERAL LEÃO
APARECIDO ALVES (CONV.); Publicação: 09/10/2003 DJ P. 122)

O entendimento do TRF da 1ª Região resgatou a essência do instituto da
reposição florestal ao assegurar o efetivo plantio de árvores, devolvendo, em parte
à natureza a matéria-prima consumida e, com isso, diminuindo a pressão sobre as
florestas nativas.
2. Reposição florestal e a recuperação do dano ambiental
O art. 225, §3°, da Constituição Federal de 1988, juntamente com o art. 4°, VI
e VII e art. 14, parágrafo único da Lei n° 6.938/81 formam a base legal para que os
entes legitimados adotem as medidas judiciais cabíveis para obter a recuperação de
danos causados ao meio ambiente1088.
1088
Constituição Federal
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendêlo 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.
Lei nº 6.938/1981
Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e
disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;
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. (grifo aposto).
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:
§ 1° - 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
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Como expressamente previsto na Constituição, as condutas que causarem a
degradação da qualidade ambiental, ensejam a responsabilização administrativa, penal
e civil, sendo que a recuperação do dano é exigida precipuamente na esfera civil, com
o ajuizamento da competente ação civil pública.
Especificamente no caso do desmatamento ilegal e da utilização de matériaprima florestal de origem ilícita, em razão da mesma conduta exsurgem duas obrigações
distintas: a de recuperar o dano ambiental e a de efetuar a reposição florestal –
obrigações essas que tem fundamentos legais e naturezas jurídicas distintas.
Os fundamentos legais que impõem a recuperação do dano ambiental
estão descritos no início deste tópico e incidem toda vez que for constatada uma
ação ou omissão que provoque a degradação da qualidade do meio ambiente. É
responsabilidade civil objetiva, solidária e ilimitada podendo, até, recair sobre pessoa
física ou jurídica que não foi responsável pela conduta que gerou o dano, como é o
caso dos proprietários de imóveis rurais ilegalmente desmatados – hipótese em que a
obrigação é propter rem1089.
A obrigação de recuperar o dano ambiental abrange um conjunto de ações
voltadas para a recomposição do dano in natura, considerando seus efeitos pretéritos
e futuros, motivo pelo qual admite-se a imposição de obrigações de fazer, não fazer e
pagar indenização. (Vigora em nosso sistema jurídico o princípio da reparação integral
ou in integrum do dano ambiental, irmão siamês do princípio do poluidor-pagador, a
determinar a responsabilização por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva,
incluindo, entre outros aspectos, o prejuízo suportado pela sociedade, até que haja
completa e absoluta recuperação in natura do bem lesado. Finalmente, ressalto que a
cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto
a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou
a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo
comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro,
e a terceitos, 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.
1089
(Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua
regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude
e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade
civil objetiva. São inúmeros os precedentes do STJ nessa linha: AgRg no REsp 1.494.988/MS, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.10.2015; REsp 1.247.140/PR, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 22.11.2011; REsp 1.307.938/GO, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.9.2014; AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.3.2014; EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.8.2010; REsp 1.175.907/MG, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.9.2014.)
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irreparável ou intangível. REsp 1454281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016). A restauração, aqui, tem
por objeto todo o ecossistema afetado pela conduta degradadora.
A reposição florestal, por sua vez, é uma obrigação de cunho administrativo,
imposta aos sujeitos passivos descritos nas normas de regência, devida em razão do
“fato gerador” consistente na utilização de produtos florestais. A essência do instituto
da reposição, como visto, é o de garantir o uso racional dos recursos florestais com o
objetivo de equilibrar, no longo prazo, a oferta e a demanda desse recurso escasso e
finito, de modo que os usuários (e aqueles equipadarados, responsáveis pela extração
ilegal de madeira), na medida do consumo dos produtos florestais, adotem as medidas
necessárias para repor a oferta de madeira e, com isso, diminuir a pressão exploratória
sobre as florestas nativas.
Vê-se que a obrigação de recuperar os danos ambientais e a reposição florestal
são institutos jurídicos distintos, que atendem a objetivos distintos da Política Nacional
do Meio Ambiente: a primeira está no escopo do art. 4º, 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)
e a segunda, no art. 4°, VI (à preservação e restauração dos recursos ambientais com
vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a
manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida), da Lei 6.938/80.
No âmbito do ilícito, uma mesma conduta é regulada por dois subssistemas
jurídicos distintos. A utilização da matéria-prima de origem florestal e o desmatamento
efetuados sem a devida licença concedida pelo órgão ambiental são condutas que
atraem a incidência do conjunto de normas que rege a recuperação do dano ambiental
e concomitantemente, aquelas afetas à reposição florestal.
O mesmo ocorre em outros casos, como na falta de inscrição no Cadastro
Técnico Federal, que dá ensejo à responsabilização no processo sancionador
ambiental (Decreto 6.514/08, Art. 76.  Deixar de inscrever-se no Cadastro Técnico
Federal de que trata o art.17 da Lei 6.938, de 1981: ) e na seara tributária, por ser
obrigação acessória àquela que impõe o pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental Lei 6.938/80 (Lei 6.938/80. Art. 17. Fica instituído, sob a administração do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA:  (...)II
- Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se
dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte
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e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim
como de produtos e subprodutos da fauna e flora.)
Vale esclarecer que a reposição florestal pode ser cumprida por meio de créditos
oriundos da recuperação de áreas degradadas, sem que o responsável pela utilização
do produto de origem florestal tenha qualquer relação com o ilícito que culminou na
degradação da cobertura florestal. É o que determina o art. 15 da IN MMA 06/20061090.
Idêntica disposição traz o art. 19 do Decreto 5.975/2006. Nesse aspecto,
vale destacar que tais dispositivos devem ser interpretados ressalvando-se que o
beneficiário não poderá ser o responsável pela degradação, sob pena de não se aplicar
a regra constitucional do dever de restauração/reparação do art. 225, caput e inciso I.
Não se admite, também, no ordenamento jurídico brasileiro que alguém se beneficie
do próprio ilícito – ou da própria torpeza, emprestando os dizeres do Direito Civil.
Ao viabilizar a geração de créditos de reposição florestal com a recuperação
de danos ambientais, os regulamentos não operaram uma fusão entre os institutos
da reposição florestal e o da recuperação de danos ambientais, eles criaram, sim,
um incentivo econômico à recuperação das áreas degradadas, cujo responsável pela
reversão dos danos ambientais não tenha causado a degradação.
Diante do exposto, considerando os regulamentos editados sob a égide da Lei
4.771/65, pode-se concluir que a reposição florestal é uma obrigação de fazer voltada
a compensar a extração de espécimes arbóreas de seus ecossistemas, de forma a
viabilizar o uso sustentável desse recurso natural e a existência, a longo prazo, das
formações florestais para as presentes e futuras gerações. É instituto jurídico que não
se confunde com a recuperação de danos ambientais, por ter fundamento jurídico e
propósito legal distinto.

3. Sujeito passivo da reposição florestal
Embora a Lei 4.771/65 não traga expresso o conceito do sujeito passivo da
reposição florestal, essa tarefa foi delegada ao Decreto 5.975/06 e à IN MMA
06/20061091, que impõem a obrigação a toda pessoa física e jurídica que: a) utiliza
matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação natural; b) detenha a
autorização de supressão de vegetação natural; c) seja o responsável por explorar
1090
Art.15. O plantio de florestas com espécies nativas em áreas de preservação permanente e de
reserva legal degradadas poderá ser utilizado para a geração de crédito de reposição florestal.
1091
Art. 14 do Decreto nº 5.975/2006 c/c art. 5º da Instrução Normativa MMA nº 06/2006.
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ilegalmente vegetação em terras públicas; d) seja o proprietário ou possuidor de área
com exploração de vegetação, sob qualquer regime, sem autorização ou em desacordo
com a emitida; e e) utiliza matéria-prima florestal oriunda de exploração de vegetação
natural, sem autorização ou em desacordo com a concedida.
Ficam, também, isentos da obrigatoriedade da reposição florestal aqueles que
comprovadamente utilizem1092: a) costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos
provenientes da atividade industrial; b) matéria-prima florestal: b.1) oriunda de Plano
de Manejo Florestal Sustentável - PMFS; b.2) oriunda de floresta plantada; e b.3) não
madeireira.
Quanto aos usuários de matéria-prima florestal, é importante esclarecer que a
Lei 4.771/65 também impôs a obrigação de efetuar a reposição florestal aos médios
e pequenos consumidores, o que foi apenas reforçado pelos regulamentos. A leitura
inicial e isolada do art. 20 do antigo Codex florestal poderia levar à conclusão de que
apenas os grandes consumidores estavam sujeitos à obrigação; essa, entretanto, não
é a melhor interpretação da norma, conforme leciona Hummel1093:
A grande lacuna é que o Código Florestal não tratava da obrigatoriedade
da reposição dos pequenos e médios consumidores de matéria-prima
florestal. A obrigatoriedade, de forma clara, surgiu com a Lei 7.803/89,
alterando dispositivos do artigo 19º do referido Código.
Prado (1992) sugere que a reposição florestal também está embutida
no artigo 12 do Código Florestal. Esclarecendo que a reposição não é
devida apenas pelo grande consumidor, distintamente do que estaria
previsto somente nos artigos 20 e 21.
O artigo 12 estabelece: “Nas florestas plantadas, não consideradas
de preservação permanente, é livre a extração de lenha e demais
produtos florestais ou a fabricação de carvão. Nas demais florestas,
dependerá de norma estabelecida em ato do Poder Público Federal
ou Estadual, em obediência e prescrições ditadas pela técnica e às
peculiaridades regionais.”
Quando da regulamentação, o ex-IBDF estabeleceu o princípio de
obrigatoriedade da reposição florestal, para todos os consumidores
de matéria-prima florestal. O replantio também atinge as florestas
plantadas e as pessoas físicas.
(...)
Com a Lei 7.511/86 é que tivemos alteração no Código Florestal, que
1092
Art. 33, § 2º da Lei nº 12.651/2012.
1093
HUMMEL, Antônio Carlos. Normas de acesso ao recurso florestal na Amazônia brasileira:
o caso do Manejo Florestal. Dissertação apresentada ao Programa de Biologia Tropical e Recursos
Naturais do Convênio INPA/UA, como parte dos requisitos para obtenção do Título de Mestre em
Ciências de Florestas Tropicais. p. 35
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obrigou a todos consumidores de matéria-prima florestal a realizarem
a reposição florestal obrigatória. A nova redação do artigo 19 do Código
Florestal é a seguinte:
(...)
A Lei nº 7.803/89 revogou a Lei nº 7.511/86 e determinou o seguinte texto
para o artigo 19, hoje vigente, mantendo uma ampla obrigatoriedade
da reposição florestal:

É importante o registro de que não se pode fazer distinção entre aquele que
usa a matéria-prima florestal de origem ilícita e aquele que efetua a supressão de
vegetação sem a prévia autorização do órgão ambiental, e aqueles que o fazem
observando as disposições legais: em todos esses casos, é devido o cumprimento da
reposição florestal.
Como visto, a obrigação de efetuar a reposição florestal nasce do “fato
gerador” consumo ou exploração de matéria-prima florestal. Ocorrido o fato, exsurge
a obrigação de fazer que está ligada à garantia do direito das presentes e futuras
gerações a usufruírem de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, para o qual
as florestas são imprescindíveis. Nesse contexto, é flagrantemente inviável afastar a
obrigação de reposição dos produtos florestais na natureza daqueles que obtiveram os
recursos naturais de maneira ilícita. Entender de forma diversa seria premiar aqueles
que agem à revelia das determinações legais, seria fomentar o desmatamento ilícito
para a inclusão do recurso florestal ilegal junto ao mercado consumidor.
O novo Código Florestal estabelece que a pequena propriedade ou a posse rural
familiar, ou seja, aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar
e do empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma
agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326/2006, são desobrigadas
da reposição florestal se a matéria-prima florestal for utilizada para consumo próprio
(arts. 3º, V, e 56, § 5º). Contudo, esclarece-se que a mencionada situação deverá ser
informada/comprovada previamente perante o órgão ambiental competente (art. 33,
§ 3º).
Considerando a essência do instituto da reposição florestal, que é o de gerar
estoque de produtos florestais, facilmente se apreende o motivo das isenções.
Utilizando resíduos de atividades industriais, não se está gerando nova demanda de
madeira sobre a natureza, o mesmo se dá com a matéria-prima considerada nãomadeireira e com aquelas obtidas em florestas plantadas, geralmente eucalipto. No
caso do Plano de Manejo, apesar de haver uma supressão de vegetação nativa, a
extração é feita de forma sustentável, viabilizando a continuidade do ecossistema de
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onde foi extraída a árvore.
Vê-se que a reposição florestal será exigida quando a madeira for obtida por
meio de uma autorização de supressão de vegetação, que só pode ser concedida
em área passível de conversão de uso alternativo do solo. Assim, uma vez extraído o
produto florestal, aquela área não voltará a ser floresta e daí surge o débito de reposição
florestal, com a consequente necessidade de comprovar o plantio equivalente das
árvores utilizadas.
A obrigação também exsurge sempre que não for comprovada a origem lícita
dos produtos florestais utilizados, como conclusão do raciocínio a contrario sensu
acerca das exceções. O conjunto normativo que rege a matéria exige o cumprimento
da reposição florestal de todo aquele que utiliza a matéria-prima de origem florestal,
sem fazer distinção entre aquele que a utiliza de forma lícita ou lícita. É que o “fato
gerador” da obrigação, que é a extração de produtos florestais da natureza, ou seja, a
demanda por madeira, terá ocorrido, fazendo com que nasça, com esse fato qualificado
juridicamente, a obrigação de repor o estoque.
Ademais, cumpre esclarecer que a isenção da obrigatoriedade da reposição
florestal não desobriga o interessado da comprovação, perante a autoridade
competente, da origem do recurso florestal utilizado.
Nesse ponto, além da análise sistêmica do instituto jurídico, o Decreto
6.514/20081094 reforça a ideia de que o responsável pela supressão ilegal de vegetação
é sujeito passivo da reposição florestal, já que impõe sanção de multa àquele que não
efetua a reposição.
A Lei 12.651/2012 reforça o conceito constante nos regulamentos transcritos
sobre quem é sujeito passivo da obrigação de efetuar a reposição florestal, pois o art.
31 determina que a exploração de florestas nativas e formações sucessoras depende,
além de outros requisitos, do cumprimento da reposição florestal; e o art. 33, § 1°
determina que são obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que
utilizam matéria-prima florestal de supressão de vegetação nativa ou que detenham
autorização para supressão de vegetação nativa, sem fazer distinção entre os que
utilizam de maneira lícita ou ilícita.
1094
Art. 53.  Explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies
nativas plantadas, localizada fora de área de reserva legal averbada, de domínio público ou privado, sem
aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou
metro cúbico.
Parágrafo único.  Incide nas mesmas penas quem deixa de cumprir a reposição florestal obrigatória.
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Dessa maneira, o “fato gerador” da obrigação é tanto a utilização da matériaprima florestal como a supressão de vegetação nativa, sendo que, uma vez extraído
da natureza o produto florestal, o fato acarretará a necessidade de efetuar a reposição
florestal uma única vez1095.
A realização da reposição florestal é obrigação solidária entre quem efetua a
supressão de vegetação natural e quem utiliza a respectiva matéria-prima, mas, como
dito, deve ser cumprida uma única vez. Assim, aquele fica desonerado do cumprimento
do instituto em comento quanto efetuado por este. A comprovação do cumprimento
da reposição por quem utiliza a matéria-prima florestal oriunda de supressão de
vegetação natural, não processada ou em estado bruto, deverá ser realizada dentro do
período de vigência da autorização de supressão de vegetação.
Pode-se concluir, então, que há dois grandes grupos de sujeitos passivos da
obrigação: aqueles que utilizam a matéria-prima de origem florestal lícita ou ilícita,
que não estão diretamente envolvidos na extração da madeira, como as madeireiras
e siderúrgicas; e os posseiros, proprietários ou responsáveis pela extração direta da
madeira, de forma lícita ou ilícita.
3.1. Plano de Suprimento para grandes consumidores
Com relação às florestas plantadas, é necessário realçar a condição dos
grandes consumidores de matéria-prima florestal, que são obrigados a manter um
serviço organizado que assegure o plantio de novas áreas, cuja exploração racional seja
equivalente ao consumido para seu abastecimento1096, e às empresas que funcionem
1095
Decreto 5.975/2006
Art. 14.  
(...)
§ 2o  O detentor da autorização de supressão de vegetação fica desonerado do cumprimento da
reposição florestal efetuada por aquele que utiliza a matéria-prima florestal.
1096
Lei 4.771/65
Art. 20. As empresas industriais que, por sua natureza, consumirem grandes quantidades de matéria
prima florestal serão obrigadas a manter, dentro de um raio em que a exploração e o transporte sejam
julgados econômicos, um serviço organizado, que assegure o plantio de novas áreas, em terras próprias
ou pertencentes a terceiros, cuja produção sob exploração racional, seja equivalente ao consumido
para o seu abastecimento.   Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, além das
penalidades previstas neste Código, obriga os infratores ao pagamento de uma multa equivalente a
10% (dez por cento) do valor comercial da matéria-prima florestal nativa consumida além da produção
da qual participe.
Decreto 5.975/2006:
Art. 12.  As empresas, cujo consumo anual de matéria-prima florestal seja superior aos limites a
seguir definidos, devem apresentar ao órgão competente o Plano de Suprimento Sustentável para o
atendimento ao disposto nos arts. 20 e 21 da Lei no 4.771, de 1965:
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à base de carvão vegetal, que são obrigadas a manter florestas destinadas ao seu
suprimento1097. O Plano de Suprimento Sustentável - PSS, conforme denominação
do Decreto 5.975/2006, replicada pela Lei 12.651/20121098, é exigido desse grupo de
grandes consumidores e reforça a ideia de que o instituto da reposição florestal tem
por objetivo viabilizar a reposição do estoque de madeira demandado pelo mercado
consumidor, de modo a permitir o uso sustentável desse recurso natural, diminuindo
a pressão sobre as florestas nativas.
Conforme visto no tópico inaugural, na redação original da Lei 4.771/65
I - cinqüenta mil metros cúbicos de toras;
II - cem mil metros cúbicos de lenha; ou
III - cinqüenta mil metros de carvão vegetal.
§ 1o  O Plano de Suprimento Sustentável incluirá:
I - a programação de suprimento de matéria-prima florestal;
II - o contrato entre os particulares envolvidos quando o Plano de Suprimento Sustentável incluir plantios
florestais em terras de terceiros;
III - a indicação das áreas de origem da matéria-prima florestal georreferenciadas ou a indicação
de pelo menos um ponto de azimute para áreas com até vinte hectares.
§ 2o  A apresentação do Plano de Suprimento Sustentável não exime a empresa de informar as
fontes de matéria-prima florestal utilizadas, nos termos do parágrafo único do art. 11, e do cumprimento
da reposição florestal, quando couber.
1097 Lei 4.771/65:
Art. 21. As empresas siderúrgicas, de transporte e outras, à base de carvão vegetal, lenha ou outra
matéria prima florestal, são obrigadas a manter florestas próprias para exploração racional ou a formar,
diretamente ou por intermédio de empreendimentos dos quais participem, florestas destinadas ao seu
suprimento
Parágrafo único. A autoridade competente fixará para cada empresa o prazo que lhe é facultado para
atender ao disposto neste artigo, dentro dos limites de 5 a 10 anos.
1098
Lei 12651/12
Art. 34. As empresas industriais que utilizam grande quantidade de matéria-prima florestal são obrigadas
a elaborar e implementar Plano de Suprimento Sustentável - PSS, a ser submetido à aprovação do órgão
competente do Sisnama.
§ 1o O PSS assegurará produção equivalente ao consumo de matéria-prima florestal pela atividade
industrial.
§ 2o O PSS incluirá, no mínimo:
I - programação de suprimento de matéria-prima florestal
II - indicação das áreas de origem da matéria-prima florestal georreferenciadas;
III - cópia do contrato entre os particulares envolvidos, quando o PSS incluir suprimento de matériaprima florestal oriunda de terras pertencentes a terceiros.
§ 3o Admite-se o suprimento mediante matéria-prima em oferta no mercado:
I - na fase inicial de instalação da atividade industrial, nas condições e durante o período, não superior
a 10 (dez) anos, previstos no PSS, ressalvados os contratos de suprimento mencionados no inciso III
do § 2o;
II - no caso de aquisição de produtos provenientes do plantio de florestas exóticas, licenciadas por órgão
competente do Sisnama, o suprimento será comprovado posteriormente mediante relatório anual em
que conste a localização da floresta e as quantidades produzidas.
§ 4o O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou outras que consumam grandes quantidades de
carvão vegetal ou lenha estabelecerá a utilização exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas
ou de PMFS e será parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento.
§ 5o Serão estabelecidos, em ato do Chefe do Poder Executivo, os parâmetros de utilização de matériaprima florestal para fins de enquadramento das empresas industriais no disposto no caput.
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estava prevista a obrigação de os grandes consumidores de matéria-prima manterem
florestas plantadas para seu autossuprimento. A obrigação já foi regulamentada
pela portaria IBDF 784/69; Portaria DC 8/1975, que fixou um prazo de 180 (cento e
oitenta dias) para que as siderúrgicas apresentassem um plano industrial integrado
ao reflorestamento; Portaria Normativa n° 06/89, que define o prazo até 1995 para
que os grandes consumidores alcancem o autossuprimento (prazo reiterado no
Decreto 97.628/89 e Portaria 440/89). Assim, o PSS atualmente exigido pelo novo
Código Florestal é uma obrigação imposta aos grandes consumidores há mais de 50
(cinquenta) anos.
Acerca da relação entre a reposição florestal e o PSS, previsto na Lei
4.771/65, ensina Sabbag1099:
“A relação entre a Reposição Florestal e o Plano de Suprimento
Sustentável (PSS) é muito próxima, pois a ideia de ambos os conceitos
é de um desenvolvimento sustentável da indústria e da floresta.
É importante salientar que a definição, na norma, do que seja o PSS
não existe; é uma lacuna que precisa ser debelada. A proposta pode
ser de que o plano de suprimento sustentável é um documento
formal, todas as grandes indústrias de base florestal devem apresentar
ao órgão florestal/ambiental garantindo o seu abastecimento com
matérias-primas florestais, as quais são obrigatoriamente de origem
sustentável. O ponto focal é que tais empresas não se suprem de
matérias-primas oriundas de fontes não sustentáveis como é o
exemplo do Desmatamento.
O ideal, segundo os mandamentos do ordenamento florestal, é que
os recursos necessários para a empresa florestal estejam sob seu
controle.
A indústria que planta ou fomenta uma área florestal e esta representa
a sua necessidade de consumo em 100%, ela cumpre o seu Plano de
Suprimento Sustentável (PSS).
(...)
O Plano de Suprimento Sustentável (PSS) estabelecido pelos artigos
n° 20 e 21 do Código Florestal – Lei 4.771 de 15 de setembro de
1965 –, era denominado inicialmente de Programa Integrado Floresta
Indústria (PIFI), depois passou a ser denominado do Plano Integrado
Florestal e, por último, PSS, mas a sua configuração em termos de
conceito e objetivo sempre foram os mesmos independentemente
das modificações na legislação.”

Desde 1965, portanto, o grupo daqueles que utilizam a matéria-prima florestal
fica isento da obrigação de efetuar a reposição florestal quando comprovam a utilização
de resíduos provenientes de atividade industrial (tais como costaneiras, aparas, cavacos
e similares) ou de matéria-prima não madeireira, matéria-prima oriunda de Plano de
1099

SABBAG, Op. Cit., p. 87
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Manejo Florestal Sustentável ou de floresta plantada1100, sendo que esta pode estar
inserida em um PSS para o caso dos grandes consumidores.
O legislador exigiu que grandes consumidores se organizassem para viabilizar
o cumprimento da reposição florestal em razão da grande demanda por produtos
florestais. Vislumbrou-se que, em larga escala, seria necessário já definir de antemão de
quem ou de onde seriam obtidos os recursos florestais a longo prazo – nisso consiste
o PSS. O que causa espanto é que uma obrigação prevista em lei, que obviamente
garantiria a sustentabilidade ambiental de atividades de grande porte que demandam
da floresta não tenha eficácia em pleno ano de 2018, após décadas de degradação
florestal.
5. CONCLUSÃO
A reposição florestal foi inicialmente prevista no Código Florestal de 1934 e a
imposição desta obrigação persiste até hoje, tendo sido integralmente mantida pelas
Leis 4.771/65 e Lei 12.651/2012.
No âmbito regulamentar, há dois grupos de normas que representam marcos
relevantes: um primeiro grupo composto pela Instrução Normativa do IBDF nº 01/80,
Decreto 1.282/94 e Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente 01/96, que
permitiam o cumprimento da obrigação relativa à reposição florestal por meio do
recolhimento de quantias ao fundo – Optantes Reposição Florestal; um segundo grupo
pós descentralização da gestão florestal, Decreto 5.975/2006 e IN MMA 06/2006, que
apenas autorizava o cumprimento da obrigação in natura e viabilizaram a geração de
créditos de reposição também por meio da recuperação de áreas degradadas e não
só com florestas plantadas.
O conceito de reposição florestal foi delegado ao regulamento, Decreto
1100

IN MMA 06/2006/MMA:
Art. 6º - Nos termos do art. 15 do Decreto nº 5.975, de 2006, fica isento da obrigatoriedade
da reposição florestal aquele que comprovadamente utilize:
I - Resíduos provenientes de atividade industrial, tais como costaneiras, aparas, cavacos
e similares;
II - Matéria-prima florestal:
a) Oriunda da supressão de vegetação autorizada, para benfeitoria ou uso doméstico
dentro do imóvel rural de sua origem;
b) Oriunda de PMFS;
c) Oriunda de floresta plantada;
d) Não-madeireira, salvo disposição contrária em norma específica do Ministério do Meio
Ambiente.
Parágrafo Único - A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal não desobriga
o interessado da comprovação junto à autoridade competente da origem do recurso florestal
utilizado.
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5.975/06, que permanece em vigor mesmo após a revogação da Lei 4.771/65 pela
Lei 12.651/2012. Obrigação administrativa, imposta por lei, que, a partir de 2006, só
poderia ser cumprida por meio do efetivo plantio de árvores, preferencialmente de
espécies nativas.
A reposição florestal não se confunde com a obrigatoriedade de recuperação
de danos ambientais, são institutos jurídicos distintos, com fundamentos legais e
objetivos próprios, aplicáveis concomitantemente a um mesmo fato jurídico.
Sob a égide da Lei 4.771/65 e da Lei 12.651/2012, há dois grandes grupos de
sujeitos passivos da obrigação: aqueles que utilizam a matéria-prima de origem florestal,
que não estão diretamente envolvidos na extração da madeira, como as madeireiras
e siderúrgicas; e os posseiros, proprietários ou responsáveis pela extração direta da
madeira, de forma lícita ou ilícita.
A supressão de vegetação sem a prévia autorização do órgão ambiental
competente gera débito de reposição florestal e a obrigação imprescritível de recuperar
o dano. Nas hipóteses em que a recuperação do dano se der por meio da recuperação
da cobertura florestal, é possível que daí exsurjam créditos de reposição florestal.
É, portanto, uma obrigação prevista desde o Código de 1934 que precisa
ser exigida dos sujeitos passivos, por representar um importante instrumento para
diminuir a pressão econômica sobre as florestas nativas e tem enorme potencial de
transformar atividades econômicas, hoje, altamente nefastas para as florestas em
atividades ambientalmente sustentáveis. O instituto jurídico existe há décadas, seus
aspectos foram amadurecidos e aperfeiçoados, basta ser devidamente cobrado.
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INTRODUÇÃO
O debate acerca da sustentabilidade origina uma preocupação marcante: a
necessidade de repensar a lógica do desenvolvimento promovida pelo capitalismo,
dentro do contexto da globalização, de consolidar ensinamentos capazes de proporcionar
uma interação equilibrada entre as questões econômicas, sociais e ambientais. Diante
dessa perspectiva, faz-se necessária uma redefinição cognitiva relacionada à igualdade
social, justiça ambiental e ética empresarial, de forma que os atores sociais assumam,
efetivamente, sua parcela de responsabilidade para a promoção e efetivação do
desenvolvimento sustentável.
No Brasil, a Constituição Federal de 19881101 enumerou, como princípio da
ordem econômica, a defesa do meio ambiente (artigo 170, inciso VI), e estabeleceu
como um dever do Estado e da coletividade a promoção da educação ambiental, nos
diferentes níveis de ensino, além da conscientização pública em prol da preservação
do meio ambiente (artigo 225, inciso VI). Nesse contexto, a universidade, assim
como as escolas e as organizações não-governamentais desempenham função muito
importante: difundir, em caráter formal e não-formal, a educação ambiental, com
1101
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Org. Alexandre
de Moraes. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
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base nos preceitos estabelecidos pela Política Nacional de Educação Ambiental (Lei
9.795/99)1102.
Assim, para além da educação formal, a comunidade escolar deve ocupar-se
de criar processos de aprendizagens e construção de saberes complementares à sala
de aula, com base em vivências acompanhadas de relações prazerosas, no contexto
do processo de ensino-aprendizagem. No presente estudo, propõe-se uma análise
da relação de uma universidade particular e de seus alunos com a destinação final
dos resíduos sólidos gerados por meio de suas atividades, ou como resultado do
consumo. A norma que dispõe sobre o assunto é denominada Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei nº. 12.305/2010)1103, e cria deveres e obrigações para as pessoas
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, classificadas como geradores de
resíduos sólidos.
Se por um lado é preciso trabalhar, em sala de aula, o conteúdo normativo
das duas Políticas citadas acima, por outro, a universidade deve dedicar esforços no
sentido de promover a educação ambiental não-formal, de forma a colaborar para a
conscientização de seus estudantes. Para compreender essa relação entre educação
ambiental, destinação final ambientalmente adequada e universidade, propõe-se
um estudo de caso envolvendo uma universidade premiada com selo “Instituição
socialmente responsável/ responsabilidade social nas IES”, promovido pela Associação
Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES), situada em Fortaleza/CE, a
fim de verificar como é feita a destinação final de resíduos sólidos no local, e se tal
ação pode ser considerada uma prática sustentável de educação não-formal. Trata-se
de pesquisa qualitativa, exploratória, bibliográfica e documental, pautada no método
do estudo de caso, de caráter empírico e teórico.

1. BREVES NOTAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Klaus Bosselmann assevera a urgência relacionada à elaboração, difusão e
obediência a um modelo legal de sustentabilidade capaz de limitar a crise ecológica
atual decorrente dos excessos da modernidade. Nessa perspectiva, a busca pela
inserção e consolidação de práticas sustentáveis inovadoras não só deve ganhar força
entre ambientalistas e na estrutura básica do Estado, como também em caráter civil,
1102
BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Política Nacional de Educação
Ambiental. Brasília, DF, 28 abr. 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.
htm>. Acesso em: 22 mar. 2018.
1103
BRASIL. Lei 12.305/10. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília: Ministério do Meio
Ambiente, 02 ago. 2010.
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junto à comunidade, às organizações e instituições de ensino1104.
As questões sobre desenvolvimento sustentável levantadas por Maria Helena
Diniz1105 receberam seu delineamento inicial na Conferência da ONU sobre Meio
Ambiente Humano e Desenvolvimento, realizada em 1972, cujas discussões ensejaram
os primeiros debates sobre as relações entre meio ambiente e desenvolvimento. A
problemática relacionada com a preservação ambiental e o desenvolvimento social
foram retomadas na Conferência Rio-92, a qual promoveu os conceitos levantados no
relatório “Nosso Futuro Comum”,sobre o Desenvolvimento Sustentável, pela ex-primeira
ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, definindo-o como o desenvolvimento
“que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as
futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades”1106.
Outras Conferências realizadas no Brasil, como a Agenda 21 e a Rio+20,
abordaram as definições sobre desenvolvimento sustentável como uma alternativa de
preservação de recursos naturais aliada às estratégias de desenvolvimento econômico.
Estas concepções trouxeram uma mudança de paradigma no que diz respeito ao
desenvolvimento econômico, que passa a englobar aspectos sociais e ambientais.
Atualmente, fala-se em uma crise ecológica e na ameaça da sobrevivência
humana na Terra, em decorrência da adoção do modelo colonialista como regente do
universo econômico-financeiro. Com efeito, embora a discussão sobre sustentabilidade
esteja em voga há um lapso temporal considerável, como visto acima, suas dimensões
ainda não se encontram bem definidas. Por outro lado, essa imprecisão vem sendo
sanada a partir de sucessivos refinamentos, que ocasionam avanços epistemológicos
significativos1107.
Amartya Sen condiciona a efetivação do desenvolvimento sustentável à ideia
da eficácia dos direitos humanos. Para tanto, o filósofo indiano enumera as 5 (cinco)
dimensões que, em conjunto, são capazes de promover o efetivo desenvolvimento
sustentável, são elas: “(1) liberdades políticas, (2) facilidades econômicas, (3)
oportunidades sociais, (4) garantias e transparências, (5) segurança protetora.” 1108.
1104
CÂMARA, Ana Stela. Ecological State and Ecocentrism: introductory parameters for sustainability
according to Klaus Bosselmann. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, Curitiba, v. 8, n. 2,
p. 92-113, maio/ago. 2017. DOI: 10.7213/rev.dir.econ.soc.v8i2.18504
1105
DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
1106
KEINER, Marco. The Future of Sustainability. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2006,
p. 2.
1107
SACHS, Ignacy. Estratégias de Transição para o século XXI – desenvolvimento e meio
ambiente. São Paulo: Studio Nobel Fundap, 1993, p. 37.
1108
SEN. Amatya Kuman. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira
Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 55.
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Segundo o autor, o conceito de desenvolvimento sustentável deve englobar
dimensões que sejam capazes de gerar desenvolvimento a partir do fortalecimento
de uma sociedade homogênea. No que diz respeito às questões econômicas “uma
concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da acumulação de
riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto e de outras variáveis relacionadas
à renda”1109. Sen destaca-se pela criação de um modelo em que a liberdade é apontada
como o caminho para o desenvolvimento, como “um determinante principal da
iniciativa individual e da eficácia social. Ter mais liberdade melhora o potencial das
pessoas para cuidar de si mesmas e para influenciar o mundo, questões centrais para
o processo de desenvolvimento”1110.
Para Sen, incorporar o conceito de liberdade à moralidade política resulta
na observância de outros direitos que, assim como o direito ao desenvolvimento
econômico, necessitam de imediata proteção, como é o caso do direito à equidade
social e à proteção do meio ambiente. O conjunto desses direitos compõe o princípio
constitucional do desenvolvimento sustentável1111. O equilíbrio entre eles é capaz de
garantir a ordem econômica constitucional, com base em padrões sustentáveis, e no
interesse da atual e das futuras gerações1112.
Sob o prisma da sustentabilidade, a Constituição vigente apresenta diálogos
entre as ordens econômica, social e ambiental fundamentais “para a compreensão do
desenvolvimento sustentável, ponte de conexão entre o desejo justificável de alcançar
crescimento econômico com a vital necessidade de garantir o equilíbrio ambiental”1113.
Por esse raciocínio, a questão ambiental deve ser estudada e considerada
tanto pela pessoa física quanto pela jurídica. As Instituições de Ensino Superior do
país apresentam um papel de notória relevância neste sentido. Capra1114 e Bravo et
al. 1115 referem-se à necessidade de uma alfabetização ambiental, cuja ferramenta
fundamental consiste na participação ativa de todos os membros que integram
1109
SEN, 2000, p. 28.
1110
SEN, 2000, p. 36.
1111
SILVA, Carlos Fernando Cruz da.; OLIVEIRA, Frederico Antônio Lima de.; BACELAR, Jeferson
Antônio Fernandes de. Constituição Verde e o Desafio da sua Efetividade: Indicadores de Sustentabilidade
como Solução à Inefetividade. In: MIRANDA, Jorge. Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional.
V. 3, Tomo II. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2015, p. 55.
1112
DINIZ, 2009.
1113
SILVA; OLIVEIRA; BACELAR, 2015, p. 92.
1114
CAPRA, Fritjof. Alfabetização ecológica: o desafio da educação do século 21. In: TRIGUEIRO, A.
(Coord.). Meio ambiente no século 21. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.
1115
BRAVO, Thamara Lins; PEÇANHA, Anderson Lopes; WERNER, Elias Terra; SANTOS, Alexandre
Augusto Oliveira. Educação Ambiental e Percepção da Implantação de Coleta Seletiva de Lixo Urbano
em de Alegre, ES. In: Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental, Florianópolis, v. 7, n. 1, p. 375396, jan./mar. 2018. doi: http://dx.doi.org/10.19177/rgsa.v7e12018375-396
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a comunidade, os quais devem buscar a absorção de elementos relacionados à
construção do conhecimento e mobilização social, no tocante à consolidação de novos
hábitos cotidianos que incentivem transmutações comportamentais favoráveis ao
meio ambiente.
2. UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NÃO-FORMAL
O nível superior de ensino, nas modalidades de ensino, pesquisa e extensão
possui o respaldo da Política Nacional de Educação Ambiental no sentido da promoção
de práticas educacionais formais e não-formais para a sensibilização da sociedade
sobre as questões ambientais e a organização e participação na defesa da qualidade do
meio ambiente. Não se exige, no âmbito do ensino formal, a criação de uma disciplina
específica tratando do assunto, mas sim o desenvolvimento do tema na condição de
uma prática educativa permanente e integrada, dotada de continuidade, em todos os
níveis e modalidades do ensino formal (artigo 10, §1º, da Lei nº. 9.795/99).
Já a educação ambiental não-formal, conceituada como toda prática voltada
para divulgação de informações ambientais ao público em geral, deve ser promovida
de forma complementar, a exemplo do envolvimento da comunidade escolar com
temas como a destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, com
influência no comportamento individual e coletivo dos alunos, professores e demais
indivíduos que transitam pelo campus. Com razão, todo cidadão deve responsabilizarse mediante a “formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação
individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas
ambientais (art. 3º, VI da lei 9.795/99). Posto de outra forma, uma sociedade que adota
práticas sustentáveis propicia a criação de valores e atitudes que serão repassados de
geração em geração.
Com relação às normas gerais de educação nacional, a Lei nº. 9.394/96
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB), e, no que concerne ao
ensino superior, dispõe, em seu artigo 46, inciso VI, que as Universidades e Faculdades
devem estimular “o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular
os nacionais e regionais [...]”1116 dentro e fora dessas instituições. Já decidiu o Supremo
Tribunal Federal em Mandado de Segurança 22.412, de relatoria do Ministro Carlos
Velloso:

1116
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 22 mar. 2018.
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[...] as autonomias universitárias inscritas no art. 207, da Constituição,
devem ser interpretadas em consonância com o disposto no art. 209,
da mesma Carta, a estabelecer, expressamente, que o ensino é livre
à iniciativa privada, atendidas, entretanto, as condições seguintes:
a) cumprimento das normas gerais da educação nacional; b)
autorização e avaliação de qualidade pelo poder público (STF, rel. Min.
Carlos Veloso – tribunal pleno – MS 22.412 – D.J. 01.03.2002)1117

Com vistas a observar a promoção da educação ambiental não-formal por meio
da implantação de práticas sustentáveis capazes de aliar o desenvolvimento econômico
à proteção e promoção do meio ambiente (gestão ambiental) e ao compromisso social
no âmbito da Universidade, deve-se levar em conta a maneira como as IES viabilizam e
efetivam o cumprimento do conjunto de normas, externas e internas, que vinculam a
sua atuação. No presente estudo, destacam-se, nesse sentido, o conteúdo normativo
da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS).
No contexto organizacional, a PNEA trata dos meios pelos quais “os indivíduos
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, [...] essencial à sadia
qualidade de vida e sustentabilidade” (art. 1º, da Lei nº. 9.795/99). Percebe-se, assim,
que há uma integração entre o individual e o coletivo, no tocante à educação ambiental,
devendo a universidade “de forma articulada, e em todos os níveis [...] do processo
educativo, em caráter formal e não formal” propiciar a todos o conhecimento do
assunto.
Diretamente relacionada com a PNEA, a implementação da PNRS pressupõe
uma integração entre Governos Federal, Estadual e Municipal, além da interação com
particulares, para o gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos. Certo é que o
assunto em debate não é do interesse apenas dos entes políticos, mas também da
população como um todo. Porém, a iniciativa parte do Governo Federal, que pode
isoladamente ou em conjunto com demais entes ou particulares, criar um conjunto
de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas ou ações voltadas a tal
gerenciamento (art. 4º da lei 12.305/2010).
De posse dos conceitos e obrigações trazidos pelas referidas leis, as universidades
devem utilizar-se da educação ambiental não-formal mediante o envolvimento da
1117
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência. Mandado de Segurança 22.412 – relator
ministro Carlos Veloso. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.
asp> Acesso em: 30 de dezembro de 2017.
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comunidade escolar com a promoção de práticas sustentáveis efetivas, como é o caso
do processo adequado de destinação final de resíduos sólidos. Atitudes como essa,
mais que recomendáveis, devem ser reconhecidas como obrigatórias, uma vez que a
educação não-formal constitui um compromisso legal a ser cumprido pelas IES, nos
termos do artigo 13, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 9.795/99.
Assim, deve ser definida como um espaço concreto de formação para
a aprendizagem de saberes relacionados à vida em coletividade. Ainda
é possível afirmar que este tipo de educação permite que o sujeito que
dela participa seja capaz de agir em seu contexto histórico e social,
sobretudo no sentido de transformação por meio de reflexão1118.

Desta feita, as condutas, para além do mero cumprimento de normas, devem
incentivar e colaborar para a formação de discentes e a conscientização de professores
e funcionários, bem como dos beneficiários dos serviços prestados, de uma maneira
geral. Com isso, é possível estimular ações sustentáveis em nível individual e coletivo,
em prol do desenvolvimento sustentável, no interesse da atual e das futuras gerações.
Ademais, independentemente da natureza jurídica da Instituição em apreço,
essas práticas sustentáveis inovadoras devem ser seguidas de estratégias de gestão
inspiradas na função do compliance1119 no âmbito acadêmico, segundo afirmam Covac
e Silva1120.
3. A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM UMA INSTITUIÇÃO DO
ENSINO SUPERIOR EM FORTALEZA/CE: ESTUDO DE CASO
Como se depreende da leitura do tópico anterior, a educação não formal constitui
uma ferramenta muito importante para a promoção da educação ambiental em todos
os níveis do ensino. Isto porque
[...] além da intencionalidade e proposta curricular, ela também
capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo.
Sua finalidade é criar oportunidades de conhecimento sobre o mundo
1118
ARAUJO, Joselaine de; LUZIVOTTO, Caroline Kraus. Educação não formal: a importância do
educador social na construção de saberes para a vida em coletividade. Colloquium Humanarum.
Presidente Prudente, v. 9, n. 2, p. 73-78, jul/dez 2012. DOI: 10.5747/ch.2012.v09.n2.h127, p. 75.
1119
O sentido de compliance empregado no presente estudo refere-se à identificação de possíveis
problemas ambientais no âmbito de uma IES, decorrentes do descumprimento de normas externas e/
ou internas, a serem combatidos mediante a adoção de práticas sustentáveis capazes de estimular e
fortalecer uma consciência crítica a respeito da problemática ambiental.
1120
COVAC, José Roberto; SILVA, Daniel Cavalcante. Compliance como boa prática de gestão de
ensino superior privado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 38.
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que circunda os indivíduos e suas relações sociais. Seus objetivos são
construídos, inclusive por meio do processo interativo, gerando um
processo educativo1121.

Nessa linha de raciocínio, ao estabelecer uma política de destinação final de
resíduos sólidos, uma universidade deve considerar a importância dessa iniciativa para
a capacitação dos seus estudantes, como uma atividade complementar, de educação
não formal. Com razão, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, instituído pela Lei
12.305/2010, trata da prevenção, correta utilização e o manejo de resíduos sólidos, e
vincula as IES, que prestam serviços educacionais e sociais, nos termos do seu art.
13, I, alínea “d”. Além disso, considerando a produção de resíduos em decorrência do
exercício regular de suas atividades, tais instituições são classificadas como pessoas
jurídicas de direito privado geradoras de resíduos sólidos, em atenção ao art. 3, IX, lei
12.305/2010.
Quando uma IES torna a destinação final dos seus resíduos sólidos um
problema de todos, a ser resolvido por alunos, professores e demais membros da
comunidade acadêmica, nasce na consciência de cada indivíduo uma preocupação
acerca da responsabilidade ambiental local, que motiva mudanças pessoais, reflexões
transformadoras e a multiplicação do conhecimento obtido na prática. Neste sentido,
as universidades devem possuir um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos –
PGRS, responsável por estabelecer uma série de medidas ambientais para a destinação
final adequada dos resíduos gerados pelas atividades acadêmicas, em conformidade
a Lei n° 12.305/2010.
A presente pesquisa parte desse pressuposto para analisar o processo de
destinação final de resíduos sólidos em uma IES particular, situada no município de
Fortaleza, no Ceará e detentora do selo de “Instituição socialmente responsável/
responsabilidade social nas IES”, promovido pela Associação Brasileira de
Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES). Dentre as finalidades dessa Instituição,
que possui natureza jurídica de fundação privada, encontram-se: assistência social,
educação, saúde, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção
do desenvolvimento sustentável, pesquisa cientifica, desenvolvimento de tecnologias
alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de
informações e conhecimentos técnicos e científicos, além de outros (parágrafo único,
do art. 62, do Código Civil). No local em questão, os resíduos gerados podem ser
divididos em: papel/papelão, plástico, sucata metálica, sucata não metálica, lixo comum
(compreendendo materiais advindo de orgânicos, não recicláveis, de banheiros e de
1121

ARAUJO; LUZIVOTTO, 2012, p. 75.
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varrição) e óleo lubrificante.
Mediante a técnica da observação, verifica-se que a IES não se responsabiliza
diretamente pela coleta e reciclagem dos materiais, sendo tal atividade realizada por
empresas terceirizadas por ela contratadas. O recolhimento e transporte externo
desses resíduos dá-se com frequência semanal, arrecadando óleo lubrificante, papel/
papelão, plástico, sucata metálica, sucata não metálica; e diária, no que diz respeito
à coleta do lixo comum, realizada nos turnos da manhã e da tarde. Cada produto da
arrecadação coletado pelas empresas é enviado para empresas de reciclagem, todas
localizadas no Estado do Ceará, o que fomenta a economia local, além de promover e
preservar o meio ambiente.
A IES possui uma estimativa de coleta para cada resíduo, o que origina uma
estimativa de geração de resíduos em litros por dia, com a especificação dos locais
de sua respectiva geração. A geração de lixo comum, compreendendo materiais
orgânicos, materiais não recicláveis, coleta de banheiro e de varrição possui uma
estimativa de 4.000 litros/dia, advindos dos blocos das salas de aula do campus, do
centro de convivência universitária (local destinado principalmente para alimentação
dos alunos e comunidade acadêmica) e da prefeitura do campus, onde existe um
refeitório exclusivo para os funcionários.
O descarte de papel/papelão encontra-se estimado em 400 litros/dia, resíduos
estes gerados pelas atividades realizadas nos blocos das salas de aula, no prédio da
Reitoria e na Prefeitura, sendo estes dois últimos os principais espaços de gestão da IES.
A gráfica central da IES funciona sob a orientação de um coordenador administrativo,
que possui a função de gerir a impressão e acabamento de materiais utilizados nas
atividades acadêmicas, como avaliações, cartazes, panfletos, revistas, folders, etc. Ao
final desse processo, a sobra, é triturada ou enviada para Prefeitura do campus para
recolhimento pela empresa terceirizada.
A sucata metálica, compreendendo divisórios e materiais do laboratório de
usinagem possui estimativa de geração de 100 litros/dia, advindos das reformas
realizadas e dos laboratórios do curso de engenharia mecânica. A sucata não metálica,
compreendendo esquadrilhas de janelas e quadros de sala de aula, encontrase estimada em 66 litros/dia, advinda também de reformas e dos laboratórios da
engenharia mecânica. O descarte do plástico possui uma estimativa de 20 litros/dia,
como resultado de reformas feitas no campus. O óleo lubrificante, 2,7 litros por dia,
advindos de laboratórios de engenharia mecânica.
Existem materiais, como óleos de produtos químicos, advindos de revelações
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fotográficas provenientes das disciplinas de fotografia, que possuem destinação
específica. Os pneus que são recolhidos na IES são reutilizados em canteiros de
irrigação das plantas existentes em grande quantidade em toda a área do campus. Há
ainda em desenvolvimento um projeto de Compostagem, para reaproveitamento do
lixo orgânico.
Os universitários possuem livre acesso à área de reciclagem, onde podem
descartar resíduos como papéis e papelões, plásticos, vidros. Por uma questão de
logística, ainda não é possível receber metais e borrachas. Para a coleta de dados e
informações, contou-se com a colaboração de um estagiário e aluno do 8º semestre,
do curso de Engenharia Ambiental, da Instituição. Segundo ele, há uma divisão de
reciclagem em papel e papelão, plásticos, metal e borracha, vidro, lâmpadas e pilhas.
Parte dos recicláveis de papel e de papelão são devidamente acondicionados para
serem enviados para a ilha de reciclagem do programa EcoEnel – projeto desenvolvido
pela ENEL, (Ente nazionale per l´energia elettrica”), para fins de abatimento na conta
da energia elétrica.
Abaixo, apresenta-se um quadro esquematizado acerca das informações
levantadas, pertinentes ao descarte de resíduos pela universidade em estudo, em
decorrência do regular exercício de suas as atividades:
Tipos de Resíduos
Gerados

Geração
kg/dia

Papel/papelão

400

Plástico (Embalagens e PVC)

20

Sucata metálica

100

Sucata não metálica

66

Lixo Comum: orgânicos,
não recicláveis, banheiro e
varrição
Óleo Lubrificante

4.000

2,7

Etapa
Impressões,
atividades
administrativas
Aulas práticas

Local de Geração
Blocos, gráfica, recursos
humanos, Reitoria e Prefeitura

Reformas e laboratórios de
mecânica
Reformas/ Aulas Reformas do Campus/
Práticas
Laboratório de Mecânica
Reformas/ Aulas Reformas (Divisórias de
práticas
espaços e materiais do
laboratório de usinagem)
Refeições,
Blocos do Campus e centro de
limpeza e
convivência universitária
atividades
administrativas
Aulas Práticas

Laboratórios de Engenharia
mecânica e de fotografia
Fonte: Elaborado pelos autores com base no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
da IES, de 2016.

503

504

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

Outra ação importante da instituição diz respeito à reciclagem de seus resíduos
plásticos mediante a fabricação de bens de varrição (vassouras recicláveis), utilizadas,
posteriormente, pela própria universidade. Isto envolve uma transformação a partir
da alteração das propriedades físicas, com a criação de novos produtos, conforme
preconiza o artigo 3º, inciso IX, da Lei nº. 12.305/2010.
Constata-se, com essa pesquisa, a existência de um plano de gerenciamento dos
resíduos gerados pela instituição, pois há de fato uma coleta, transporte, tratamento
e destinação final que caminham sob a orientação de parâmetros ambientalmente
adequados (artigo 3º, inciso X, da Lei nº. 12.305/2010), com interação dos indivíduos da
comunidade escolar. Logo, esse processo pode ser classificado como uma iniciativa
de educação ambiental não formal.
Em contrapartida, é possível verificar a existência de lixeiras de coleta seletiva
espalhadas pelo campus, porém boa parte dos materiais recicláveis (como papeis
e garrafas “pet” de água mineral e bebidas afins) misturam-se com o lixo orgânico
produzido, o que desfavorece o processo de reciclagem. Outro ponto a ser repensado
diz respeito aos sacos plásticos posicionados nas referidas lixeiras, pois são todos
pretos, o que inviabiliza a separação dos resíduos, seja por motivos de elevado custo,
seja pelo tempo despendido com a sua separação, ou até por falta de conscientização
dos sujeitos envolvidos no processo de descarte de resíduos. Destarte, a coleta ainda
é passível de ser otimizada, a partir da distribuição de sacos coloridos nas lixeiras de
coleta seletiva, para identificação da natureza dos resíduos, além da realização de um
maior investimento no treinamento dos recursos humanos e dos alunos e beneficiários
que compõem a Instituição, em prol do desenvolvimento sustentável.
CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. A universidade deve ser norteadora de conduta exemplar e respeito aos
padrões normativos vigentes, por intermédio do investimento na educação ambiental
formal e não formal, que favorece o bom comportamento organizacional, a imagem da
instituição perante a sociedade e o aumento da produtividade dos seus colaboradores,
além de influenciar positivamente todos os indivíduos que convivem na organização.
2. Não se faz necessária a criação de uma disciplina específica sobre educação
ambiental, mas sim a integração do debate em todas as disciplinas, de forma
permanente. A educação não formal corresponde a abertura de novos espaços de
aprendizagem que possibilitam a vivência e a ressignificação da cidadania, além de
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difundir conhecimentos ligados à preservação do meio ambiente.
3. Sobre o estudo de caso realizado em uma IES particular premiada com selo
“Instituição socialmente responsável/ responsabilidade social nas IES”, vislumbra-se
que as práticas analisadas preservam e promovem o meio ambiente, porém algumas
melhorias se fazem necessárias, como a utilização de sacos coloridos nas lixeiras de
coleta seletiva e o investimento no treinamento e na conscientização dos estudantes,
professores e funcionários.
4. A IES analisada não se responsabiliza diretamente pela coleta e reciclagem dos
materiais. Contudo, já se encontra em desenvolvimento um projeto de Compostagem,
para reaproveitamento do lixo orgânico no futuro.
5. Verifica-se a existência de um plano de gerenciamento dos resíduos gerados
pela instituição, com coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos
sólidos por empresas parceiras, que caminham sob a orientação de parâmetros
ambientalmente adequados (art. 3, X, lei 12.305/2010), que pode ser classificado como
uma iniciativa de educação ambiental não formal.
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1 INTRODUÇÃO
A cada dia se revela mais imperioso para a sociedade global, mormente ao
Poder Público, que volte as suas atenções e ações para a preservação e proteção
ambiental, voltando-se a condutas de impedimento ou inibição da prática de lesões ao
meio ambiente, bem como de responsabilização por danos já provocados.
Através de uma abordagem qualitativa, com pesquisas em diversas fontes
documentais e bibliográficas pertinentes ao tema, tais como: livros, teses, dissertações,
artigos, textos normativo-legais, matérias jornalísticas (documentação indireta), o
presente artigo utiliza-se de fundamentos oriundos do Direito Ambiental e do Direito
Eleitoral, trazendo uma discussão acerca dos impactos ambientais acarretados pelos
sujeitos eleitorais (mormente os candidatos e partidos políticos) quando da veiculação
de propaganda eleitoral.
Decerto que a propaganda eleitoral se afigura como um instrumento
extremamente importante para o exercício de direitos fundamentais dos cidadãos, tais
como a cidadania, liberdade de expressão, acesso à informação. Todavia, ainda que
sejam observadas todas as normas eleitorais, é imperioso estar atento aos impactos
e violações que a propaganda eleitoral acarreta a outro direito fundamental, qual seja,
o de viver em um meio ambiente equilibrado.
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Com isso, optou-se por dividir este trabalho em três seções, sendo estas:
a) Publicidade e propaganda política no Direito Eleitoral; b) Peculiaridades da
responsabilidade civil ambiental; c) Responsabilidade ambiental dos sujeitos eleitorais
por danos morais coletivos.
Nessa esteira, é trazida, inicialmente, uma análise conceitual acerca da
propaganda eleitoral, manifestando a importância que tal instrumento de comunicação
detém para a consolidação do exercício da cidadania por meio da escolha dos
representantes políticos.
Na seção seguinte, serão abordadas as características dos bens ambientais e as
peculiaridades da responsabilidade civil ambiental, notadamente no que tange ao estudo
do dano ao meio ambiente e suas categorias (patrimonial, extrapatrimonial, coletiva,
individual/reflexa), bem como à natureza objetiva e solidária dessa responsabilização.
Na última seção, a discussão é encaminhada para o debate acerca da
problemática que se pretende esclarecer nesse artigo, qual seja, a possibilidade de
responsabilizar civilmente os sujeitos eleitorais pelos danos ambientais de caráter
extrapatrimonial causados à coletividade, em decorrência de propagandas veiculadas
durante as eleições.
Com esse debate também é analisada a cumulação de penalizações de cunho
eleitoral e ambiental pelo mesmo ato lesivo, bem como a responsabilização civil
ambiental dos candidatos e partidos políticos ainda que a propaganda observe as
normas eleitorais, mas acabe degradando o meio ambiente.

2 PUBLICIDADE E PROPAGANDA POLÍTICA NO DIREITO ELEITORAL
Decerto que, em eleições para cargos políticos, é imprescindível a utilização de
meios difusores de publicidade para que os respectivos eleitores possam ser alcançados
e sugestionados pelas pretensões, ideais e propostas dos sujeitos eleitorais (partidos,
candidatos e coligações). Com a possibilidade do uso da publicidade, inúmeros
direitos fundamentais dos eleitores, candidatos e partidos políticos são efetivados,
como o direito à informação, à liberdade de expressão, ao exercício da cidadania e à
democracia.
Nessa esteira, a “propaganda” é entendida com uma subespécie da
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“publicidade”, e, nos dizeres de Sidney Pessoa Madruga1122, pode ser encarada como
“a arte técnica de divulgação de determinada mensagem” que se utiliza tanto de
locais públicos e privados, gratuitos ou pagos, e que pode “assumir caráter abusivo,
enganoso, dissimulado, ao extrapolar limites éticos e legais”.
Com efeito, a propaganda eleitoral, por sua vez – juntamente com a partidária,
a intrapartidária1123 e a institucional1124 ou governamental – é uma espécie do gênero
“propaganda política”, sendo esta entendida como toda ação comunicativa que se
proponha a difundir feitos, ideologias e propostas, com o objetivo de conquistar a
simpatia e confiança de eleitores, agremiados ou administrados, podendo ser veiculada,
em geral, por rádio, televisão carro de som, mídia impressa, panfletos, “santinhos”,
entre outros.
A propaganda eleitoral está prevista na Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições),
mormente em seus arts. 36 a 57, na Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral), de forma
subsidiária, nos arts. 240 a 256. Consoante leciona Pinto Ferreira1125, é uma técnica
de apresentação de argumentos e opiniões ao público, de tal modo organizada e
estruturada para induzir conclusões ou pontos de vista favoráveis aos seus anunciantes”,
visando preponderantemente a conquista de votos e a vitória nas eleições.
José Jairo Gomes1126 chega a sustentar como característica da propaganda
eleitoral “levar ao conhecimento público, ainda que de maneira disfarçada ou
dissimulada, candidatura ou os motivos que induzam à conclusão de que o beneficiário
é o mais apto para o cargo em disputa”.
Ricardo Ferreira Sacco e Felipe de Almeida Campos1127 ressalvam, ainda, que essa
espécie de propaganda não pode ser vislumbrada exclusivamente como simples ato
de divulgação e publicização do candidato, devendo ser considerada também através
da ótica do eleitor, como um mecanismo de viabilização do exercício democrático e
1122
MADRUGA, Sidney Pessoa. Propaganda eleitoral. Espécies. Propaganda antecipada. Propaganda
na Internet. In: Revista Brasileira de Direito Eleitoral, Belo Horizonte, ano 5, n. 8, jan./jun., 2013, p. 1.
Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/ef/wp-content/uploads/2013/11/propagandaeleitoral.
pdf>. Acesso em: 01 jul. 2017.
1123
ALMEIDA, Roberto Moreira de. Curso de Direito Eleitoral. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2010,
p. 227.
1124
GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 417.
1125
FERREIRA, Pinto. Código Eleitoral Comentado, 4. ed. ampl. e atual., 1997. São Paulo: Saraiva,
p. 298.
1126
GOMES, José Jairo. Op. cit, p. 425.
1127
SACCO, Ricardo Ferreira; CAMPOS, Felipe de Almeida. Perspectivas e restrições da
propaganda política nas eleições municipais de 2016. In: SOBREIRA FILHO, Enoque Feitosa;
MORAES FILHO, José Filomeno de. (Org.) Teorias da democracia e direitos políticos I: XXV
Congresso do CONPEDI. Florianópolis: 2016, p. 117.
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esclarecido do voto.
O enfoque do presente artigo está situado na análise dos danos ambientais
causados durante as campanhas eleitorais, relacionando-se, deste modo,
intrinsecamente com os abusos da propaganda eleitoral lesivos ao meio ambiente e,
em muitos casos, danosos à moral da coletividade, já existindo restrições e limites
estabelecidos na legislação eleitoral reguladora desse tipo de propaganda, os quais
serão discutidos no capítulo seguinte.
É possível vislumbrar a importância que uma publicidade eleitoral possui em
relação ao próprio exercício eficaz da democracia dos candidatos (capacidade eleitoral
passiva) e dos eleitores (capacidade eleitoral ativa), vez que possibilita a efetivação,
dentre outros, do direito à informação, liberdade de expressão.
A legislação eleitoral, através de normas constantes na Constituição Federal de
1988, na Lei das Eleições, no Código Eleitoral e em Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), limita diversos aspectos da propaganda eleitoral.
Decerto que tais limites – ainda que trazidos pela legislação infraconstitucional
– não costumam ser encarados como restrições que inviabilizem a liberdade de
expressão e o acesso informações importantes ao eleitor e aos demais sujeitos
eleitorais, devendo tais direitos fundamentais ser “protegidos contra qualquer tipo
de censura prévia e posterior, assim como contra óbices causados pelos próprios
particulares” 1128.
Moreira e Sierra seguem ressaltando que sobre os direitos fundamentais também
incidem limitações, especialmente para assegurar um equilíbrio e uma convivência
harmônica com os demais “resguardados todos em seu máximo alcance”1129.
Nesse diapasão, sem a pretensão de exaurir o tema, cumpre expor algumas
das limitações impostas na legislação eleitoral em relação à propaganda, asseverando,
desde já, a previsão do art. 2411130, do Código Eleitoral que responsabiliza solidariamente
os partidos, candidatos e adeptos pelos abusos ou excessos praticados.
1128
MOREIRA, Aline Boschi; SIERRA, Joana de Souza. Propaganda eleitoral negativa nas eleições:
limitações à liberdade de expressão dos candidatos e dos eleitores. In: Cadernos do Programa de
Pós-Graduação em Direito/UFRGS, vol. 9, ano 2, Porto Alegre, 2014, p. 10.
1129
Ibidem, p. 10.
1130
Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles
paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos.
Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos
partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação.
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No que se refere ao termo inicial para a veiculação de propaganda eleitoral,
havia uma discussão doutrinária e jurisprudencial1131, que foi superada por força da
reforma eleitoral promovida pela Lei Federal n. 13.165/2015, que fixou o marco inicial
em 15 de agosto do ano da eleição.
Quanto ao fim do prazo para a veiculação da propaganda eleitoral o Código
Eleitoral, em seu art. 2401132, parágrafo único, veda “desde quarenta e oito horas antes
até vinte e quatro horas depois da eleição, qualquer propaganda política mediante
radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas”. Por seu turno, o art. 39, §
5º, da Lei das Eleições1133 estabelece como crime eleitoral, no dia do pleito: o uso
de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata; a
arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; a divulgação de qualquer
espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.
No que tange às restrições materiais expressas sobre a propaganda, a legislação
eleitoral, por meio dos incisos do art. 243, do Código Eleitoral1134, elenca práticas não
admitidas ou toleradas nas campanhas:
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
I – de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem
política e social ou de preconceitos de raça ou de classes;
II – que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra
elas, ou delas contra as classes e instituições civis;
III – de incitamento de atentado contra pessoa ou bens;
IV – de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de
ordem pública;
V – que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de
dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;
VI – que perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de
1131
Para aprofundamento acerca do conflito doutrinário e jurisprudencial, ver: CÂNDIDO, Joel José,
Op. cit., p. 155; RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. 10. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 369.
1132
BRASIL. Lei Federal n. 4.737, de 15 de julho de 1965. Diário Oficial da União. Disponível em: <
http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/codigo-eleitoral-1/codigo-eleitoral-lei-nb0-4.737-de-15de-julho-de-1965>. Acesso em 05 jul. 2017.
1133
BRASIL. Lei Federal n. 9.504, de 30 de setembro de 1997. Diário Oficial da União. Disponível
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9504.htm>. Acesso em 05 jul. 2017.
1134
Embora o art. 41 da Lei das Eleições restrinja o próprio inciso VIII, do art. 243, do Código
Eleitoral, afirmando que a propaganda exercida em obediência à legislação eleitoral “não poderá ser
objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura
municipal...”, o Tribunal Superior Eleitoral, resolvendo tal antinomia, já consolidou entendimento no
sentido de exigir-se a interpretação sistemática de ambos os dispositivos, prevalecendo a legislação
municipal sobre a eleitoral, nos termos do art. 243, do CE (AgR-REspe n. 34.515 - 17 fev. 2011).
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instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
VII – por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou
rústica possa confundir com moeda;
VIII – que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha
a posturas municipais ou a outra qualquer restrição de direito;
IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como
órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública.1135

Embora a limitação à propaganda política se afigure como uma exceção no
processo eleitoral, é preciso ressaltar que as restrições supracitadas são de essencial
importância para o equilíbrio do pleito eleitoral. Todavia, ressalte-se que, malgrado tais
limitações, a legislação eleitoral nada dispõe acerca dos efeitos danosos da propaganda
de candidatos e partidos ao meio ambiente, limitando-se a vedar a publicidade que
prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha posturas municipais.

3 PECULIARIDADES DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, garante expressamente o
direito fundamental, de todos, ao meio ambiente equilibrado, possuindo este a
natureza jurídica de direito difuso (metaindividual), e podendo ser exigível e exercitável
em face daqueles que causarem danos ambientais, sendo obrigação do Poder Público
e da coletividade assegurar a manutenção do equilíbrio ecológico para as presentes e
futuras gerações.
Consoante ensina Marcelo Abelha Rodrigues:
[...] o equilíbrio só existe porque ele é, na verdade, um produto da
combinação (química, física e biológica) de diversos fatores bióticos
(fauna, flora e diversidade biológica) e abióticos (ar, água, terra, clima etc.)
que, interagindo entre si, resultam no tal equilíbrio ecológico. Portanto,
embora o objeto de proteção do direito ambiental seja o equilíbrio ecológico
(macrobem), ele também cuida, inexoravelmente, da função ecológica
exercida pelos fatores ambientais bióticos e abióticos (microbens)1136.

Por seu turno, os bens ambientais podem ser definidos como valores difusos,
imateriais ou materiais, que servem de objeto imediato a relações jurídicas de natureza
ambiental, interferindo direta e indiretamente na vida de todos os seus titulares.
1135
BRASIL. Lei Federal n. 4.737, de 15 de julho de 1965. Op. Cit.
1136
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo Civil Ambiental. 4. ed. rev. atual. ampl. Salvador:
Editora JusPodivm, 2016, p. 287.
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Nesse diapasão, como primeiro atributo, pode-se afirmar que os bens ambientais
são eminentemente indivisíveis, uma vez que não podem ser desmembrados, sem que
isso configure uma modificação das suas propriedades ecológicas, sendo assegurada
a sua fruição por todos, indistintamente.
Outra característica marcante dos bens ambientais é a sua instabilidade (ou
extrema sensibilidade), uma vez que “qualquer variação de algum de seus componentes
bióticos e abióticos, ou uma simples variação de tempo ou espaço pode lhe causar um
sério desequilíbrio”1137.
Os bens componentes do meio ambiente também são ubíquos (ou
“onipresentes”), isto é, não encontram limitações espaciais e territoriais. Tal
peculiaridade é atribuída à inter-relação, física, biológica e química desses bens, o
que impossibilita ao ser humano constituir fronteiras ou obstáculos que isolem os
respectivos fatores ambientais.
Ademais, os bens ambientais sequer são integralmente conhecidos pela
sociedade global, haja vista que diariamente são descobertas novas peculiaridades,
atributos e potencialidades do meio ambiente. Tal característica é conceituada por
Marcelo Abelha como o “desconhecimento científico, pela coletividade, das funções
exercidas pelos bens ambientais”1138.
Pode-se, ainda, trazer à baila que os bens ambientais, inarredavelmente, refletem
em bens de outras esferas (culturais, econômicas, sociais etc.), mormente porque são
matérias-primas para as atividades desenvolvidas nesses outros “campos” (desde
a agricultura até a indústria), pelo que um dano causado ao meio ambiente resvala
necessariamente em direitos privados.
Com isso, tem-se que os bens ambientais apresentam características e
peculiaridades de indivisibilidade, instabilidade, ubiquidade, indeterminabilidade dos
seus titulares, desconhecimento científico de todas as suas funções e efeitos reflexos
sobre outros direitos. Tais características acentuam a importância da preservação,
proteção e reparação – de forma específica e própria1139 – de danos causados aos bens
ambientais.
1137
Ibidem, p. 287.
1138
Ibidem, p. 288.
1139
SANTIAGO, Maria Cristina Paiva; BASSO, Ana Paula. O bem ambiental à luz dos novos
paradigmas da Teoria Geral dos Contratos. In: FIUZA, César Augusto de Castro; SILVA, Rafael Peteffi
da; Rodrigues Júnior, Otávio. (Coord.) Pensando o Direito: Desafios para a Construção de novos
Paradigmas. Florianópolis: CONPEDI, 2014, p. 21. Disponível em: < https://www.conpedi.org.br/
publicacoes>. Acesso em: 20 jul. 2017.
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Embora a Constituição de 1988 tenha classificado expressamente o meio
ambiente como um direito de toda a coletividade, acabou por não trazer uma definição
técnico-jurídica do que vem a ser o próprio termo “meio ambiente”. No entendimento
de Paulo de Bessa Antunes, a ausência desse conceito expresso acaba por dificultar à
doutrina pátria a construção de um conceito de “dano ambiental”, visto que ao conferir
uma definição aberta e casuística ao “meio ambiente”, submete a concepção de dano
ambiental a essa mesma amplitude1140.
Com efeito, ressalte-se que a legislação infraconstitucional tampouco supriu o
silêncio constitucional. A Lei Federal n. 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente),
em seu art. 3º, incisos II e III, limitou-se a conceituar “degradação ambiental” e
“poluição”1141.
Malgrado a dificuldade acarretada pela ausência legislativa do referido conceito,
Edis Milaré conceitua dano ambiental como toda e qualquer intervenção praticada
pelo ser humano1142 direta ou indiretamente ao “patrimônio ambiental (natural,
cultural, artificial), capaz de desencadear, imediata ou potencialmente, perturbações
desfavoráveis (in pejus) ao equilíbrio ecológico, à sadia qualidade de vida, ou a quaisquer
outros valores coletivos ou de pessoas”1143.
José Rubens Morato Leite e Patryck Ayala entendem o dano ambiental como
toda lesão inadmissível “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”1144.
Os supracitados autores asseveram, ainda, uma “conceituação ambivalente”
1140
ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. 1. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2000. p. 246-247.
1141
Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: [...]
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e 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.
1142
Há doutrina que não restringe a causa de um dano ambiental apenas à conduta humana. Ver:
OLIVEIRA, William Figueiredo de. Dano Moral Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 91.
1143
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015, p. 319.
1144
MORATO LEITE, José Rubens; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao
coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 6. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 107-108.
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do dano ambiental, uma vez que esta deve abranger tanto as lesões incidentes
em patrimônios ambientais comuns ou coletivos, quanto aquelas acarretadas, por
consequência do próprio meio ambiente (dano ricochete), a interesses pessoais e que
acabam por legitimar os prejudicados a uma reparação pelo prejuízo material ou moral
suportado1145.
Nessa esteira, em relação à abrangência do dano ambiental, esta pode atingir
o meio ambiente em seu aspecto amplo e coletivo lato sensu (difuso), assim como
aqueles lesados em seu direito individual, geralmente por decorrência da própria lesão
coletiva.
No que tange aos danos ambientais coletivos, Délton Winter de Carvalho
ensina que estes “dizem respeito aos sinistros causados ao meio ambiente lato
sensu, repercutindo em interesses difusos, pois lesam diretamente uma coletividade
indeterminada ou indeterminável de titulares”1146. Segundo sustenta o referido autor,
os direitos que se originam de tais lesões são caracterizados pela ausência de uma
relação jurídica comum (aspecto subjetivo), e pela indivisibilidade do bem jurídico (bem
ambiental propriamente dito), no que tange ao aspecto objetivo1147.
Em contrapartida, prosseguindo com a abrangência do dano ambiental, é possível
identificar indivíduos prejudicados em seu patrimônio particular “por intermédio do
ambiente”1148, do qual se extrai o dano ambiental individual, também denominado de
“dano ricochete” ou “reflexo”.
Nos dizeres de Milaré, “essa é a modalidade de dano ambiental que, ao afetar
desfavoravelmente a qualidade do meio, repercute de forma reflexa sobre a esfera de
interesses patrimoniais ou extrapatrimoniais de outrem”1149.
No que se refere à natureza do direito ou interesse atingido pelo dano ambiental,
este pode ser classificado em duas espécies, quais sejam: dano patrimonial ou material
e dano extrapatrimonial ou moral.
O dano ambiental material/patrimonial, por óbvio, é aquele que atinge os próprios
bens ambientais, seja na concepção de macrobem (que representa o interesse da
1145
Ibidem, p. p. 98-99.
1146
CARVALHO, Delton Winter. A proteção jurisdicional do meio ambiente: uma relação jurídica
comunitária. In:
Revista de Direito Ambiental. vol. 24. São Paulo: Ed. RT, 2001, p. 197.
1147
Ibidem, p. 197.
1148
STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: As dimensões do dano
ambiental no Direito Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004, p. 127
1149
MILARÉ, Edis. Op. Cit., p.327
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coletividade) ou de microbem (interesse de pessoas certas e individualizáveis).
De outro lado, o dano ambiental extrapatrimonial, pode ser caracterizado pela
mácula aos sentimentos individuais e/ou coletivos decorrentes da lesão ambiental
patrimonial. Conforme leciona Morato Leite e Ayala: “trata-se de uma lesão que traz
desvalorização imaterial ao meio ambiente ecologicamente e concomitantemente a
outros valores inter-relacionados como a saúde e a qualidade de vida”1150.
Nesse mesmo sentido, são os dizeres de Mário Peña Chacon1151, que entende
tal lesão ambiental como “a diminuição na tranquilidade anímica e espiritual que sofre
a comunidade em sua totalidade, equivalente à lesão de interesses coletivos não
patrimoniais, causada pelo dano ocorrido contra o entorno natural que os circunda”.1152
Com isso, é possível haver dano ambiental extrapatrimonial (e também material)
na forma coletiva ou na individual. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
por muito tempo recusou a “ressarcibilidade” por dano moral coletivo ambiental, por
entender que este representaria situações de abalo psíquico, dor e sofrimento, às
quais não se aplicariam à natureza transindividual/coletiva, isto é, pela “indeterminação
do sujeito passivo e indivisibilidade da ofensa e da reparação”1153.
Todavia, a moderna Doutrina1154, bem como a atual jurisprudência pátria –
notadamente a do STJ1155 – acabaram por seguir uma concepção mais consonante
com as peculiaridades dos bens ambientais e a imperiosidade de sua proteção. Nessa
esteira, é imprescindível citar o julgamento do Recurso Especial n. 1.367.923/RJ, da
Segunda Turma do STJ, de Relatoria do Ministro Humberto Martins:
... 2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de
que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá
ensejo ao dano moral coletivo. 3. Haveria contra sensu jurídico na
1150
MORATO LEITE, José Rubens; AYALA, Patryck de Araújo, Op. Cit. p. 294-295
1151
CHACÓN, Mario Peña. Daño social, daño moral colectivo y daños punitivos. Delimitaciones
y alcances en materia ambiental. In: Revista Judicial de Costa Rica, n. 110. San José/CR: Escuela
Judicial, 2012, p. 114. Disponível em: < https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos/
documentos/revs_juds/Revista%20Judicial%20110/index.html>. Acesso em: 20 jul. 2017.
1152
“La disminución en la tranquilidad anímica y espiritual que sufre la comunidad en su totalidad,
equivalente a lesión a interesses colectivos no patrimoniales, causada por el daño acontecido contra el
entorno natural que los circunda” (Texto original).
1153
MILARÉ, Edis. Op. Cit., p. 330.
1154
Ver MILARÉ, Edis. Op. Cit., p. 330; MORATO LEITE, José Rubens; AYALA, Patryck de Araújo,
Op. Cit. passim; STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. Cit., p. 108; MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil
Pública e reparação do dano ao meio ambiente. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 174.
1155
Ver REsp 1.198.727/MG, 2.ª T., j. 14.08.2012, Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 09.05.2013;
REsp 1.145.083/MG, 2.ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.09.2012; REsp 1.180.078/MG, 2.ª T., j.
02.12.2010, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.02.2012.
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admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que
se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento; afinal, se a honra
de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos
são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem atender
aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação
e a integração de acordo com o princípio hermenêutico in dubio pro
natura.1156

A discussão sobre as características próprias dos bens ambientais, e o debate
acerca das espécies de dano ambiental sustentadas e admitidas pela doutrina e
jurisprudência brasileiras, logram reforçar a cogente necessidade de se proteger o
meio ambiente e, por consequência, de responsabilizar aqueles que causam danos
aos bens ambientais.
Como é cediço, a Lei Magna dispôs expressamente, no § 3º do seu art. 225,
que as práticas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente acarretarão aos
infratores – sejam pessoas físicas ou jurídicas – sanções penais e administrativas,
além da obrigação de reparar civilmente os danos causados. Com isso, estabeleceuse, em nosso ordenamento jurídico, a tripla e cumulativa responsabilização ambiental:
administrativa, penal e civil.
Segundo Álvaro Luiz Valery Mirra, a responsabilidade civil ambiental no Brasil
“resulta de um sistema próprio e autônomo no contexto da responsabilidade civil,
com regras especiais que se aplicam à matéria, em detrimento das normas gerais do
Código Civil”1157, estando submetida, necessariamente, a um regime jurídico especial,
orientado pela Constituição Federal, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e
derrogatório do regime geral do Código Civil.
O supracitado doutrinador chega a considerar as normas de responsabilidade civil
ambiental como um “microssistema” inserido no sistema geral da responsabilidade
civil, com dispositivos próprios e especiais sobre a matéria1158.
Com efeito, a doutrina considera que a responsabilidade civil ambiental é
fundamentada, especialmente, no princípio do “poluidor pagador”1159, o qual impõe
1156
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.367.923/RJ, Recorrente: Brasilit
Indústria e Comércio LTDA e Outro, Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Relator:
Min. Humberto Martins, Brasília, DJe 06 nov. 2013. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 20
jul. 2017.
1157
MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Responsabilidade civil pelo dano ambiental e o princípio da reparação
integral do dano. Revista de Direito Ambiental. vol. 32. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 74-75.
1158
Ibidem, p. 75-75.
1159
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de direito ambiental. Vol. 1 (parte geral). 1. ed. São
Paulo: Max Limonad, 2002, p. 141.
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ao agressor do meio ambiente, que arque com os custos atinentes às medidas de
reparação dos danos que causar, assim como os gastos com prevenção e luta contra
a poluição1160, dando adequada distribuição às externalidades negativas ambientais da
atividade poluidora.
Marcelo Abelha Rodrigues salienta, porém, que o supramencionado princípio
ambiental não confere aos cidadãos um “passaporte para a poluição”, mas sim busca
inibir a prática do dano e, caso tal impedimento não logre êxito, haverá a penalização1161.
Nessa esteira, a Lei n. 6.938/1981, no seu art. 14, § 1º, estabeleceu a
responsabilidade civil ambiental como de natureza objetiva, isto é, que prescinde
da verificação e constatação da existência de culpa do causador da lesão ao meio
ambiente, sendo imprescindível somente a demonstração do dano e do nexo causal1162.
Consoante sustenta Elcio Nacur Rezende, essa característica de objetividade
na responsabilização civil ambiental facilita demasiadamente a condenação daquele
que degradou, vez que o Judiciário não será obrigado a analisar a voluntariedade do
infrator na provocação do dano e tampouco a eventual negligência, imprudência ou
imperícia1163.
A doutrina e jurisprudência pátrias, segundo Edis Milaré, concebe a
responsabilidade civil ambiental brasileira à luz da Teoria do Risco Integral, aplicandose esta responsabilização aos danos oriundos de atividades perigosas e das lesões
decorrentes de uma atividade profissional qualquer1164. Segundo o referido autor, a
Teoria do Risco Integral é entendida como “a que melhor acode ao clamor geral para
a imperiosa necessidade de se profligar, no processo produtivo, a injusta privatização
do lucro e a socialização do risco1165”.
1160
LIMA, Raphael Leal Roldão. Coisa julgada e sua relativização para a proteção dos bens
ambientais. In: 20º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, 2015, São Paulo. Ambiente, sociedade
e consumo sustentável. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2015. v. 2. p. 1.063-1.081,
p. 1.076. Disponível em: < http://www.planetaverde.org>. Acesso em: 10 jul. 2017.
1161
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de direito ambiental. p. 145.
1162
PINHO. Hortênsia Gomes. Prevenção e reparação de danos ambientais: as medidas de
reposição natural, compensatórias e preventivas e a indenização pecuniária. Rio de Janeiro: FZ, 2010,
p. 276.
1163
REZENDE, Elcio Nacur. Responsabilidade Civil por danos ao meio ambiente urbano no
Direito Constitucional, Administrativo, Civil e Ambiental: uma análise crítico-construtiva em prol de
uma perquirição do degradador e de sua imputação. In: SALEME, Edson Ricardo; LEITE, Flavia Piva
Almeida; GAIO, Daniel (Coord.). Direito urbanístico, cidade e alteridade: XXIV Congresso Nacional
do CONPEDI. Florianópolis: CONPEDI, 2015, p. 513. Disponível em: < https://www.conpedi.org.br/
publicacoes>. Acesso em: 20 jul. 2017.
1164
MILARÉ, Edis. Op. Cit. p. 434.
1165
Ibidem, p. 434.
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Outra peculiaridade marcante da responsabilidade civil ambiental é a sua
natureza solidária em relação aos copoluidores, com primordial fundamento no próprio
art. 225, caput, da Constituição Federal1166.
Segundo a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente (art. 14, § 1º, combinado
com o art. 3º, inciso IV) será responsável, pelo dano ambiental causado, o “poluidor”,
sendo este expressamente definido como “a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de
degradação ambiental”1167.
Deste modo, todos os causadores de anos ambientais, ainda que indiretamente,
poderão ser acionados judicialmente pelos legitimados, a fim de que seja pleiteada a
necessária reparação da lesão. Contudo, recorde-se que o causador que suportar os
ônus da reparação ou indenização, possui o direito de buscar a quota-parte dos outros
responsáveis através de ação de regresso1168.
Especificamente em relação a abrangência da responsabilidade do poluidor
indireto, merece citação as lições de Tiago Cardoso Zapater, ao sustentar que a
responsabilização objetiva é fundamentada no dever de segurança ambiental que as
atividades potencialmente poluidoras são obrigadas a observar e a extensão do dano
deve considerar, necessariamente, a possibilidade ou não de se imputar esse dever de
segurança à atividades mais remotas1169.
No que se refere à apuração do nexo de causalidade no dano ambiental e de
eventual solidariedade passiva, Herman Benjamin, em julgamento de sua relatoria no
STJ, leciona que são equiparados “quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem
não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para
que façam e quem se beneficia quando outros fazem”1170.
1166
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de direito ambiental, p. 144.
1167
BRASIL. Lei Federal n. 6.938, de 10 de janeiro de 2002. Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário
Oficial da União. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938compilada.htm>.
Acesso em: 20 jul. 2017.
1168
BRASIL. Lei Federal n. 10.406, de 31 de agosto de 1981. Institui o Código Civil. Diário Oficial
da União. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em:
20 jul. 2017.
Art. 414. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na
pena; mas esta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros
somente pela sua quota. Parágrafo único. Aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra
aquele que deu causa à aplicação da pena.
1169
ZAPATER, Tiago Cardoso apud MILARÉ, Edis. Op. Cit. p. 441.
1170
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.071.741/SP, Recorrente: Ministério
Público do Estado de São Paulo, Recorrido: Fazenda do Estado de São Paulo e outros. Relator: Min.
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Com efeito, no que tange a responsabilidade civil ambiental do Estado, esta
segue a regra da solidariedade já exposta1171, porém com ressalva de que a execução
de tal responsabilidade é de natureza subsidiária. Tal especificidade executória foi
concebida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento mencionado acima.
Deste modo, debatidos os fundamentos e peculiaridades da responsabilidade
civil ambiental, notadamente no que se refere à sua natureza objetiva e solidária, será
estudado na próxima e última seção o problema motivador do presente artigo, qual
seja a possibilidade de responsabilização civil ambiental dos sujeitos eleitorais em
relação aos danos extrapatrimoniais coletivos causados durante as eleições.

4 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DOS SUJEITOS ELEITORAIS POR DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS
Decerto que todas as formas de atuação humana geram impactos ao meio
ambiente, podendo ser positivos ou negativos. Nessa esteira, a propaganda eleitoral
também gera danos ambientais de diversas espécies, afetando a paisagem urbana e
rural, ultrapassando os limites sonoros e acarretando um grande volume de resíduos
sólidos1172, bem como impactando e lesando o aspecto extrapatrimonial da coletividade.
Segundo Paulo de Tarso Tamburini e José Albucacys Manso de Castro Júnior,
são perceptíveis e incontestes os avanços do processo social brasileiro de escolha
democrática dos seus representantes, mormente em relação à ideia de “limpeza”,
mencionando-se como exemplos marcantes a aprovação da Lei Complementar n.
13/2010 (Lei da Ficha-Limpa), e as campanhas institucionais da Justiça Eleitoral para a
escolha de candidatos pelo “voto limpo” 1173. Porém, no que se refere a responsabilização
pelo impacto ambiental da propaganda eleitoral, pouco se tem feito nesse sentido.
A cada campanha eleitoral, observa-se a perpetuação ou até mesmo o aumento
de condutas irresponsáveis e inconsequentes dos candidatos e partidos políticos, que
Herman Benjamin, Brasília, DJe 16 dez. 2010. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 20 jul. 2017.
1171
MILARÉ. Edis. Op. Cit. p. 444. Também adotam esse entendimento: MACHADO, Paulo Affonso
Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 23. ed. rev. ampl. e atual. 2015, p. 409-410; MORATO LEITE, José
Rubens; AYALA, Patryck de Araújo. Op. Cit., p. 201-202.
1172
BEDRAN, Karina Marcos. Processo Eleitoral Brasileiro: impactos ambientais e o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado. 165 f. Dissertação (Mestrado em Direito), Escola Superior
Dom Helder Câmara, Belo Horizonte, 2013, p. 125.
1173
TAMBURINI, Paulo de Tarso; CASTRO JÚNIOR, José Albucacys Manso de. O impacto ambiental
da propaganda eleitoral. Revista Consultor Jurídico, São Paulo, 12 out. 2012. Disponível em: < http://
www.conjur.com.br/2012-out-12/feito-relacao-impacto-ambiental-propaganda-eleitoral>. Acesso em: 05
ago. 2017.

519

520

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

extrapolam qualquer limite aceitável de impacto ambiental negativo com a veiculação
de suas propagandas eleitorais, pelos mais diversos meios de veiculação.
Em todo período eleitoral, a população é submetida a abusos de propagandas
eleitorais que degradam o meio ambiente, principalmente em regiões urbanas, onde
se localizam a maioria dos habitantes/eleitores. “O espaço público transforma-se no
lixo privado. São amontoados, espalhados e rasgados, milhões de panfletos, cartazes,
microcartazes, folders e todo tipo desta peculiar espécie de propaganda – a eleitoral”1174.
No cotidiano eleitoral brasileiro, os candidatos e partidos políticos, há muito
tempo, costumam praticar poluição sonora, poluição estética ou visual e poluição
acarretada pela pressão que carreatas, comícios, passeatas e outros eventos eleitorais
desempenham sobre os ecossistemas mais frágeis ou mais importantes1175.
Como exemplo, cita-se a notícia de que no dia do primeiro turno das eleições
municipais de 2012 foram recolhidas das ruas de Belo Horizonte/MG aproximadamente
128 (cento e vinte e oito) toneladas de materiais de campanhas eleitorais1176. Já no
Estado do Rio de Janeiro, teriam sido recolhidos cerca de 500 (quinhentas) toneladas
de lixo de campanha1177.
Por seu turno, na cidade do Recife/PE, até o mês de agosto de 2016 (dois meses
antes do dia da eleição), já haviam sido enviadas 507 (quinhentas e sete) denúncias
de propaganda eleitoral irregular, com a predominância da poluição sonora1178. No
ano de 2014, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador/BA (Limpurb) recolheu
aproximadamente 100 (cem) toneladas de papel das ruas de Salvador, de “santinhos”
e panfletos eleitorais1179.

1174
MUSETTI, Rodrigo Andreotti. A poluição eleitoral e o direito ambiental. Revista Jus Navigandi,
Teresina, ano 5, n. 46, 1 out.2000. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/1530>. Acesso em: 14
ago. 2017.
1175
FARIAS, Talden. A poluição eleitoral e o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1184, 28 set. 2006. Disponível em: <https://
jus.com.br/artigos/8981>. Acesso em: 18 ago. 2017.
1176
JORNAL ESTADO DE MINAS. SLU recolhe 128 toneladas de lixo eleitoral durante votação
em BH. Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/10/09/interna_gerais,322600/
slu-recolhe-128-toneladas-de-lixo-eleitoral-durante-votacao-em-bh.shtml>. Acesso em: 18 ago. 2017.
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Segundo Érica Bechara, citada por Watila Shirley Souza Campos, a poluição visual
– ao lado da poluição sonora e de outros agentes poluidores – produz desconforto e
sensação de abandono e decadência. Em contrapartida, uma paisagem visualmente
limpa e harmônica produz uma sensação de bem-estar psicológico e maior autoestima
da comunidade1180.
O meio ambiente salubre e equilibrado, enquanto bem e direito fundamental,
se relaciona com a qualidade de vida, consistindo esta, em um valor imaterial da
coletividade, razão pela qual os danos ambientais também caracterizam “violação a
direito cuja integridade é de interesse comum e indispensável ao respeito à dignidade
humana”1181.
Diante da diversidade de espécies de poluição eleitoral praticadas pelos sujeitos
eleitorais, não se tem dúvidas de que tais danos ambientais também afetam o aspecto
extrapatrimonial dos cidadãos.
Nesse sentido, Luís Paulo Sirvinskas assevera que a poluição visual ao afetar as
condições estéticas de um determinado lugar termina por afetar também o psiquismo
dessa comunidade, produzindo uma sensação de opressão1182.
Com isso, quando os sujeitos eleitorais propagam, durante as eleições,
uma infinidade de “santinhos”, cavaletes, panfletos/folders, carros de som1183, sem
observar os limites e obrigações estabelecidos pela legislação ambiental (mormente
no que tange aos resíduos sólidos, poluição visual e sonora), decerto que estes
praticam consideráveis danos ambientais, atingindo – além do “patrimônio ambiental”,
propriamente dito, também o aspecto extrapatrimonial dos cidadãos, estes encarados
de maneira coletiva.
Ademais, ainda que a propaganda eleitoral obedeça a todas as disposições da
legislação específica dessa seara (Código Eleitoral, Lei das Eleições, Resoluções do
TSE), também deve observar e seguir as normativas ambientais, notadamente pela
função social (incluída a ambiental) que detém a propaganda eleitoral. Ou seja, a
conformidade de um meio de propaganda à legislação eleitoral não pode eximir a
responsabilização dos candidatos e partidos aos danos ambientais que a sua veiculação
1180
BECHARA, Érika apud CAMPOS, Watila Shirley Souza. Poluição visual segundo o Direito
brasileiro. 127 f. Dissertação (Mestrado em Direito), Universidade Católica de Santos, Santos, 2006,
p. 26. Disponível em: <http://biblioteca.unisantos.br:8181/bitstream/tede/95/1/Watila%20Shirley%20
Souza.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2017.
1181
MORATO LEITE, José Rubens; AYALA, Patryck de Araújo, Op. Cit. p. 302.
1182
SIRVINKAS, Luís Paulo. Tutela Penal do Meio Ambiente. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 168.
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Ver STJ, REsp n. 791.653/RS, 1ª Turma, DJ: 15 fev. 2007, p. 218.
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acarretar.
Nos dizeres de Morato Leite e Ayala, “a antijuridicidade não seria apenas a
conduta contra legem, mas também as condutas antissociais que lesam ou limitam
o pleno desenvolvimento da personalidade social e individual e da capacidade do
ecossistema”.1184
Igualmente, quando a veiculação da propaganda dos candidatos e partidos
políticos violar – ao mesmo tempo – normas eleitorais e ambientais, se tem visível
a possibilidade de cumulação entre a responsabilidade eleitoral e a responsabilidade
ambiental, haja vista que tais normas regulam e protegem bens jurídicos distintos, não
havendo impedimento legal para tal cumulatividade.
Em relação à comprovação do dano ambiental extrapatrimonial coletivo das
propagandas eleitorais, há de se reconhecer a dificuldade inerente a esta espécie de
lesão. Contudo, tal dificuldade não pode ser justificativa para não indenizar. Destarte,
para estes casos, deve-se considerar como suficiente a prova do fato/ato lesivo e
intolerável ao meio ambiente, presumindo-se a mácula ao ideal coletivo atinente à
proteção ambiental e a violação ao direito fundamental a um meio ambiente equilibrado,
mormente por se tratar de dano in re ipsa1185.
Ademais, conforme trazido na seção anterior, a responsabilidade civil ambiental
possui natureza objetiva e solidária, razão pela qual, no caso de danos ambientais
provocados por propagandas eleitorais, todos os sujeitos que participaram da
veiculação desta, direta ou indiretamente – incluindo-se candidatos, partidos políticos,
auxiliares, cabos eleitorais, entre outros – poderão ser responsabilizados a reparar o
dano ambiental extrapatrimonial coletivo, independentemente de culpa.

5 CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 A propaganda eleitoral detém grande importância para a efetivação de
direitos fundamentais (expressos ou não), tais como o direito ao exercício da cidadania,
à candidatura eleitoral, à liberdade de informação e expressão, ao sufrágio universal,
entre outros. De igual modo, a CF/88 prevê o meio ambiente equilibrado como um
direito fundamental.

1184
1185

MORATO LEITE, José Rubens; AYALA, Patryck de Araújo. Op. Cit. p. 304.
Ibidem, p. 304.
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5.2 Com efeito, a grave situação dos recursos ambientais na sociedade
contemporânea, exige que as atividades potencial ou efetivamente poluidoras –
incluindo-se as propagandas eleitorais – observem os limites e obrigações estabelecidos
pela legislação ambiental, responsabilizando-se os sujeitos eleitorais pelos danos
ambientais provocados.
5.3 Em inúmeras realidades eleitorais do país, malgrado as restrições normativas,
os candidatos e partidos políticos continuam abusando do direito à propaganda e
violando as normas de meio ambiente, através de condutas que lesionam o aspecto
material ambiental (coletivo e individual), bem como o extrapatrimonial do indivíduo e
da coletividade.
5.4 Não há dúvida de que o derrame de toneladas de materiais impressos de
campanha, a extrapolação de limites sonoros, ou a exposição e abandono irregular
de cavaletes, atingem o aspecto extrapatrimonial da coletividade, causando-lhe
sentimentos de opressão, abandono e indignidade, além de ferir objetivamente o ideal
coletivo de preservação e proteção ambiental.
5.5 Nesse contexto, a responsabilização civil ambiental por danos
extrapatrimoniais coletivos, se afigura de essencial importância para a proteção do
direito fundamental ao meio ambiente, sobretudo por possuir, além do próprio caráter
sancionador, também uma natureza inibitória/dissuasiva, o que acaba por desestimular
a prática de condutas danosas.
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21.O LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMO
INSTRUMENTO DE BOA GOVERNANÇA/ POLITICA DE
PREVENÇÃO DE CATÁSTROFES: UMA REFLEXÃO A
PARTIR DO DESASTRE AMBIENTAL EM MARIANA/ MG

RICARDO STANZIOLA VIEIRA 1186
EVELYN AGNES RASWEILER 1187

1 INTRODUÇÃO
A presente tese busca analisar se o licenciamento ambiental é medida
administrativa apta para prevenir danos ambientais ou se precisa ser cumulado
com outros instrumentos, bem como qual o alcance das exigências no processo de
licenciamento ambiental.
O tema se mostra relevante considerando a envergadura dos desastres
ambientais provocados pela atividade humana nos últimos 40 (quarenta) anos, sendo
citados no presente estudo Seveso, Chernobyl, Goiânia, Golfo do México e Mariana.
Atualmente no Brasil o licenciamento ambiental possui uma série de estudos
prévios solicitados na fase prévia e de instalação da atividade. Posteriormente, o órgão
ambiental competente pode estabelecer condicionantes para monitoramento, como
os relatórios das atividades. Dentre as condicionantes, convém citar ainda o Programa
de Gerenciamento de Riscos – PGR e o Plano de Ação Emergencial – PAE.
Teoricamente, o licenciamento ambiental deveria ser suficiente para prevenir
desastres e mitigar os riscos. No entanto, ocorreram vários desastres no Brasil e no
Mundo, com seversas consequências, tendo-se analisado aqui alguns dos episódios
ocorridos nos últimos 40 (quarenta) anos.
A primeira parte do presente trabalho versa sobre o Direito dos Desastres
enquanto ciência, bem como da relação entre a assunção de riscos e os danos
1186
Prof. Dr. Do Curso de mestrado e doutorado em Ciências Jurídicas da Universidade do Vale do
Itajaí (Univali).
1187
Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Pós-graduanda Lato Sensu
em Direito Ambiental pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Advogada.

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

ambientais.
No item seguinte o licenciamento ambiental e os mecanismos conexos – seja
no curso do licenciamento ou após obtida a licença - são objeto de análise.
O terceiro e último item analisa o apelidado “Desastre de Mariana”, a maior
catástrofe ambiental do Brasil e que foi decorrente da atividade humana. Ao final,
verifica-se como o Direito dos Desastres é utilizado nos EUA e na Europa.
Cabe ainda uma reflexão sonbre o projeto de lei para implementação da Avaliação
Ambiental Estratégia – AAE, bem como daqueles que buscam simplificar o processo
de licenciamento ambiental.
O objetivo final é contribuir, ainda que minimanente, para a importância da
prevenção de desastres, cujas consequências são, no mínimo, cruéis. É importante
conscientizar-se que não há outra Terra e que os recursos naturais são indispensáveis
para a vida, não só do homem.

2 O DIREITO DOS DESASTRES
2.1. O Direito dos Desastres enquanto ciência
Os desastres intrigam os seres humanos há séculos. Existem os desastres
naturais, os tecnológicos e os híbridos. Num primeiro momento histórico, a ideia de
desastre era ligado ao castigo divino ou ao destino.
Posteriormente, de acordo com CARVALHO e DAMACENA1188, há um
deslocamento dessa concepção para a ideia de progresso:
Num segundo momento histórico, há o deslocamento desta
semantica em direção à ideia de progresso. A partir do iluminismo e da
modernidade, os desastres passaram a constituir eventos que servem
de importante ponto de partida evolutivo, exigindo reflexões, tomadas
de decisão e, acima de tudo, antecipação pelos governantes, gestores
privados e população em geral.

Ou seja, a partir do Século XVIII, os desastres passam a ser objeto de estudo,
de reflexões. A população passa a exigir certo planejamento dos governantes para
evitar desastres ou mitigar os danos causados.

1188
p. 14

CARVALHO, Delton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres,
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De acordo com CAPRA1189, é possível visualizar um fator positivo posterior às
catástrofes:
Outro padrão recorrente é a ocorrência de catástrofes seguidas
por períodos de intenso crescimento e renovação. Assim, há 245
milhões de anos, aos mais devastadores processos de extinção em
massa já ocorridos neste planeta seguiu-se rapidamente a evolução
dos mamíferos; e, há 66 milhões de anos, a catástrofe que eliminou
os dinossauros da face da Terra abriu caminho para a evolução dos
primeiros primatas e, ao fim e ao cabo, da espécie humana.

Ao que tudo indica, devemos nosso surgimento a um desastre, o que, somado
à necessidade humana de adaptação, de sobrevivência, torna o Direito dos Desastres
uma disciplina de relevante estudo.
Os desastres naturais são aqueles causados sem a interferencia do homem,
como a chuva de meteoros que eliminou os dinossauros. Os desastres tecnológicos
são os decorrentes da atividade humana, assim como o acidente nuclear de Chernobyl.
Já os híbridos são os combinados, como um furacão potencializado pelo aquecimento
global.
O objeto do estudo em apreço são os desastres ambientais desencadeados por
uma ação humana e as possíveis formas de prevenção. De acordo com FARBER1190, em
uma delimitação mais específica, os assim chamados desastres ambientais consistem
em eventos (de causa natural, humana ou mista) capazes de comprometimento de
funções ambientais ou lesões a interesses humanos, mediados por alguma mudança
ambiental.
O Direito dos Desastres busca, portanto: coibir um desastre, diminuir os riscos
e mitigar os danos. Na visão de GUATTARI1191, “cada vez mais, os equilíbrios naturais
dependerão das intervenções humanas”.
No Brasil, as catástrofes estão previstos na Constituição Federal, como quando
se relativiza a inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5o, XI, em caso de desastre. É
objeto ainda da Lei Federal n. 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção
e Defesa Civil e na legislação ambiental.
Assim sendo, o Direito dos Desastres é digno de estudo e um campo da ciência,
1189
CAPRA, Fritjov. Conexões Ocultas, p. 38
1190
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que trabalha tanto o evento danoso quanto as causas, consequencias e medidas
mitigadores.

2.2. Relação entre os riscos assumidos e os danos ambientais.
Em se tratando de desastres tecnológicos, que ocorrem diretamente em
decorrência da atividade humana, há evidente correlação entre assunção de risco e
dano. Um ótimo exemplo é o acidente nuclear ocorrido em Chernobyl, no ano de 1986,
na Ucrânia, que completou 30 (trinta) anos em 2016. Na época, a usina era responsável
por 10% (dez por cento) da energia elétrica utilizada no país1192.
Os funcionários, ao realizar testes no quarto e último reator, ignoraram uma
série de medidas de segurança, culminando na explosão do reator rico em Urânio
235, um elemento químico bastante radioativo. O ocorrido deu-se durante à noite e as
pessoas que residiam no entorno não foram avisadas adequadamente.
A radiação espalhou-se. Os protocolos em caso de acidente não foram seguidos.
O Ocidente tomou conhecimento do ocorrido quando os efeitos chegaram à Suécia.
No Brasil, infelizmente, ocorreu um acidente nuclear de consequencias nefastas
em Goiânia, no ano de 1987. Consoante ANTUNES1193, um grupo de catadores de lixo
encontraram uma cápsula de Césio 137, um mineral radioativo, descartado de maneira
totalmente contrária à legislação vigente. Cerca de 249 pessoas foram contaminadas.
Ou seja, no caso dos desastres tecnológicos, a assunção do risco está
diretamente ligada ao resultado danoso. Nesse sentido, o artigo 225 da Constituição
Brasileira aborda os casos de risco ambiental:
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:
(...)
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
1192
GLOBO EDUCAÇÃO. Chernobyl, maior acidente nuclear da história. Disponível em: http://
educacao.globo.com/artigo/chernobyl-maior-acidente-nuclear-da-historia.html. Acesso em 14 abr 2017
1193
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, p. 1071.
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dará publicidade; (Regulamento)
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento)
(...)
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter
sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão
ser instaladas.
As atividades de maior risco ambiental, de acordo com a Carta Magna, devem
ser precedidas de estudos prévios ou de controle por órgão ambiental. Já a atividade
nuclear necessita de localização definida em Lei Federal para instalação.
O art. 10 da Lei n. 6.938/81 determina que atividades potencialmente poluidoras
ou utilizadoras de recursos naturais, cujo risco é inerente, dependem do licenciamento
ambiental para o funcionamento:
Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento
de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais,
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma,
de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento
ambiental.

Isso demonstra a preocupação com o risco da atividade. Associado a isso, em
matéria ambiental, a responsabilidade de reparar o dano é objetiva, ou seja, independe
de dolo ou culpa, conforme preceitua o art. 225 da Constituição Federal, mais
especificamente nos §§ 3o e 4o, bem como no art. 4o, inciso VII, da Lei n. 6.938/1981.
No Brasil, ainda, vigoram ainda os princípios da precaução e da prevenção.
Segundo DANTAS1194, o segundo é utilizado quando se sabe qual o alcance dos impactos
ambientais. Não há incerteza científica, como na precaução, mas previsibilidade.
Em matéria de assunção dos riscos ambientais, o princípio da prevenção é o
cabível, eis que para a ocorencia de um desastre tecnológico há de estar a atividade
instalada. Já o princípio da precaução aplica-se aos casos em que não se conhece as
consequências de uma atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos,
notadamente para se negar a instalação desta.
Ao tratar do princípio da prevenção, MILARÉ1195 explica:

1194
1195

DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito Ambiental de Conflitos, p. 91
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. p. 1069
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Na prática, o princípio da prevenção tem por objetivo
impedir s ocorrência de danos ao meio ambiente, através de
imposição de medidas acautelatórias, antes da implantação
de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras.

Sendo assim, há correlação entre a assunção dos riscos e os desastres
tecnológicos. Os analisados no presente capítulo – Chernobyl e Goiânia – ocorreram
em decorrência de falhas humanas, no primeiro em relação à condução das atividades
e, no segundo, no descarte do material radioativo.
Essa assunção dos riscos é melhor traduzida como inobservância do
conhecimento técnico e das disposições previstas na legislação correlata e até mesmo
na própria licença ambiental, que, como será abordado a seguir, possui uma fase de
estudos e análises para mitigar os riscos, desde que as condições estabelecidas sejam
observadas.

3 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
3.1. Origens , objetivos e obtenção da licença ambiental
Durante um extenso período da História Mundial, notadamente no Século
XVIII durante a Revolução Industrial, os recursos naturais foram utilizados sem que se
considerasse a poluição e os impactos ambientais.
Na Década de 60, em uma reunião do Clube de Roma, o termo “meio ambiente”
foi utilizado pela primeira vez. A primeira manifestação institucionalizada foi a criação
do National Environmental Policy Art – NEPA em 1969, nos Estados Unidos. Já em
1972, na Conferência de Estocolmo, com a Declaração sobre o Ambiente Humano,
definiu-se que “.....deve ser confiada, às instituições nacionais competentes, a tarefa
de planificar, administrar e controlar a utilização dos recursos naturais dos Estados,
com o fim de melhorar a qualidade do meio ambiente”.1196
No Brasil, a primeira disposição legal relacionada ao Licenciamento Ambiental
ocorreu com a edição da Lei n. 6.938/1981, que estabelece a Política Nacional do Meio
Ambiente e cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

1196
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Caderno de Licenciamento Ambiental. Disponível em
http://www.mma.gov.br/estruturas/dai_pnc/_arquivos/pnc_caderno_licenciamento_ambiental_01_76.
pdf. Acesso em 20/05/2017
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O licenciamento ambiental é citado como um instrumento da Política Nacional
do Meio Ambiente no art. 9o, inciso IV, da referida Lei:
Art. 9º - São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
(...)
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
Referida lei passou por algumas alterações ao longo dos anos, mas permanece
em vigor. A definição de licenciamento ambiental consta no art. 1o, inciso I, da
Resolução CONAMA n. 237/97:
Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação
de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais ,
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais
e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
Infere-se da leitura dos dispositivos de lei que o licenciamento ambiental
objetiva o controle Estatal de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
naturais, consideradas efetivamente ou potencialmente poluidoras ou que possam
causar degradação ambiental.
Para ANTUNES “o licenciamento ambiental é uma modalidade de controle
ambiental específica para atividades que, devido às suas dimensões, sejam
potencialmente capazes de causar degradação ambiental.”1197
O licenciamento ambiental é o meio pelo qual o Estado exerce controle sobre
atividades consideradas arriscadas do ponto de vista ambiental, buscando um equilibrio
entre a atividade empresarial, necessária para o desenvolvimento e a sustentabilidade,
preservando-se os recursos para as presentes e futuras gerações, na exata forma
determinada pelo art. 225 da Constituição Federal.
O processo de licenciamento ambiental, que objetiva a obtenção de Licença
Ambiental Prévia, de Instalação e de Operação é de natureza administrativa e tramita
perante o órgão ambiental competente, de acordo com o disposto na Lei Complementar
n. 140/2011.
O tramite para obtenção das licenças varia de acordo com a atividade, o porte, o
potencial poluidor e o grau de utilização de recursos, consoante a Lei n. 6.938/1981. Há
diversos estudos, relatórios e planos que podem ser exigidas previamente ou quando
da renovação da licença, para avaliação da possibilidade de instalação e exploração de
1197
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determinada atividade em determinado local.
Pode-se afirmar que, na forma como foi concebido, o licenciamento ambiental
seria instrumento de controle das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras
de recursos naturais e que, por óbvio, podem causar severos prejuízos ambientais.
3.2 Ferramentas conexas ao Licenciamento Ambiental.
O processo de licenciamento ambiental é acompanhado de inúmeras
ferramentas conexas como o audiências públicas, Estudo de Impacto Ambiental – EIA,
Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA, Estudo de Impacto de Vizinha –
EIV, dentre outros.
Na fase de licenciamento, estritamente relacionados com a prevenção de
desastres, o Estudo de Impacto Ambiental – EIA, acompanhado do Relatório de
Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA, merecem destaques.
Referido estudo decorre da necessidade de avaliação de impacto ambiental
prevista no art. 9o, inciso III, da Lei n. 6.938/1981. A regulamentação deu-se pela
Resolução CONAMA n. 001/1986.
Ao todo, dezesseis atividades dependem do EIA/RIMA, de acordo com o art.
2o da resolução citada alhures, todas obras de grande magnitude, como: estradas;
ferrovias; portos e terminais de minérios, petróleo e produtos químicos; aeroportos;
oleodutos, gasodutos, minerodutos; linhas de transmissão de energia elétrica, extração
de minério; aterros sanitários e outros.
O EIA/RIMA é totalmente custeado e elaborado pelo solicitante da licença,
ou seja, pelo particular que almeja licença para instalar determinada atividade em
determinado local. Para ANTUNES1198,
O estudo prévio de impacto ambiental é uma informação técnica
posta à disposição da administração, com vistas a subsidiar o
licenciamento ambiental da obra ou atividade capaz de potencial ou
efetivamente causar significativa degradação ambiental.

Assim sendo, o EIA/RIMA é de suma relevância para prevenção de desastres na
fase anterior ao funcionamento do empreendimento, notadamente pela abrangência do
estudo, considerando solo, subsolo, ar, água, consequências e impactos da instalação,
bem como já definindo as medidas mitigadoras e o acompanhamento necessário.
1198

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, p. 368
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Para atingir o resultado esperado, o estudo deve ser realizado de forma fidedigna
pelo Empreendedor e detalhadamente analisado pelo Órgão Ambiental Competente.
Caso contrário, se informações relevantes forem suprimidas ou ignoradas, de nada
servirá para prevenção de um desastre.
Durante e após a instalação da atividade, são previstas condicionantes na
licença ambiental. Relevantes para o objeto do estudo, estão a entrega de relatórios de
monitoramente dos efluentes e recursos utilizados, de acordo com o porte, atividade,
etc.
Outros instrumentos cuja menção é necessária são o Plano de Ação Emergencial
– PAE, que define as providencias a serem adotadas em caso de acidente e o Plano de
Gerenciamento de Riscos – PGR, por meio do qual são avaliados os possíveis riscos
de determinada atividade e forma de prevenção de acidentes.1199
O PAE não tem por objetivo prevenir um desastre, mas dimunuir seus efeitos,
bem como preservar a integridade dos envolvidos, contemplando-se, indubitavelmente,
o direito à vida. Já o PGR pode ser relacionado com a 2a Lei da Termodinâmica, segundo
a qual “as coisas tendem a se deteriorar com o tempo”.
Com o PGR, é possível acompanhar a evolução do risco ambiental da atividade,
bem como adotar medidas para reduzi-lo ao mínimo aceitável.
Em se tratando de desastres, situações extremas, é necessário que tanto a sua
prevenção quanto sua mitigação seja objeto de reflexão, buscando-se causar o menor
dano possível. Para tanto, as ferramentas conexas ao processo de licenciamento
ambiental como o EIA/RIMA, PAE, PGR são indispensáveis.

4 DESASTRE DE MARIANA: A MAIOR CATÁSTROFE BRASILEIRA E PERSPECTIVAS
FUTURAS
Em 5 de novembro de 2015, a Mídia anunciava o rompimento da Barragem de
Fundão, localizada em Mariana/MG, com rejeitos de minérios da Mineradora Samarco,
contendo também rejeitos da Vale, a maior mineradora do Brasil, resultando em um
derramamento de ao menos 40 bilhões de litros de lama.
A lama da barragem rompida causou o que o Governo Federal classificou como
1199
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Curso sobre Estudo de Análise de Riscos e Programa de
Gerenciamento de Riscos. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/_14.
pdf. Acesso em 20 mai 2017
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a maior tragédia ambiental já ocorrida no Brasil. Como saldo, cidades como Bento
Rodrigues, a 25 km do local, ficaram totalmente destruídas. Morreram 19 (dezenove)
pessoas, além da destruição da fauna e da flora por onde a lama passou.
O rejeito contaminou o Rio Doce e chegou ao litoral do Espírito Santo cerca
de 20 dias depois do rompimento. Minas Gerais e Espírito Santo foram os estados
mais atingidos.1200 Estima-se que 39 cidades foram atingidas e 11 toneladas de peixes
morreram.1201 Após perícias e estudo contratado pela Samarco, apontou-se uma série
de problemas técnicos e de manutenção da barragem1202:
• Recuo da ombreira esquerda;
• Problemas de drenagem e liquefação dos rejeitos;
• 3 pequenos abalos sísmicos;
• Defeitos da construção do dreno de fundo;
• Entrada de lama em áreas não planejadas para tanto;
• Descumprimento da largura necessária para separar a areia da
lama;

Esses estudos são preliminares e, até onde se sabe, ainda não ocorreu uma
perícia judicial, com a formação da tríade processual, para fixar quais fatos realmente
desencadearam o acidente. No entanto, verifica-se que a parte de segurança da
barragem estava comprometida desde 2010. Ou seja, o licenciamento ambiental não
foi eficiente para prevenir e mitigar riscos.
É bastante aparente que a Samarco não contava com um Plano de Gerenciamento
de Riscos – PGR adequado e que o órgão ambiental competente não realizou vistorias
a fim de detectar eventuais falhas em obra de grande porte como a barragem.
Pelo contrário, não houve a análise da real situação da barragem, que teria levado
à suspensão imediata de suas atividades, considerando-se o risco de rompimento e
todas as consequências, aplicando-se o princípio da prevenção, amplamente utilizado
quando se trata de Direito dos Desastres, conforme a lição de CANOTILHO1203:
1200 PRADO, Lucas Ferraz Avener. Barragem rompida e que levou a desastre ambiental tinha
lama da Vale. Folha de São Paulo, ago 2010. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/
cotidiano/2015/11/1710155-barragem-rompida-e-que-levou-a-desastre-ambiental-tinha-lama-da-vale.
shtml. Acesso em 20 mai 2017
1201
BRANCO, Marina. Maior desastre ambiental do Brasil, tragédia de Mariana deixou 19 mortos.
O Globo, out 2016. Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/maior-desastreambiental-do-brasil-tragedia-de-mariana-deixou-19-mortos-20208009. Acesso em 20 mai 2017
1202
FREITAS, Raquel. PAES, Cíntia. Acúmulo de lama é uma das causas de ruptura da barragem,
diz auditoria. G1 Minas Gerais, ago 2016. Disponível em? http://g1.globo.com/minas-gerais/desastreambiental-em-mariana/noticia/2016/08/acumulo-de-lama-e-uma-das-causas-da-ruptura-de-barragem-dizauditoria.html. Acesso em 20 mai 2017
1203 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Público do Ambiente: direito constitucional e direito
administrativo, p. 39
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Como se sabe, esse princípio decorre da máxima “é melhor
prevenir do que remediar”, sendo esta aplicada a uma lógica
ambiental e ao contexto dos desastres em geral, nos seguintes
termos “prevenir agressões ambientais em vez de as remediar”.

Chama atenção, ainda, que uma barragem da envergadura da de Mariana não
possuía um Plano de Ação Emergencial – PAE altamente eficaz. Não havia sirenes para
noticiar rapidamente um problema. A precariedade do PAE custou vidas de moradores,
de colaboradores e de terceirizados.
Ligação para os líderes comunitários foi a maneira pela qual a informação foi
repassada. Ocorre que a medida é pouco eficiente. Como avisar a todos os moradores
que uma avalanche de lama se aproxima em poucos minutos? Nesse sentido,
CARVALHO e DAMACENA1204:
As ações de socorro consistem em ações imediatas de resposta
aos desastres com objetivo de socorrer a população atingida,
incluindo a busca e o salvamento, os primeiros-socorros, o
atendimento pré-hospitalar e o atendimento médico e cirúrgico
de urgencia, entre outras estabelecidas pelo Ministério da
Integração.

Verifica-se que o acidente de Mariana, numa primeira análise, resultou de
desconsideração da licença ambiental e das ferramentas conexas aptas a impedir um
desastre. Tanto os relatórios de monitoramento enquanto condicionantes quando o
Plano de Ação Emergencial – PAE foram negligenciados, culminando no maior desastre
ambiental brasileiro.
Em que pese todo o trágico acontecimento acima narrado, tramita na Câmara
dos Deputados o Projeto de Lei n. 3.729/2004, com 18 (dezoito) projetos apensos,
objetivando reduzir significativamente o licenciamento ambiental.
Dentre as proposições, a flexibilização do licenciamento ambiental de vários
empreendimentos como rodovias, dragagem de portos, obras de saneamento
e atividades de agropecurária extensiva. A ideia inicial era uma lei geral sobre
licenciamento, mas as alterações tornam o texto um grande retrocesso ambiental.
Por outro lado, tramita também na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei
n. 4.996/2013, com objetivo de tornar a Avaliação Ambiental Estratégica – AAE
um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, mesma forma como o
licenciamento ambiental vem consagrado na Lei. 6.938/1981.
1204

CARVALHO, Delton Winter. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres, p. 85
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No referido projeto de lei, a definição de AAE é a seguinte:
Entende-se por avaliação ambiental estratégica o conjunto de
atividades com o objetivo de prever, interpretar, mensurar, qualificar
e estimar a magnitude e a amplitude espacial e temporal do impacto
ambiental potencialmente associado a uma determinada política, plano
ou programa, tendo em vista:
I – a opção por alternativas tecnológicas ou locacionais que
mitiguem os impactos ambientais, sociais e econômicos adversos;
II – a proposição de programas e ações compensatórias dos
impactos ambientais, sociais e econômicos adversos.
III – a sinergia entre as diversas políticas, planos e programas
previstos nas bacias, biomas, regiões e outras áreas de influência.
IV – a cumulatividade dos impactos ambientais, sociais e
econômicos das políticas, planos e programas previstos em uma
mesma área de influência.

Tomando-se por exemplo o Desastre de Mariana, a AAE seria mais eficaz do
que o licenciamento isolado para prevenção de desastre, pois resultaria análise muito
mais ampla dos impactos ambientais das políticas, planos e programas previstos na
cidade.
Mais do que um estudo, um conjunto de atividades, a AAE, se aprovada,
representará progresso do ponto de vista ambiental, aproximando o Direito Brasileiro
do Direito Europeu na forma de lidar com os desastres.

4.1 Tratamento juridico – politico dos desastres: uma breve perspectiva internacional
Os Estados Unidos da América, diferentemente do Brasil, é um país sujeito
a desastres naturais, como terremotos, furacões e tornados, além de ataques
terroristas. O Direito dos Desastres norte-americano tem um direcionamento maior
para a recuperação e são previstos 6 (seis) critérios para se enfrentar um incidente:
planejar, organizar, treinar, equipar, exercitar, avaliar e melhorar.1205
Entretanto, não se desconsidera a postura de precaução e prevenção diante de
riscos concretos ou abstratos, respectivamente. A quantificação de riscos em matéria
ambiental é um problema que assola diversos países. Nos Estados Unidos, não é
diferente.
1205 FEMA. National Security Framework. Disponível em: https://www.fema.gov/pdf/emergency/
nrf/nrf-core.pdf. Acesso em 21 mai 2017
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FARBER1206 esclarece que não há, nos Estados Unidos, uma posição clara a
respeito de como ou por quais critérios um risco se torna significativo. Isso torna
possível que o risco se converta em catástrofe, exatamente pelo fato de não serem
claramente indetificados ou compreendidos.
Ao estudar os desastres no Direito Ambiental Americano, a impressão que se
tem é que os desastres naturais e o terrorismo estão em evidência.
Entretanto, os Estados Unidos não são um país livre de desastres decorrentes
da atividade humana. Em 2010, ocorreu a explosão de uma plataforma de petróleo no
Golfo do México, acarretando um derramamento de cerca de 5 milhões de barris de
petróleo no mar1207. O vazamento durou 87 dias e 11 pessoas vieram a óbito.
Estudos das autoridades americanas, após 17 (dezessete) meses de investigação
concluiram que a causa da explosão foi um defeito no cofre de cimento do poço, de
responsabilidade do Grupo Petroleiro BP.1208
Em abril de 2017, foi publicado estudo da Universidade Virginia Tech, com o
valor financeiro do dano ambiental, fixado em U$ 17,2 bilhões. O estudo durou 6 (seis)
anos.1209 Em 2016 foi entabulado acordo para encerramento do caso perante a Justiça
Federal de New Orleans.1210 O valor final foi de U$ 20,8 bilhões e este é considerado o
pior vazamento em mar aberto da história dos Estados Unidos.
Assim como em Mariana, a explosão da plataforma de petróleo, ao que tudo
indicar, ocorreu devido ao negligenciamento das medidas de prevenção e mitigação
do dano. Analisando-se a situação do outro lado do Oceano Atlântico, impossível não
citar a constatação de DUPUY1211 de que “foi no século passado que a humanidade se
tornou capaz de promover sua autodestruição, quer diretamente pela guerra nuclear,
quer inidiretamente pela alteraçao das condições necessárias à sua sobrevivência.”
1206 FARBER, Daniel. Confronting Uncertainty under NEPA. Disponível em: http://ccrm.berkeley.
edu/resin/pdfs_and_other_docs/Farber-managingtech-dangerousclimatechange.pdf. Acesso em: 21
mai 2017.
1207 GREEN PEACE BRASIL. Desastre no Golfo do México completa cinco anos. Disponível em:
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Pior-vazamento-de-petroleo-completa-cinco-anos/.
Acesso em 21 mai 2017
1208 GLOBO NATUREZA. EUA atribuem vazamento no Golfo do México às más decisões da BP.
Disponível em: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/09/eua-atribuem-vazamento-no-golfo-domexico-mas-decisoes-da-bp.html. Acesso em 21 mai 2017.
1209 BROADWELL, Jillian. Virgnia Tech. Disponível em: http://vtnews.vt.edu/articles/2017/04/cals-bp.
html. Acesso em 21 mai 2017
1210
VEJA. BP pagará US$ 21 bi por vazamento no Golfo do México em 2010. Disponível em: http://
veja.abril.com.br/economia/bp-pagara-us-21-bi-por-vazamento-no-golfo-do-mexico-em-2010/.
Acesso
em 21 mai 2017
1211
DUPUY, Jean-Pierre. O tempo das catástrofes: quando o impossível é uma certeza, p. 27
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Na Europa, existe as diretivas de prevenção de acidentes industriais, chamadas
Diretivas Seveso I e II. A Seveso I recebeu esse nome por conta do vazamento de
dioxina ocorrido em uma fábrica de produtos químicos na cidade italiana de Seveso,
em 1976, causando a contaminação de 320 hectares, atingindo milhares de pessoas
e animais.1212
O vazamento ocorreu de um superaquecimento do reator de dioxina e foi
liberado ao meio ambiente por uma válvula defeituosa. A fábrica não possuía algo
parecido com o Plano de Ação Emergencial – PAE, tampouco planos para avisar a
população. O prefeito da cidade foi avisado 27 horas depois do acidente.
Cerca de 30 mil moradores foram atingidos pela dioxina e 75 mil animais
morreram. Nove anos depois, o lixo tóxico, retirado clandestinamente, foi icinerado
na Suíça. As mortes por doenças cardíacas aumentaram drasticamente. Os casos de
morte por leucemia duplicaram e triplicaram-se as ocorrências de tumores cerebrais.
Os casos de câncer do fígado e da vesícula aumentaram dez vezes e houve também
aumento no número de mortes em decorrência de doenças da pele. O acidente é
considerado uma das maiores catástrofes ambientais do mundo.
Sobre a Seveso I, CARVALHO e DAMACENA1213 registram que:
A diretiva 83/501/CCE traçou diversas linhas
regulamentando a prevenção de acidentes industriais graves na
União Européia. Dentre elas, pode-se mencionar: um quadro inicial
de medidas de segurança a serem adotadas pelos fabricantes de
substâncias perigosas, com maior rigor para instalações novas
ou para o manuseio de substâncias perigosas.

Em 1982, a Seveso II substituiu a Seveso I, e priorizou falhas detectadas
em desastres como Chernobyl, notadamente em relação à ocupação do solo,
licenciamentos e sistemas de segurança.
A Seveso II sofreu alterações ao longo dos anos buscando regulamentar de
forma ativa o fator preventivo, com inuito de prevenir ao máximo os acidentes e mitigar
os riscos da melhor forma possível. O Direito Ambiental Europeu, diferentemente do
Americano, possui um enfoque maior na prevenção dos desastres, de modo a acionar
o mínimo possível o quesito da recuperação.
1212 DEUTSCHE WELLE – DW. 1976: Explosão provoca vazamento de dioxina em Seveso.
Disponível em: http://www.dw.com/pt-br/1976-explosão-provoca-vazamento-de-dioxina-em-seveso/a871315?maca=bra-uol-all-1387-xml-uol. Acesso em 21 mai 2017
1213 CARVALHO, Delton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres,
p. 129
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Além de grandes acidentes desencadeados pelo homem na Europa, percebe-se
lá uma maior consciencia com relação ao Direito Ambiental e a iteratividade essencial
entre o homem e o meio, bem como se compreende a dificuldade de reparação dos
danos ambientais, o alto custo humano, técnico e financeiro de um acidente.

5 CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. O Planeta Terra experimentou inúmeros acidentes ambientais gerados pela
atividade humana nos últimos 40 (quarenta) anos. Como elo comum entre os
acidentes de Seveso, Chernobyl, Golfo do México, Mariana e Goiânia, verifica-se o
negligenciamento e assunção do risco ambiental, compartilhando-se os resultados
danosos com toda a coletividade.
2. Em Mariana, o Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR e o Plano de Ação
Emergencial – PAE existiam, mas eram bastante precários. É obscura a questão
relativa aos relatórios de monitoramento, se foram ou não apresentados ao órgão
ambiental, se continham todas as informações necessárias e verídicas.
3. Conclui-se que todos os acidentes ambientais analisados decorreram da negligência
com relação ao risco das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de
recursos naturais. Nenhum acidente analisado decorreu de evento externo, mas
sim de situações internas que não foram mapeadas e acabaram desencadeando
um acidente.
4. O custo dessa simplificação, do ponto de vista ambiental, é altíssimo, podendo
resultar em um dano irreparável ou de difícil reparação, ainda mais com a
envergadura das obras com licenciamento reduzido – rodovias, dragem de portos,
dentre outras.
5. Por outro lado, a Avaliação Ambiental Estratégia – AAE representa um avanço
imprescindível se considerados os potenciais desastres ambientais de mineradoras,
construtoras, portos, refinarias, indústrias e outras atividades. Representa,
sobremaneira, um conhecimento aprofundado sobre toda a situação de um local
onde a atividade, em tese de risco, funciona.

22.COMPLIANCE AMBIENTAL, GESTÃO AMBIENTAL
E GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL : BREVE
CONTEXTUALIZAÇÃO DE NOVAS POLÍTICAS E
PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL.

RICARDO STANZIOLA VIEIRA1214
SILVIA SCHIEFLER DE OLIVEIRA1215

1. INTRODUÇÃO
A presente tese possui a finalidade de abordar o posicionamento atual das
empresas e seus mecanismos de controle, prevenção, regularização e reparação
dos danos causados ao meio ambiente decorrentes de suas atividades, levando-se
em consideração o rápido crescimento de novas tecnologias, bem como o despertar
social para o tão sonhado consumo sustentável, que hoje em dia parece ter o condão
de impulsionar tanto pessoas quanto empresas na busca por atividades e condutas
que preservem o meio ambiente.
Com o surgimento da sociedade moderna e, consequentemente o aumento do
consumo, o setor empresarial se destacou como o grande mecanismo da era em que
a pessoa jurídica tornou-se responsável pelo atendimento dos mais diversos desejos
humanos, desde o fornecimento de itens básicos à sobrevivência até a aquisição de
supérfluos, entretanto, o rastro negativo impresso na natureza tem sido um problema
a ser enfrentado por toda a sociedade.
Nesse passo, é cada mais necessária a adoção de práticas que sejam referentes
à integração: natureza, sociedade, empresa, consumo e ética, que em primeiro plano
pode ter a conotação utópica, entretanto, através do compliance ambiental, surge a
possibilidade desta realidade tornar-se efetiva.
Ainda que este instituto seja originário do setor bancário e muito jovem na
1214 Prof. Dr. Programa de pós graduação (mestrado e doutorado) da Universidade do Vale do Itajaí
(Univali).
1215 Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI.. Pós-graduada Lato Sensu
em Direito Ambiental pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI.. Mestranda pelo programa de
mestrado e doutorado em Ciências Jurídicas (Univali). Advogada. silvia.schiefler@gmail.com.
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seara ambiental, constitui um inovador programa que visa a prevenção de riscos, a
criminalização de condutas no âmbito empresarial, a aplicação eficaz da legislação
ambiental, bem como a implantação de boas práticas corporativas a fim de alcançar o
equilíbrio entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico.
Este trabalho abordará a possibilidade de conciliação do desenvolvimento
econômico com a preservação do meio ambiente pelas empresas, tendo em vista
que a legislação brasileira é bastante moderna e inteligente no que diz respeito à
sustentabilidade.
Entretanto, antes de adentrarmos ao instituto do compliance ambiental,
abordaremos outros institutos diretamente ligados a ele, como, por exemplo,
governança ambiental, educação ambiental e gestão empresarial ambiental.

2. O MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
Em que pese diversas menções, alguns avanços e reconhecimentos em
Constituições anteriores, a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a tratar do meio
ambiente como direito efetivamente garantido, haja vista que anteriormente à sua
promulgação, o tema era abordado de forma indireta, tratado em normas hierárquicas
inferiores.
A partir da Constituição Federal de 1988 o meio ambiente passou a ser tido como
um bem tutelado juridicamente, sendo portanto, a primeira a tratar deliberadamente
da questão ambiental, trazendo mecanismos para sua proteção e controle, sendo
apelidada por alguns de “Constituição Verde”.
O grande marco da constitucionalização do meio ambiente veio com o artigo
225 da Constituição Federal de 1988, onde restou garantido que todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, sendo imposto ao Poder Público e à coletividade o dever de
defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Em virtude disso, o Direito Constitucional brasileiro criou uma nova categoria de
bem: o bem ambiental, ou seja, um bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida.
De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro1216, bens de uso comum do povo são
aqueles que, por determinação legal ou por sua própria natureza, poder ser utilizados
1216

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 545.
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por todos em igualdade de condições.
Esses bens são aqueles os quais o povo utiliza, sem restrição, gratuita ou
onerosamente, sem necessidade de permissão especial. Não cabe, portanto,
exclusivamente a uma pessoa ou grupo, tampouco se atribui a quem que seja sua
titularidade. Assim, nenhum de nós tem o direito de causar danos ao meio ambiente,
sob pena de estarmos agredindo a um bem de todos, acarretando, portanto, danos
não só a nós mesmos, mas aos nossos semelhantes.
Um meio ambiente ecologicamente equilibrado oferece a todos os seres vivos as
condições essenciais para a sua sobrevivência e evolução. E não podemos aceitar ou
permitir que o desenvolvimento econômico avance sobre uma garantia constitucional
que nos proporciona condições de vida neste planeta.
De fato, o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado é, há muito,
considerado pela doutrina e pela jurisprudência como uma extensão do direito à vida.
Assim, quando se fala em tutelado meio ambiente, tem-se em jogo formas de garantir
a qualidade de vida humana, pois lhe é essencial. O equilíbrio ecológico nessa relação
tão direta com o ser humano faz do direito ao ambiente um direito fundamental da
pessoa humana, em função dos elementos e valores que congrega, como saúde,
segurança, cultura, identidade. Preservar o patrimônio ambiental é garantir vida sadia e
com qualidade. Garantir vida com qualidade é promover a dignidade da pessoa humana.
As condições de um meio ambiente desequilibrado incidem diretamente sobre
a saúde humana podendo acarretar graves e irremediáveis consequências para a
qualidade de vida e desenvolvimento dos indivíduos.
A degradação ambiental coloca em risco direto a vida e a saúde das pessoas,
individual e coletivamente consideradas, bem como a própria perpetuação da espécie
humana, sendo imprescindível um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

3. GOVERNANÇA AMBIENTAL
Antes da abordagem principal deste artigo, o compliance ambiental, necessário
se faz tecer algumas considerações acerca de governança ambiental, que, em um
sentido mais amplo, corresponde à distribuição de poder, legitimidade e autoridade
entre os mais diversos níveis e instituições, onde há o estabelecimento de regras e
normas sobre os mais diversos níveis e instituições, onde há o estabelecimento de
regras e normas sobre quem e como detém o poder e como são tomadas as decisões,
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assim como, os níveis de co-responsabilização entre os atores (agências do Estado,
representantes da sociedade civil, empresas, entre outros). A governança geralmente
envolve os mais diversos assuntos, podendo ser administrativos ou fiscais do Estado,
correspondentes a bens ou serviços, financeiros ou políticos e que possam envolver
e/ou impactar a coletividade e o bem-estar público.
Quando esses assuntos tem relação com a sustentabilidade ou políticas
ambientais, utiliza-se o termo governança ambiental.
Governança ambiental agrega um conjunto de processos regulatórios,
mecanismos e organizações através dos quais os atores políticos influenciam as ações
e resultados ambientais envolvendo múltiplos seguimentos da sociedade como as
instituições governamentais, comunidades, empresas e a sociedade civil organizada.
O tema governança ambiental tem sido frequentemente abordado, em discussões
de vários seguimentos, como negociação, participação, parceria, sociedade civil
organizada, etc.
O principal fundamento da governança ambiental é a descentralização, pois
proporciona a maior participação dos sujeitos diretamente afetados pelas ações e
decisões em torno de um determinado recurso.
Nessa esteira, quanto maior a capacidade de um grupo de se organizar e trabalhar
conjuntamente, unindo esforços em torno de um bem ou recurso, maior é o seu
capital social e maiores são as possibilidades de sucesso da governança ambiental.
É de extrema necessidade que possamos compreender o que é a governança
ambiental e sua importância, pois a crise ambiental pela qual a sociedade moderna
passa assim exige. Com isso as discussões e a compreensão pública sobre os efeitos
dos processos de produção e consumo das sociedades industriais modernas sobre a
saúde humana, bem como dos ecossistemas.

4. GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL
4.1. PROBLEMAS AMBIENTAIS
Os problemas ambientais provocados pelos humanos decorrem do uso do meio
ambiente para obter os recursos necessários para produzir os bens e serviços de que
estes necessitam e dos despejos de materiais e energia não aproveitados.
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O aumento da escala de produção tem sido um importante fator que estimula a
exploração dos recursos naturais e eleva a quantidade de resíduos.
É comum apontar a Revolução Industrial como um marco importante na
intensificação dos problemas ambientais. A maior parcela de emissões ácidas, de
gases do efeito estufa e de substâncias tóxicas resulta das atividades industriais em
todo o mundo. O lixo gerado pela população cada vez mais está composto por restos
de embalagens e de produtos industriais. O uso de inseticidas, herbicidas, fertilizantes,
implementos e outros produtos industrializados fez com que a agricultura se tornasse
uma atividade intensiva em degradação ambiental. O mesmo pode-se dizer da pesca,
dos transportes e das atividades comerciais e de serviço. Grande parte dos problemas
ambientais produzidos por agências bancárias, escritórios, consultórios, lojas, escolas,
repartições públicas, hotéis, hospitais, aeroportos e outros estabelecimentos de
serviço se deve aos materiais industrializados que dão suporte à estas atividades.
A maneira como a produção e o consumo ocorrem exige recursos e gera resíduos,
ambos em quantidades vultosas, a ponto de ameaçar a capacidade de suporte do
próprio planeta, que é a quantidade de seres vivos que ele pode suportar sem se
degradar.
Há muitos sinais de que a Terra já se encontra nos limites de sua capacidade para
suportar as espécies vivas. Entre esses sinais estão os diversos problemas ambientais
que vem se agravando ao longo do tempo, sendo que alguns já adquiriram dimensões
globais ou planetárias, como a perda de biodiversidade, a redução da camada de ozônio,
a contaminação das águas, as mudanças climáticas decorrentes da intensificação das
emissões de gases do efeito estufa e outros.
O resultado desse quadro caracterizado pela escalada dos problemas ambientais
de toda ordem é o comprometimento do próprio futuro da Terra e de todos os seres
vivos, e não apenas dos humanos.

4.2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Uma boa política pública ambiental deve contemplar a educação ambiental
como um de seus instrumentos. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972, atribuiu atenção especial a
esse instrumento de política pública, com o objetivo de preparar o ser humano para
viver em harmonia com o meio ambiente. A partir de então a educação ambiental
passou a ser considerada em praticamente todos os fóruns relacionados à temática
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do desenvolvimento e meio ambiente.
Na lição de BARBIERI1217 :
A educação ambiental deve estimular as pessoas a serem portadoras
de soluções, e não apenas de denúncias, embora estas devam ser
as primeiras atitudes diante dos desmandos com o meio ambiente.
Deve também produzir mudanças nas próprias condutas das pessoas,
levando-as a modificar, por exemplo, seus hábitos de consumo.
Como os problemas socioambientais apresentam uma dimensão
planetária, a educação ambiental deve assentar-se em uma nova ética
universal.
Dado que as questões sociais, econômicas, políticas e culturais se
entrelaçam com as ambientais, como várias vezes mencionado neste
livro, dever-se-ia falar, na realidade, em educação socioambiental.

4.3. GESTÃO AMBIENTAL
Administração ambiental ou gestão ambiental compreende as diretrizes e
as atividades administrativas realizadas por uma organização para alcançar efeitos
positivos sobre o meio ambiente, ou seja, para reduzir, eliminar ou compensar os
problemas ambientais decorrentes da sua atuação e evitar que outros ocorram no
futuro.
As primeiras manifestações de gestão ambiental foram estimuladas pelo
esgotamento de recursos, como a escassez de madeira para construção de moradias,
fortificações, móveis, instrumentos e combustível, cuja exploração havia se intensificado
desde eras remotas. Entretanto, esses primeiros atos de defesa da natureza não eram
resultantes de uma preocupação com a natureza por ela mesma, mas do interesse em
preservar os recursos do país tendo em vista sua utilização.
As ações para combater a poluição só tiveram início efetivamente a partir da
Revolução Industrial, embora desde a Antiguidade diversas experiências já houvessem
sido tentadas para remover o lixo urbano que prejudicava a saúde dos habitantes das
cidades.
O crescimento da consciência ambiental por amplos setores da sociedade é outro
fato indutor da emergência da gestão ambiental. No pós-guerra começa efetivamente
o crescimento do ambientalismo1218 através dos movimentos ambientalista apoiados
1217
1218

BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p 67.
Ambientalismo para BARBIERI, 2016 são as diferentes correntes de pensamento de um
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numa crescente conscientização de parcelas da população.
A preocupação com o meio ambiente, antes restrita a pequenos grupos de
artistas, cientistas e alguns políticos, extravasou para amplos setores da população
de praticamente todo o mundo, dado o elevado grau de degradação observado em
todas as partes do planeta. Contribuíram para isso catástrofes ambientais de grande
proporção, como Seveso1219, Minamata1220, Three Mile Island1221, Bhopal1222, Exxon
Valdez1223, Chernobil1224, Golfo do México1225, Cubatão1226, Baía de Guanabara1227,
Vale do Rio Doce1228 e muitas outras. As informações sobre as consequências das
movimento social que tem na defesa do meio ambiente sua principal preocupação.
1219 Em 10 de julho de 1976, na cidade de Seveso, na Itália, tanques de armazenagem na indústria
química ICMESA romperam, liberando vários quilogramas da dioxina TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzop-dioxina) na atmosfera e o produto espalhou-se por grande área na planície Lombarda, entre Milão e
o lago de Como. Devido à contaminação, 3000 animais morreram e outros 70000 animais tiveram que
ser sacrificados para evitar a entrada da dioxina na cadeia alimentar. Acredita-se que não tenha havido
mortes de seres humanos diretamente vinculadas ao acidente, mas 193 pessoas nas áreas afetadas
sofreram de cloracne e outros sintomas.
1220 A cidade de Minamata localizada ao sul da Província de Kumamoto, no Japão, foi palco de
um grande desastre ambiental entre as décadas de 1950 e 1960. Milhares de pessoas sofreram
uma grave intoxicação por mercúrio por causa de uma fábrica local que jogava os seus dejetos
tóxicos na Baía de Minamata.
1221 O acidente nuclear na usina nuclear de Three Mile Island, Pensilvânia, EUA,
ocorreu em 28 de março de 1979, um ano após o comissionamento da Unidade 2 (TMI-2).
O acidente nuclear ocorreu o segundo reator da usina; pressão do reator de água.
1222 Foi um acidente industrial que ocorreu na madrugada de 3 de dezembro de 1984, em Bhopal,
quando 40 toneladas de gases tóxicos vazaram na fábrica de pesticidas da empresa norte-americana Union
Carbide.
1223 No dia 24 de março de 1989, o petroleiro Exxon Valdez, da ExxonMobil colidiu com um recife
do Golfo do Alasca derramando aproximadamente 40 milhões de litros de óleo. Com a ajuda de uma
tempestade no dia 27 de março, a mancha de óleo atingiu cerca de dois mil quilômetros. O problema
se agravou, porque o frio, o óleo demora para se tornar solúvel e ser consumido por microorganismos
marítimos – a biodegradação ocorre com eficácia apenas a partir dos 15⁰C.
1224 Acidente nuclear catastrófico que ocorreu em 26 de abril de 1986 na central eléctrica da Usina
Nuclear de Chernobil (então na República Socialista Soviética Ucraniana), que estava sob a jurisdição
direta das autoridades centrais da União Soviética. Uma explosão e um incêndio lançaram grandes
quantidades de partículas radioativas na atmosfera, que se espalhou por boa parte da União Soviética e
da Europa ocidental.
1225 A explosão da plataforma Deepwater Horizon ocorreu no dia 20 de abril de 2010, no Golfo
do México, nos Estados Unidos. O desastre consistiu na explosão da plataforma de petróleo semisubmersível Deepwater Horizon que pertence à Transocean e que estava sendo operada pela BP,
afundando na quinta-feira seguinte à explosão, depois de ficar dois dias em chamas. Uma grande
mancha de óleo. espalhou-se e chegou à costa da Louisiana e a outros estados. Houve 22 trabalhadores
que ficaram feridos e 11 faleceram.
1226 Uma das maiores tragédias de Cubatão, senão a maior, foi o incêndio de um oleoduto da
Petrobrás que passava sob uma favela, Vila Socó, destruída pelas chamas com a morte de cerca de uma
centena de pessoas, em 24/2/1984.
1227 Em 18 de janeiro de 2000, um vazamento de óleo em grandes proporções foi responsável por
mudar o cenário da Baía da Guanabara. Em virtude de um problema originado em uma das tubulações
da Refinaria Duque de Caxias, em torno de 1,3 milhões de litros de óleo cru foram lançados na baía de
Guanabara.
1228 O rompimento da barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km
do centro do município brasileiro de Mariana, Minas Gerais, ocorreu na tarde de 5 de novembro de
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contaminações, tornadas possíveis por meio de pesquisas e divulgadas pela grande
imprensa, tem sido uma constante nas últimas décadas, de modo que dificilmente
alguém minimamente letrado desconhece a existência de problemas ambientais,
principalmente os decorrentes da poluição, pois estes são os problemas que afetam
mais diretamente as pessoas.
O contingente de pessoas preocupadas com o meio ambiente, que já é
significativo, tende a crescer ainda mais à medida que as populações se dão conta
de que os problemas ambientais não só afetam a qualidade de vida atual, mas
comprometem a sobrevivência da própria humanidade.
É indiscutível que a solução dos problemas ambientais, ou sua minimização,
exige uma nova atitude dos empresários e administradores, que devem passar a
considerar o meio ambiente em suas decisões e adotar concepções administrativas e
tecnológicas que contribuam em suas decisões e adotar concepções administrativas
e tecnológicas que contribuam para ampliar a capacidade de suporte do planeta. Em
outras palavras, espera-se que as empresas deixem de ser problemas e façam parte
das soluções.
Para BARBIERI1229 as preocupações ambientais dos empresários são influenciadas
por três grandes conjuntos de forças que interagem entre si: o governo, a sociedade e o
mercado. Assim, as pressões da sociedade e medidas governamentais são essenciais
para que ocorra envolvimento das empresas em matéria ambiental.
Outra fonte de pressão sobre as empresas advém do aumento da consciência
da população em geral e, sobretudo, dos consumidores que procuram cada vez mais
utilizar produtos e serviços ambientalmente saudáveis.
Os consumidores estão mudando de mentalidade, evoluindo e tornando-se mais
conscientes, com isso estão aprendendo a consumir exigindo melhores produtos
e, consequentemente, melhorias nas instalações onde são fabricados. Um aspecto
nítido desse novo consumidor é a prática de diferenciar produtos e serviços pelo
desempenho ambiental.
Enfim, não faltam pressões para que as empresas adotem medidas de proteção
ao meio ambiente, bem como não faltam pressões das empresas para impor as
práticas ambientais que julgam ser a mais apropriadas.
2015.[3] Rompeu-se uma barragem de rejeitos de mineração controlada pela Samarco Mineração S.A.,
um empreendimento conjunto das maiores empresas de mineração do mundo, a brasileira Vale S.A. e
a anglo-australiana BHP Billiton.
1229
BARBIERI, Gestão Ambiental Empresarial, p. 83

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

Vale registrar a importante lição de TRENNEPOHL:1230
O mercado global já não comporta com facilidade as políticas de
exploração das grandes empresas quando não estão em sintonia
com as aspirações ambientais desse início de século, ou seja, com
a responsabilidade social empresarial dentre seus objetivos de
integração.
A crise ecológica é uma crise institucional da sociedade industrial e
não simples problema ambiental. Os riscos gerados por essa nova
fase industrial somente dizem o que não deve ser feito, não apontam
o que se deve fazer.

Portanto, as empresas têm, cada vez com mais vigor, que adotar conceitos
de sustentabilidade empresarial, na intenção de atender às expectativas dos
consumidores e de parte da população que não tem no Estado a prestação de seus
serviços ambientais dirigidos.
A empresa sustentável do início do século é aquela que tem atuação pró-ativa e
atende não só aos requisitos estatais de funcionamento, mas vai além, se sobrepondo
às exigências convencionais e inovando, participando do processo de sustentabilidade
dos recursos naturais.
Essa nova empresa parece ser a que melhor atende aos interesses ambientais
e sociais do século que se inicia e da onda de desenvolvimento que se avizinha, cada
vez com mais velocidade.
Mais do que nunca as empresas precisam mostrar que não somente são viáveis
economicamente, mas também precisam de uma licença da sociedade para operar
com responsabilidade sócio-ambiental. Não cabe indagar se a responsabilidade social
da empresa é um meio de atingir objetivos comerciais, mas, sim, espera-se que ela
efetivamente traga resultados para a coletividade.

5. COMPLIANCE AMBIENTAL
O termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que significa agir
de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido.
A ideia de programas de compliance teve origem nos Estados Unidos, mais
1230 TRENNEPOHL, Terence Dornelles. Direito Ambiental Empresarial. 1. ed. São Paulo: Saraiva,
2010, p. 89.
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precisamente na virada do século XX, quando as agências reguladoras começaram a
emergir. Em 1906, com a promulgação do Food and Drug Act1231 e a criação do FDA1232,
o governo norte-americano criou um modelo de fiscalização centralizado, como forma
de regular determinadas atividades relacionadas à saúde alimentar e ao comércio de
medicamentos.
Porém, foi devido às instituições financeiras que o compliance avançou. Em
1913, foi criado o Federal Reserve System (Banco Central dos EUA), o qual teve como
objetivo a criação de um sistema financeiro mais estável, seguro e adequado às leis.
Em 1977, foi promulgado o Foreign Corrupt Practices Act, o FCPA, a lei anticorrupção
transacional norte-americana, obrigando as empresas a maner livros de registros que
refletissem precisamente suas transações e a estabelecer um sistema adequado de
controles internos.
Na década seguinte, após um escândalo envolvendo a indústria de defesa, 32
empresas do setor criaram voluntariamente a DII (Iniciativa da Indústria de Defesa),
que estabeleceu um conjunto de princípios para práticas empresariais éticas e de boa
conduta.
Em 1991, a Comissão de Penas dos EUA publicou o documento Diretrizes
Federais para a Condenação de Organizações, articulando os elementos específicos
de um programa de compliance e ética eficientes. Segundo esse documento, as
empresas que apresentassem tais programas teriam penas mais brandas.
O conceito de compliance constitui algo recente, surgido na década de noventa,
tornando-se alvo da atenção e estudos jurídicos ainda de maneira acanhada, entretanto,
definitiva. Por outro lado, nas lições de Giovani A. Saavedra, o desenvolvimento do
compliance tem se dado à margem do Direito Penal e da Criminologia, sendo discutido
no âmbito internacional. Há quem sustente o debate no sentido de uma necessidade
prévia de conhecimentos jurídico-penais para sua aplicação.
1231 O Food and Drug Act foi a primeira de uma série de leis significativas de proteção ao consumidor
promulgada pelo Congresso no século 20 e levou à criação da Food and Drug Administration . Sua
finalidade principal era interditar o tráfego estrangeiro e interestadual em produtos de alimento e de
droga adulterados e dirigiu os EU Bureau de Química para inspecionar produtos e referir réus aos
promotores de justiça.
1232 A Food and Drug Administration (FDA ou USFDA) é uma agência federal do Departamento
de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, um dos departamentos executivos federais dos
Estados Unidos. A FDA é responsável pela proteção e promoção da saúde pública através do controle
e supervisão da segurança alimentar, produtos de tabaco, suplementos dietéticos, prescrição e overthe-counter medicamentos farmacêuticos (medicamentos), vacinas, biofarmacêuticos, transfusões de
sangue, dispositivos médicos, radiação eletromagnética (ERED), cosméticos e alimentos para animais e
produtos veterinários.
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Compliance é o conjunto de disciplinas para que se façam cumprir as normas
legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para
as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer
desvio ou inconformidade que possa ocorrer.
Com o surgimento da sociedade moderna e, consequentemente o aumento do
consumo, o setor empresarial se destacou como o grande propulsor da era em que a
pessoa jurídica tornou-se responsável pelo atendimento da variada gama dos desejos
humanos, desde o fornecimento dos itens necessários até a aquisição de supérfluos,
porém, o rastro negativo deixado à natureza tem sido um problema a ser enfrentado
pelos entes morais.
Assim, cada vez mais é urgente a adoção de práticas que coadunem com a
integração: natureza, sociedade, empresa, consumo e ética, que a princípio pode
soar como utopia, no entanto, por meio do compliance, surge a possibilidade dessa
realidade se tornar efetiva, ainda que esse instituto seja originário do setor bancário e
novo na área ambiental, constitui um inovador programa que visa evitar a prevenção de
riscos, a criminalização de condutas no âmbito da pessoa jurídica, a correta aplicação
de legislação ambiental, bem como a implantação de boas práticas corporativas a fim
de alcançar o equilíbrio entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico.
No decorrer da história, o Direito sempre caminhou lado a lado com o avanço da
sociedade e das indústrias, progredindo por meio de suas normas e disposições que
visam regrar as condutas sociais, resguardando a vida como um dos bens mais caros
às pessoas.
Em tempos remotos a natureza parecia refletir inesgotabilidade, entretanto, com
a chegada do capitalismo e o consumo desenfreado, essa visão mudou demonstrando
a finitude dos recursos naturais.
A distribuição de riquezas é regida pelo mercado, os proprietários de empresas
investiram nos bens por meio da compra da força do trabalho para a produção que,
após a venda cumpre a finalidade principal que reside em ter o capital investido de
volta, porém, com um lucro excedente.
Este conceito foi implementado após o período pós-Revolução Industrial, oriundo
do processo de crescimento populacional que gerou um aumento da demanda e,
consequentemente a possibilidade de crescimento da oferta, gerando um modelo de
produção em série que deu ensejo à diminuição dos cursos, atingindo maior número
de pessoas.
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Com o decorrer dos anos, a produção foi sendo aperfeiçoada atingindo grandes
níveis de lucros e diversos setores, entretanto, tal crescimento econômico não foi
planejado em consonância com a preservação dos recursos naturais, que desde
então vêm sofrendo muitos danos e perdas irreparáveis oriundas da sede do lucro
desmedido.
Desta forma, desenvolveu-se nas empresas, no âmbito do planejamento de suas
ações, a valorização da prevenção de riscos em diversas áreas, tais como, tributária,
trabalhista, cível, administrativa e penal, atentando-se às leis vigentes a fim de
resguardar sua imagem e patrimônio. Entretanto, ainda que os recursos naturais sejam
fundamentais para as atividades empresariais, poucos constituíam os entes morais
que detinham entre seu planejamento o meio ambiente no rol de suas atenções.
Doutra banda, muito embora estejamos em plano século XXI, infelizmente
ainda existem inúmeras empresas que não consideram tal assertiva importante,
mas fatalmente, por força das circunstâncias e atualização à nova era e mentalidade,
tal realidade vem sendo radicalmente modificada, obrigando essas empresas a se
moldarem a nova realidade.
Diante do domínio do mercado globalizado, o esgotamento dos recursos naturais
e o desenvolvimento sustentável, a sociedade tem despertado seu interesse optando
por empresas que executem suas atividades em harmonia com a natureza.
Assim, a pessoa jurídica que não adotar uma postura preventiva e cuidadosa em
relação às questões ambientais dificilmente conseguirá sobreviver em meio ao mercado
de consumo vigente. Isso porque, tal mercado, ao mesmo tempo em que esgota
os recursos naturais demonstra a ânsia de preservá-lo, remetendo a ambiguidade da
culpa e castigo ou até mesmo uma fuga consciente das inconsciências cometidas em
detrimento do meio ambiente.
Então, ainda que exista uma farta legislação de proteção ao meio ambiente em
nosso país, a preocupação com a Natureza pelas empresas tem assumido caráter de
essencialidade em exigência a uma sociedade contrastante e consumista que bem
requerendo investimento das empresas em sustentabilidade.
Atitudes como estas demonstram que os tempos modernos impõem sua
perpetuação pautada na qualidade ambiental, muito embora tal exigência seja tardia,
constitui grande avanço para o Direito, paras presentes e futuras gerações, para a
sociedade, empresas e para a preservação da vida, em todas as suas formas.
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Por isso, medidas de adequação para as empresas são cada vez mais necessárias,
nesse sentido, a prevenção de riscos se traduz em medida muito mais satisfatória
e econômica do que o enfrentamento de litígios oriundos da não observância da
legislação, bem como à reparação dos danos causados à natureza pela atividade
poluidora ou outras práticas cometidas pela pessoa jurídica em prejuízo do meio
ambiente.
Com a evolução do Direito Ambiental e a degradação desenfreada do meio
ambiente por parte da atividade industrial, mostrou-se necessário o desenvolvimento
de um instituto que tivesse como finalidade principal o equilíbrio entre a preservação
da natureza e o desenvolvimento econômico. Algo que complementasse os princípios
que norteiam a aplicação do Direito Ambiental, que saísse do âmbito teórico da
legislação vigente e viesse oferecer plena efetividade à prevenção de riscos na esfera
empresarial.
Então, uma possível e real solução se revelou por meio do chamado compliance.
Compliance é, portanto, o dever de cumprir, de estar em conformidade e fazer cumprir
leis, diretrizes, regulamentos internos e externos, buscando mitigar o risco atrelado à
reputação e o risco legal.
O compliance passou a existir a partir da década de noventa através da Lei
9.613/1998 e da Resolução n° 2.552/1998 do Conselho Monetário Nacional.
De acordo com um estudo realizado pela FEBRABAN1233, a função de compliance
teve origem no início dos anos 70, com a criação do Comitê da Basiléia1234, que
objetivava supervisionar bancos, fortalecendo o Sistema Financeiro por meio de maior
conceituação sistemática de suas atividades, utilizando como padrão a adoção das
boas práticas financeiras, empregando procedimentos de prevenção na sua atuação.
As instituições financeiras do Brasil sempre enfrentaram a acirrada concorrência
1233 A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) é a principal entidade representativa dos bancos
brasileiros. A sua sede está localizada na cidade de São Paulo, e seu atual presidente é Murilo Portugal
Filho. Seu quadro associativo conta com 121 dos 172 bancos registrados no Banco Central do Brasil (em
dezembro de 2010).
1234 O Comitê de Supervisão Bancária da Basileia (BCBS, sigla de Basel Committee on Banking
Supervision em inglês) é uma organização que congrega autoridades de supervisão bancária, visando
a fortalecer a solidez dos sistemas financeiros. O Comité emitiu importantes recomendações sobre a
questão do branqueamento de capitais. Ele foi estabelecido em 1974 pelos presidentes dos bancos
centrais dos países do Grupo dos Dez (G-10). Normalmente se reúne no Banco de Compensações
Internacionais, na cidade de Basileia, Suíça, onde se localiza sua secretaria permanente. Nesse comitê
são discutidas questões relacionadas à indústria bancária, visando estabelecer padrões de conduta,
melhorar a qualidade da supervisão bancária e fortalecer a solidez e segurança do sistema bancário
internacional.
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por um lugar de destaque no mercado nacional. E foi justamente esta competitividade
que contribuiu para a quebra de algumas delas que, dentre diversos fatores não
adequaram seus controles em consonância com o risco da atividade financeira.
Inclusive alguns escândalos financeiros acabaram despertando as instituições
para a necessidade de uma regulamentação efetiva e de simples aplicação, a fim de
gerenciar os riscos aos quais tais instituições estão sujeitas. Esses fatos deram início
a um ciclo de mudanças em suas estruturas, incluindo mudanças organizacionais,
tecnológicas e implementação de processos constantes de reciclagem.
O objetivo central era buscar a otimização do recurso humano, incrementando o
treinamento e fortalecendo a política de controles internos e o código de ética e norma
de conduta.
Dessa forma, as instituições financeiras buscavam a construção de uma imagem
forte junto a seus clientes e fornecedores, visando alinhar um conjunto de informações
em meios de comunicação eficazes e processos internos. Buscou-se facilitar o
acesso das informações institucionais por todas as pessoas pertencentes à empresa,
integrando-os na busca por melhores resultados.
Historicamente, a adoção de um sistema financeiro seguro e estável foi marcada
com a criação do Banco Central Americano em 1913, todavia, somente em 1960, o
termo compliance ganhou destaque. Esta era ficou conhecida como a “Era Compliance”,
quando foram contratados os primeiros compliance officers, para criar procedimentos
internos de controles; treinar pessoas e monitorar, com o objetivo de auxiliar as áreas
de negócios com uma efetiva supervisão.
Portanto, o compliance nasceu com o objetivo de garantir a imagem das
instituições financeiras por meio de um programa que visava o fiel cumprimento de
leis atinentes às práticas bancárias, minimizando riscos e prevenindo-os em todo o
raio de atuação da empresa, objetivando evitar também a publicidade negativa perante
os clientes, mantendo o bom desempenho, lucratividade e credibilidade.
O sucesso do compliance no setor financeiro, onde se tornou obrigatório, foi
tamanha que acabou despertando o interesse de outros segmentos, levando-os a
aplica-los de acordo com a área de desempenho, mas preservando os princípios éticos
e as normas de conduta que regem o compliance.
No que se refere ao compliance, as regras básicas serão as mesmas para todas
as instituições, entretanto, cada uma delas deverá aplica-las de acordo com sua área
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e local de atuação, em consonância com os objetivos e complexidade de operações,
garantindo as boas práticas das organizações no mercado financeiro.
O surgimento do compliance tem relação direta com a prevenção de crimes no
âmbito empresarial, isso porque inicialmente as instituições financeiras assistiram seus
dirigentes serem submetidos a processos criminais oriundos de crimes econômicos e
do gerenciamento das instituições desprovido de conceitos éticos, bem como de um
eficiente programa de prevenção de riscos.
O compliance por ser uma alternativa eficaz na prevenção de delitos ambientais
e de prevenção à responsabilização penal da pessoa jurídica ante a previsão de tal
instituto, imprimindo um novo modelo jurídico à implementação do cumprimento
das normas atinentes a padrões ético, preventivos e jurídicos aos quais a atividade
empresarial ainda não está adaptada.
Necessário lembrar que em relação às normas ambientais ainda não existe
previsão legal da atuação do compliance no âmbito empresarial, muito embora a
responsabilização penal da pessoa jurídica tenha previsão expressa na Constituição
Federal de 1988 e na Lei dos Crimes Ambientais.
O Brasil, ao instituir a responsabilização criminal das pessoas jurídicas na Lei
Ambiental1235, de forma lacônica, perdeu, na ocasião, grande chance de pensar
hipóteses atenuantes e excludentes de responsabilidade corporativa, caso medidas
internas de prevenção fossem adotadas segundo programas sérios de atuação ética
preventiva.
É necessário que a pessoa jurídica busque por meio de implantação de um
programa de compliance a prevenção de riscos por meio da adoção de um programa
contínuo que objetive a proteção da empresa e de seus membros da responsabilização
penal ou a redução de responsabilidades através da possível detecção de atos ilegais
antes de seu cometimento.
A implantação do compliance tem justamente o condão de minimizar e reparar
danos, a fim de mitigar possíveis penalidades oriundas da não observância da ética e
das boas práticas coorporativas.
A atuação do compliance na seara ambiental vai além da verificação das normas
ambientais aplicáveis a determinada empresa. A ele cabe implementar estratégias
pelas quais possam ser medidos o desemprenho de todas as ações destinadas ao
1235 Lei n° 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.
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controle ambiental, com a finalidade de prevenir autuações, multas, instauração de
processos administrativos, cíveis ou criminais.
Inúmeras empresas ainda apresentam resistência no cumprimento da legislação
ambiental por acreditarem que a adoção de medidas de prevenção constitui algo muito
oneroso e que não traz quaisquer benefícios, entretanto, a realidade demonstra que
tal postura condenará a empresa na parte que lhe é mais cara, ou seja, o consumidor.
A atuação do compliance deve abranger todos os membros pertinentes à
pessoa jurídica, bem como a qualidade externa, monitorando o relacionamento dos
empreendimentos, de seus fornecedores e terceirizados, tentando encampar todos
que guardem relação com a atividade empresarial desenvolvida.
Portanto, é de suma importância que o compliance direciona uma parte do
programa para a comunicação entre os diversos setores que integram a pessoa
jurídica, tendo em vista que para o sucesso de sua atuação e a efetiva prevenção
de riscos, é necessário que todos tenham consciência e ciência do cumprimento
das responsabilidades da empesa como ente coletivo que acaba por resultar na
responsabilidade individual de cada um de seus membros.
De igual necessidade se torna a implantação de um código de política de
prevenção de riscos, destacando que tal atuação é restrita à área de operação da
empresa, com prévio estudo de sua estrutura, quadro de funcionários, delimitação de
setores, atuação, procedimentos adotados, desenvolvimento e análise de regras às
quais estará submetida dentro do desenvolvimento de sua atividade.
O trabalho do compliance, por envolver total responsabilidade pela prevenção
e reparação de danos ambientais, deve ser efetuado de modo contínuo, atentandose sempre a possíveis mudanças de legislações, ocorrências diárias, negociações
e riscos oriundos das atividades inerentes à empresa. Para tanto, é necessária a
obtenção da integração de todos os setores, isso porque, a empresa possui existência
e personalidade próprias, todavia, age por meio de pessoas físicas que acabam por
externar em meio à atividade profissional, suas potencialidades e fraquezas.
Por todas essas razões, o principal investimento do compliance deve consistir no
treinamento e gestão dos integrantes da pessoa jurídica a fim de alcançar benefícios
coletivos.
A implantação de um programa de compliance dentro da empresa deve ser
cuidadosamente estudada e planejada, pois, a responsabilidade de sua execução
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abrange não somente seu idealizador e condutos, mas todos os envolvidos na atuação
e rotina da pessoa jurídica, desde sua criação até sua condução e monitoramento.
Sua finalidade primeira deve sempre ser a aplicação de procedimentos, revisão
de condutas e políticas habitualmente utilizadas, bem como à conscientização acerca
das normas aplicáveis na área de atuação da empresa, da comunicação com diversas
área que envolvem o negócio desenvolvido e a garantia de aderência por meio da ética
e o comprometimento de todos.
Para alcançar o sucesso absoluto, um programa de compliance deve adotar
políticas claras, de fácil entendimento e acesso, mantendo-se sempre atualizado e
integrado com os colaboradores e setores da empresa.
Deve ser estabelecido com baseado em três frentes primordiais, ou seja,
prevenção da prática de infrações; constatação das eventualmente cometidas no
menor prazo possível; e a repressão de atos praticados com a imposição interna de
penalidades.
Claramente, o que deve estar sempre em primeiro plano é a prevenção em
sua forma base, entretanto, não se pode deixar de observar a possibilidade de que
atos ilegais sejam praticados. Por isso, também devem ser criados mecanismos que
auxiliem na rápida detecção destes atos, permitindo a minimização dos danos.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. Para que seja alcançado o êxito almejado pelo compliance ambiental necessário
se faz que se invista na valorização do potencial humano, pois, somente desta forma
a preservação do meio ambiente estará garantida, através do respeito pelo próximo,
da educação ambiental, bem como da conscientização de que somos apenas uma
pequena parte de um todo.
2. Verdadeira é a máxima: como nunca antes na história, o destino comum nos
conclama a buscar um novo começo. Isto requer uma mudança na mente e no coração.
(A Carta da Terra, 2000). É chegada a hora de fazermos o caminho inverso e nele irmos
consertando o que não deu certo, mudando o que pode ser mudado e reaproveitando
o que ainda tem alguma serventia. E para isso é necessária a participação de todos.
3. No atual contexto, a pessoa jurídica ganhou o status de agente eficiente e
capaz de importantes transformações no meio social, bem como por sua atuação no
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mercado de consumo. Tal fato tem aumentado a responsabilidade das empresas no
que diz respeito à sociedade, ao meio ambiente e ao bem comum.
4. Neste contexto entra em cena o compliance ambiental, revelando-se a via
eficaz para a integração das pessoais físicas e jurídicas, visando um objetivo comum e
traduzindo a contribuição para a reparação dos danos causados ao meio ambiente, bem
como sua preservação por meio de ações reais que contribuirão para a diminuição dos
impactos ambientais, garantindo assim, a tão almejada harmonia entre o progresso
humano e a preservação da natureza como um todo.

23.ECOEFICIÊNCIA NO ÂMBITO
DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO BRASIL

ROSSANA MARINA DE SETA FISCILETTI
Doutoranda em Direito da Universidade Veiga de Almeida (Bolsista PROSUP-CAPES), Professora e
Pesquisadora Produtividade da UNESA1236
ERIKA TAVARES AMARAL RABELO DE MATOS
Doutoranda em Direito da Universidade Veiga de Almeida (Bolsista PROSUP-CAPES) e Coordenadora de
Extensão e Pesquisa da FABEL
PRISCILA ELISE ALVES VASCONCELOS
Doutoranda em Direito e pesquisadora da Universidade Veiga de Almeida

1. INTRODUÇÃO:
Por ser um dos países com maior biodiversidade, o Brasil fica em evidência e
sua contribuição e compromisso nas questões envolvendo estratégias para proteção
ambiental devem ser ampliados, contando com a participação das instituições
financeiras.
O princípio do desenvolvimento sustentável, inerente ao direito ambiental
destacado na Rio+20 (Convenção Internacional sobre o Meio Ambiente, realizado em
2012, na cidade do Rio de Janeiro) é um dos grandes desafios da atualidade.
Embora a primeira grande lei sobre meio ambiente seja de 1981 (Lei 6.938),
estabelecendo a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA)1237, só em 1988 é que
o tema passa a ser visto como um direito fundamental, sendo elevado a princípio
inerente a todos.
1236 Agradecimento ao apoio do Programa Pesquisa Produtividade da UNESA e à Fundação
Assistencial e Educativa Cristã de Ariquemes (FAECA) pelo auxílio para participação no evento Planeta
Verde.
1237 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: 20 mar. 2018.
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Nos 30 anos da Constituição Ecológica, não é demais observar que esta
consagra a proteção ambiental no artigo 225, caput, ao estabelecer 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”.
Para Amado1238, dentre os princípios constitucionais que fundamentam a
ordem econômica, é preciso destacar a defesa do meio ambiente. Aqueles agentes
econômicos que propiciarem um tratamento privilegiado acabam por evitar os possíveis
danos ambientais.
Dentre os preceitos ambientais, destaca-se que, em 1987, o Relatório de
Brundtland1239 traz o princípio do desenvolvimento sustentável, em sua diretriz número
5:
Concurs with the Commission that the critical objectives for environment
and development policies which follow from the need for sustainable
development must include preserving peace, reviving growth and
changing its quality, remedying the problems of poverty and satisfying
human needs, addressing the problems of population growth and of
conserving and enhancing the resource base, reorienting technology
and managing risk, and merging environment and economics in
decision-making.

O relatório traz as diretrizes necessárias para reorientar a tecnologia e gestão de
riscos relacionando os temas de meio ambiente e economia no processo de tomada
de decisão4. Importante destacar a influência no texto da Constituição da República de
1988, ao destacar em seu art. 1º as diretrizes do Estado Democrático de Direito, como
a cidadania (II); a dignidade da pessoa humana (III); os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa (IV). Essas diretrizes devem ser alinhadas aos objetivos constitucionais
descritos no art. 3º, como garantir o desenvolvimento nacional e promover o bem de
todos1240.
Os princípios do Estado e da ordem econômica descritos no art. 170 da
Carta de 1988 consagraram a livre inciativa e a propriedade privada. Contexto que
1238 Amado, F. Direito Ambiental. São Paulo: Ed. Método, 3ª ed. 2012.
1239 ONU. Organização das Nações Unidas. Nosso Futuro Comum. Disponível em:<http://
www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm> Acesso em: 20 mar. 2018.
1240 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 3º Constituem objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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certamente diz respeito às instituições financeiras, pois suas atividades devem estar
em consonância com tais premissas.
É necessária a preservação da função social para alcançar o cumprimento dos
princípios constitucionalmente assegurados. Verifica-se que as atividades inerentes às
instituições financeiras assumem papel relevante, uma vez que possuem expressão
tanto da atividade privada quanto da livre iniciativa1241.
Importante destacar que mesmo os agentes econômicos devem observar a
função social em consonância à livre iniciativa, visando o bem estar de todos. Perfazse também necessário a observância dos princípios do desenvolvimento sustentável
e da dignidade da pessoa humana.
A correlação entre os princípios do desenvolvimento sustentável, através de
programas de responsabilidade socioambiental, e da dignidade da pessoa humana, tem
por objetivo a maior efetividade no atendimento aos direitos constitucionais de acesso à
educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte e lazer (art. 6º); valorização
e difusão das fontes da cultura nacional (art. 215); meio ambiente ecologicamente
equilibrado (art. 225); erradicação da pobreza (art. 81) e do analfabetismo (art. 214, I).
O objetivo deste breve estudo é abordar a temática meio ambiente em relação à
ecoeficiência e à responsabilidade socioambiental das instituições bancárias brasileiras,
harmonizando as obrigações ambientais e perspectiva de lucro. A responsabilidade
ambiental deve estar de acordo com todos os ditames constitucionais e legais. Quanto
à sustentabilidade é demonstrado como as instituições bancárias vêm cumprindo a
diretriz da ecoeficiência.
A correlação entre os temas visa o desenvolvimento econômico e o direito
à preservação ambiental. Para isso, foi realizado um estudo bibliográfico acerca da
responsabilidade socioambiental das instituições financeiras, da relação com a
Resolução nº 4.327/2014 do Banco Central e os ditames da ecoeficiência.
O presente estudo justifica-se por ser tema de relevância na atualidade, pois a
busca de uma atuação ecoeficiente, nas esferas públicas e privadas, vem desafiando
as corporações, especialmente o mercado bancário.
A metodologia de pesquisa empregada é a revisão bibliográfica e o estado da
arte.
1241 FISCILETTI, Rossana Marina De Seta; MATOS, Erika Tavares A. R. Responsabilidade
Socioambiental das Instituições Financeiras: Estudo de Casos. Disponível em: <https://www.
conpedi.org.br/publicacoes/pi88duoz/x907t3bq/rDk2GNm284Fao57w.pdf> Acesso em: 20
mar. 2018.
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2. RESPONSABILIDADE
FINANCEIRAS

SOCIOAMBIENTAL

DAS

INSTITUIÇÕES

A responsabilidade socioambiental está diretamente relacionada à educação
ambiental, conforme a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9.795/19991242.
De acordo com a ABBC1243, é preciso observar os princípios e diretrizes relacionados
às ações de natureza socioambiental nos negócios das instituições bancárias, seja
na relação com os clientes e usuários dos produtos sejam nos serviços oferecidos.
Os princípios da proporcionalidade e relevância devem ser observados, visando o
desenvolvimento de um sistema de gerenciamento socioambiental.
Imprescindível destacar que a Política Nacional de Educação Ambiental dispõe
que as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, devem
promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria
e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões
do processo produtivo no meio ambiente (art. 3º, V, Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999).
De forma implícita, pode-se observar a ecoeficiência como um dos objetivos
do Conselho Monetário Nacional, elencados no artigo 3º, IV, da Lei 4.595/64: “orientar
a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas;
tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do País, condições favoráveis ao
desenvolvimento harmônico da economia nacional”.
Machado adverte que o dinheiro que financia a produção e o consumo fica
atrelado à moralidade e à legalidade dessa produção e desse consumo, sua destinação
deve ser ética, não podendo financiar a poluição e a degradação da natureza1244.
Seguindo esse diálogo, as instituições financeiras no mercado devem atuar com
eficiência e sustentabilidade em todos os setores, ou melhor, buscar uma atuação
ecoeficiente.
Melo Neto e Froes1245 aduzem que a responsabilidade socioambiental das
empresas englobam projetos sociais externos e ações sociais, inclusive com a
participação da comunidade. Segundo os autores, essas atividades são relacionadas
1242 BRASIL, Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui
a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em: <http://www.
mma.gov.br /port/conama/legiabre.cfm?codlegi=321> Acesso em: 20 mar. 2018.
1243 ABBC Educacional. O que é a Política de Responsabilidade Socioambiental para os bancos?
Disponível em <http://www.abbc.org.br/cursos/artigo.asp?id=2> Acesso em: 23 mar. 2018.
1244 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Malheiros,
2007, p. 332
1245 MELO NETO, Francisco Paulo de; FROES, César. Gestão da responsabilidade social
corporativa: o caso brasileiro. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.
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diretamente à imagem da empresa, sendo os projetos socioambientais valorizados
nas tomadas de decisão.
De acordo com Melo Neto e Froes1246, no tocante à esfera interna das empresas,
no presente trabalho as instituições bancárias, o desenvolvimento de ações sociais tem
por objetivo a melhora da qualidade de vida do meio ambiente do trabalho, alcançando
uma maior produtividade e satisfação dos funcionários.
Para Alves1247, não existem dúvidas de que as atividades relacionadas à
responsabilidade social das empresas evidenciam maiores proeminências, no que
tange ao público interno, práticas trabalhistas e socioambientais adotadas por terceiros
(fornecedores, por exemplo).
Bertoncini e Tonetti1248 trazem a não atuação sustentável das empresas como
forma de ofender direitos, principalmente os princípios fundamentais. Justificam
os autores que as atividades empresariais precisam sofrer limitações, caso sejam
necessárias, a fim de atender as responsabilidades sociais.
Embora a natureza das atividades das instituições financeiras seja a obtenção de
lucros, é preciso que exerçam a também a função socioambiental1249. A implantação e
execução de programas têm que beneficiar a sociedade presente e futura, não apenas
como marketing aos seus consumidores e, sim, através da busca incessante pela
redução dos impactos sociais de suas atividades e no diálogo com a sociedade sobre
estratégias que importam em sustentabilidade1250.
No que tange à responsabilidade socioambiental das cinco maiores instituições
bancárias varejista do Brasil, a saber: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco
Itaú Unibanco, Banco Bradesco e Banco Santander, estas se revelam em boas práticas.
Cabe ressaltar que todos os bancos estudados possuem Política de Responsabilidade
Socioambiental, por vezes não com este nome, mas cumprem os mesmos preceitos
e fundamentos.
1246 MELO NETO, Francisco Paulo de; FROES, César. Gestão da responsabilidade social
corporativa: o caso brasileiro. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.
1247 ALVES, Marcos César Amador. Relação de trabalho responsável: responsabilidade social
empresarial e afirmação dos direitos fundamentais no trabalho. São Paulo: LTR, 2011.
1248 BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes;TONETTI, Felipe Laurini. Convenção Internacional
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, constituição e responsabilidade social
das empresas. Revista de Direito Brasileira, CONPEDI, Florianópolis, ano 3, v. 5, maio-ago./2013.
1249 Conforme artigo 192 da Constituição Federal de 1988: O sistema financeiro nacional,
estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses
da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito,
será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital
estrangeiro nas instituições que o integram.
1250 FISCILETTI, Rossana Marina De Seta; MATOS, Erika Tavares A. R. Op. Cit.
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O Banco do Brasil1251 possui Política de Responsabilidade aprovada pelo Conselho
de Administração do Banco em 10 de 2015. A responsabilidade Socioambiental
do Branco do Brasil é uma política empresarial que incorpora os princípios do
desenvolvimento sustentável no planejamento de suas atividades, e nas práticas
administrativas, envolvendo o seu público de relacionamento. Para tanto, a política
estabelece o compromisso com a ética e o respeito nas relações com funcionários,
colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, credores, acionistas, concorrentistas,
comunidade, governo e meio ambiente. E, os processos de decisão tem que levar em
conta os impactos sociais e ambientais.
A Responsabilidade Socioambiental na Caixa Econômica Federal1252 pode
ser entendida como forma de gestão e realização dos negócios da empresa que
incorpora considerações socioambientais em seus processos decisórios, bem como
a responsabilidade pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no
meio ambiente.
O Itaú Unibanco1253 possui uma Política de Sustentabilidade e Responsabilidade
Socioambiental aprovada pelo Conselho de Administração em 29/10/2015. A Política
prega que a sustentabilidade na manutenção dos negócios no curto, médio e longo
prazo, visando uma entrega perene de valores a todas as partes interessadas. É
responsável por estruturar um modelo de gestão que, concomitantemente busca o
desempenho para os acionistas de mais públicos, mas também considera e administra
positivamente um pacto de suas operações no meio ambiente na sociedade.
O Bradesco1254 possui uma Política Corporativa de Sustentabilidade da
organização Bradesco. Tal política tem como fundamento atuação no foco da inclusão
com educação, democratização e presença, inovação, sustentabilidade e perenidade
dos negócios. Adotando em seu processo de gestão vir Indicadores econômicos e
sócio ambientais nacionais e internacionais.
E por fim, a Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco Santander1255
1251 BANCO DO BRASIL, Sustentabilidade. Disponível em: < http://bb.com.br/portalbb/
page251,8305,3964,0,0,1,6.bb>. Acesso em: 21 mar. 2018.
1252 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ações de Ecoeficiência na Caixa. Disponível em: <http://www.
orcamentofederal.gov.br/eficiencia-do-gasto/Apresentacao_Caixa.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2018.
1253 ITAÚ UNIBANCO, Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental Itaú
Unibanco Holding S.A. Disponível em:< https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Politica_
Sustentab_Responsab_Socioamb_RI.pdf?title=Pol%C3%ADtica%20de%20Sustentabilidade%20
e%20Responsabilidade%20Socioambiental> Acesso em: 21 mar. 2018.
1254 BANCO BRADESCO, Política de sustentabilidade da Organização Bradesco. Disponível
em:
<
https://www.bradescori.com.br/site/conteudo/modais/ConteudoHtml.aspx?id=219&iframe
=true&width=750&height=480>. Acesso em: 21 mar. 2018.
1255 BANCO SANTANDER, Gestão de Sustentabilidade. Disponível em:< http://www.santander.
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foi publicada em 27/2/2015 e é válida até 26/2/2020. Para o Banco Santander a
sustentabilidade significa o desempenho de sua atividade empresarial contribuindo
para o progresso econômico e social das comunidades nas quais está presente,
levando-se em conta seu impacto no meio ambiente e promovendo as relações
estáveis com seus principais grupos de interesse.

3. ANÁLISE DA RESOLUÇÃO Nº 4327/ BACEN
Em 2014, o Banco Central do Brasil publica a Resolução nº 4.3271256, que dispõe
sobre as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na implementação
de Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) pelas instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo órgão, tais como bancos, financeiras,
consórcios e cooperativas de crédito.
De acordo com a resolução, a PRSA deve conter princípios e diretrizes que
norteiem as ações de natureza socioambiental dos bancos de forma a correlacionar os
negócios, objeto da atividade bancária, e as partes, clientes e usuários dos produtos e
serviços oferecidos.
A governança das instituições bancárias devem ser tratadas pela Política de
forma a instituir ações estratégicas com a finalidade, também, de gerenciamento do
risco socioambiental, contemplando a possibilidade de ocorrência de perdas, caso
sejam configurados danos socioambientais.
O objetivo principal da resolução é a mitigação dos riscos socioambientais
que atingem à sociedade1257. De acordo com a FEBRABAN1258, a partir da definição
de princípios da relevância e da proporcionalidade, além da premissa de que cada
instituição deva cria suas próprias diretrizes, é possível a elaboração de uma Política de
Responsabilidade Socioambiental (PRSA).

com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/pt_PT/Corporativo/Sustentabilidade/O-Santander-e-asustentabilidade/Gest%C3%A3o-da-sustentabilidade.html>. Acesso em: 21 mar. 2018.
1256 BACEN, Banco Central do Brasil. Resolução nº 4.327 de 25 de abril de 2014. Dispõe sobre
as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na implementação da Política de
Responsabilidade Socioambiental pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Disponível em<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/
res/2014/pdf/res_4327_v1 _O.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018.
1257 FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Café com Sustentabilidade. Implementação
da PRSA de acordo com Resolução nº 4.327 e o Normativo SARB 14. Ed. 40. Disponível em:
<https://cafecomsustentabilidade.febraban.org.br/pdfs/cafecomsustentabilidade-0040.pdf>.
Acesso em 23 mar. 2018.
1258 Federação Brasileira de Bancos.
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De acordo com Vasconcelos1259, a resolução tem natureza principiológica,
considerando o risco socioambiental como um dos diversos componentes das
modalidades de risco. Aduz, ainda, que a atuação proativa visando o financiamento
da economia verde em busca do desenvolvimento sustentável, faz com que as
instituições comecem a verificar a forma pelo qual desenvolvem suas atividades,
negócios e estratégias.
De acordo com a ex-Ministra do Meio Ambiente Izabela Teixeira1260, a resolução
marca uma fase significativa na política ambiental brasileira, exercendo influência nos
modelos de governança ambiental nos setores públicos e privados do Brasil.

4. A ECOEFICIÊNCIA NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
No Direito Administrativo, o princípio da eficiência1261 visa, desde a edição da
Emenda Constitucional 19/98, uma mudança de mentalidade no sentido de atuar para
e no interesse da coletividade, mas, sobretudo, com qualidade e presteza dos atos
administrativos, diminuindo custos e aumentando a produtividade, buscando uma
maior efetividade dos atos praticados, comprometendo-se com a coletividade a obter
bons resultados na prestação dos serviços públicos e, para isso, deve estar dentro de
padrões técnicos e modernos para o melhor desempenho na execução das atividades
administrativas.
O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS)1262 informa que se uma instituição está alinhada com a ecoeficiência significa
1259 VASCONCELOS, P.E.A, et al. Responsabilidade ambiental e sustentabilidade das usinas
de cana de açúcar no brasil. 2016. Disponível em < http://www.apdea.pt/esadr2016/>. Acessado
em 20 mar. 2018.
1260 BRASIL, Ministério de Meio Ambiente (MMA). Bancos terão que implantar política
socioambiental até fevereiro de 2015. Disponível em <http://www.mma.gov.br/informma/
item/10097-bancos-ter%C3%A3o-que-implantar-pol%C3%ADtica-socioambiental-at%C3%A9fevereiro-de-2015>. Acesso em: 23 mar. 2018.
1261 Ubirajara Costódio Filho (1999, p. 214) informa que o princípio constitucional da eficiência
traz três ideias: “prestabilidade, presteza e economicidade. Prestabilidade, pois o atendimento
prestado pela Administração Pública deve ser útil ao cidadão. Presteza porque os agentes públicos
devem atender o cidadão com rapidez. Economicidade porquanto a satisfação do cidadão deve
ser alcançada do modo menos oneroso possível ao Erário público. Tais características dizem
respeito quer aos procedimentos (presteza, economicidade), quer aos resultados (prestabilidade),
centrados na relação Administração Pública/cidadão”.
1262 Associação civil sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável e
congrega grandes corporações, com a missão de promover o desenvolvimento sustentável no
setor empresarial, por meio do conceito de ecoeficiência. Disponível em: <http://cebds.org/
noticias/cebds-participa-da-primeira-reuniao-do-conselho-superior-de-meio-ambiente-dafiesp/#.WrbzTZdv9PY>. Acessado em 24 mar. 2018.
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que possui uma filosofia de gerenciamento, o que leva à sustentabilidade. São
elementos de ecoeficiência1263:
1. Reduzir o consumo de materiais com bens e serviços.
2. Reduzir o consumo de energia com bens e serviços.
3. Reduzir a dispersão de substâncias tóxicas.
4. Intensificar a reciclagem de materiais.
5. Maximizar o uso sustentável dos recursos naturais.
6. Prolongar a durabilidade dos produtos.
7. Agregar valor aos bens e serviços.

Em um primeiro plano, pode-se observar a ecoeficiência ligada à gestão
empresarial e às ciências ambientais. No entanto, trata-se também de um conceito
jurídico a nortear as diretrizes de atuação das pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos. Esse conceito recebe uma
conotação mais ampla do que a eficiência expressamente prevista no caput do artigo
37 da Constituição Federal de 1988, buscando nesse artigo sua base legal, através de
interpretação extensiva.
A Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de
1992, no seu Princípio 1, estabelece que “Os seres humanos estão no centro das
preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e
produtiva, em harmonia com a natureza”1264.
Dessa forma, o termo ecoeficiência significa a adoção de medidas eficientes e
sustentáveis visando redução do consumo de água, energia elétrica, papel, plástico,
bem como estratégias para evitar que gases poluentes sejam emitidos no meio
ambiente. Não se trata de conceito mais estrito ou de uma espécie de eficiência. É
justamente o contrário: a premissa é que as instituições em geral devem primar por
1263
Segundo o portal Ecoeficientes, o termo ecoeficiência foi introduzido em 1992 pelo
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) – Conselho Mundial de Negócios
para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da publicação do livro Changing Course, sendo
endossado pela Conferência Rio-92, como uma forma das organizações implementarem a Agenda
21 no setor privado. De acordo com o WBCSD, a ecoeficiência é obtida pela “entrega de bens e
serviços com preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade
de vida, reduzindo progressivamente impactos ambientais dos bens e serviços, através de todo o
ciclo de vida, em linha com a capacidade estimada da Terra em suportar”. Disponível em: <http://
www.ecoeficientes.com.br/a-historia-do-termo-ecoeficiencia/>. Acessado em: 20 mar. 2018.
1264 Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. Disponível
em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acessado em 25 mar. 2018.
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uma atuação eficiente voltada à proteção do meio ambiente e este por sua vez é o bem
conceitualmente mais amplo1265 ao qual todos devem preservar. Em outras palavras,
uma instituição pública ou privada que não possua programas de responsabilidade
socioambiental jamais poderá se declarar eficiente1266.
4.1. Práticas de Ecoeficiência
A era digital se mostra alinhada com a sustentabilidade. Os bancos vêm
diminuindo exponencialmente o envio de extrato online, bem como passando os
contratos e contratações para base digital. Os novos clientes das instituições bancárias
estão abrindo mão do envio de extratos físicos e muitos dos novos clientes ingressaram
nas instituições através de contas-correntes abertas em seus canais digitais.
O Banco do Brasil e o Itaú Unibanco possuem Programas de Coleta Seletiva,
Conservação de Energia, Uso racional da Água, recolhimento de Cartuchos de
Impressoras, Certificações de emissões de gases do efeito estufa e Projetos de
Agências Verdes. A Caixa Econômica investe em tecnologia realizando compras
ecoeficientes de caixas eletrônicos com menor consumo de energia. Os Bancos
Bradesco e Santander possuem, dentre outros, programas voltados à reciclagem
de materiais e, este último investe, ainda, em fontes renováveis de energia (quadro
abaixo).
Os Bancos Bradesco SA, Itaú Unibanco Holding SA e sua controladora Itaúsa1267,
1265
Existem vários conceitos de meio ambiente, tais como meio ambiente artificial, meio
ambiente cultural, meio ambiente do trabalho e meio ambiente natural. A simples utilização do
temo meio ambiente é considerado por alguns doutrinadores como um pleonasmo, redundante
visto que na palavra ambiente já está incluso o meio, segundo Celso Antônio Pacheco Fiorillo
(Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 19) “costuma-se criticar
tal termo, porque pleonástico, redundante, em razão de ambiente já trazer em seu conteúdo
a ideia de “âmbito que circunda”, sendo desnecessária a complementação pela palavra meio”.
Porém, tanto a legislação quando a doutrina utiliza o termo meio ambiente. Nesse contexto o
Brasil editou a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) - Lei nº 6.938/1981 - que estabelece
o conceito de meio ambiente no art. 3º, I 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.
1266 Observar a Ecoeficiência é obrigatório, como se depreende da Declaração do Rio de
Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (ibidem). Princípio 16: “As autoridades
nacionais devem procurar promover a internacionalização 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”. Princípio 17: “A avaliação
do impacto ambiental, como instrumento nacional, será efetuada para as atividades planejadas
que possam vir a ter um impacto adverso significativo sobre o meio ambiente e estejam sujeitas
à decisão de uma autoridade nacional competente”.
1267
A Itaúsa é uma holding constituída para centralizar as decisões financeiras e estratégicas
de um conglomerado de empresas, propiciando-lhes melhores condições de expansão. Operando
nas áreas financeira e industrial, a Itaúsa mantém ainda relevantes instituições de caráter social.
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estão entre as seis empresas brasileiras a integrarem o ranking da edição de 2017/2018
do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI), que selecionou 319 empresas líderes
em sustentabilidade de 29 países em 24 grandes setores. A avaliação observa dados
econômicos, desempenho ambiental e social, governança corporativa, gestão de risco,
mitigação da mudança climática e práticas trabalhistas1268.
Apresenta-se no quadro as ações de ecoeficiência desenvolvidas pelas cinco
maiores instituições financeiras que atuam no mercado brasileiro, visando a redução
do consumo de recursos/insumos:

BANCO

AÇÕES
Os Programas de ecoeficiência do Banco do Brasil engloba, entre
outras, as práticas dos Programas de Coleta Seletiva, Programa
de Conservação de Energia, Programa de Uso racional da

BANCO DO BRASIL

Água, Programa de recolhimento de Cartuchos de Impressoras,
Certificações de emissões de gases do efeito estufa e Projetos
de Agências Verdes.
A caixa possui ações visando o consumo sustentável de recursos
naturais e de materiais nos processos internos e nas contratações
de bens e serviços.

CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

BANCO ITAÚ
UNIBANCO

São exemplos: compras ecoeficientes de caixas eletrônicos com
economia de 5% de energia; a implantação de ilhas de impressão
acarretou a redução de 55% no número de impressoras e
economia de toner e energia; dentre outras ações.
o Itaú Unibanco possui os programas: economia de água e energia,
Menos papel, Programa TI Verde e Coleta Seletiva voltados para
a ecoeficiência.

As principais empresas controladas pela Itaúsa se destacam nos diversos setores de negócios
a que se dedicam: Itaú Unibanco Holding S.A. e suas controladas Banco Itaú e Banco Itaú BBA,
no segmento financeiro, e Duratex, Itautec e Elekeiroz, líderes de seus respectivos ramos
industriais. Essa é o 14º ano que a Itaúsa foi selecionada para compor a carteira do Dow Jones
Sustainability World Index (DJSI). Fonte: <http://www.itausa.com.br/pt/conheca-a-itausa/quemsomos>. Acessado em: 25 mar. 2018.
1268
BARBOSA, Vanessa. 6 brasileiras integram Índice Dow Jones de Sustentabilidade 2017.
Revista Exame. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/mercados/6-brasileiras-integramindice-dow-jones-de-sustentabilidade-2017/>. Acessado em: mar. 2018.
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O Bradesco possui o Programa Gestão da Ecoeficiência.

BANCO BRADESCO

Tendo suas principais ações na área de água, energia e materiais.
Como exemplos: troca de torneiras mecânicas por automáticas,
manutenção permanente de torneiras e válvulas sanitárias,
captação de água de chuva para reuso, uso de caixas de água
acopladas nos sanitários, uso de equipamentos de informática
com maior eficiência energética, uso de ar-condicionado com
termo-acumulação, uso de lápis fabricados com madeira
certificada, uso de papel reciclado na produção da maior parte
do material de comunicação interna e externa, cartões de visita,
extratos bancários e talões de cheque.
O Bradesco possui uma Cartilha da Ecoeficiência em Compras.
A instituição incentiva os funcionários e clientes para realização
de transações por meio de canais eletrônicos. Para a otimização
das impressões. Adotam padrão de impressão frente e verso.

BANCO SANTANDER

Efetua-se o monitoramento centralizado do consumo de
água de todas as agências e edifícios administrativos, uso de
sistemas economizadores de água (como descarga a vácuo,
torneiras automáticas e aeradores para controle de vazão) e
aproveitamento de água da chuva em dois prédios (Torre e Centro
de Processamento de Dados de Campinas, no interior paulista).
Possui sistemas de ar-condicionado automatizados, uso
de películas nos vidros para redução de calor nas agências
e
prédios
administrativos,
desligamento
automático
de caixas eletrônicos por meio de timers, utilização
de lâmpadas LED em edifícios e na rede de agências.

E, 10% da energia consumida é adquirida diretamente de fontes
renováveis (PCHs/eólicas).

Fonte: FISCILETTI e MATOS1269, 2017.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
1. A responsabilidade socioambiental atinge todas as esferas, seja pública ou
privada, tendo por intuito respeitar os princípios disciplinados na Constituição da
1269

FISCILETTI, Rossana Marina De Seta; MATOS, Erika Tavares A. R. Op. Cit.
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República de 1988, principalmente questões relacionadas aos direitos fundamentais e
desenvolvimento social.
2. As instituições bancárias que respeitarem o disposto na resolução no. 4.327/2014
conseguirão ter o desenvolvimento sustentável sem prejuízo da eficiência no mercado.
3. Os cinco maiores bancos varejistas pesquisados possuem Programas de
Responsabilidade Socioambiental e práticas de ecoeficiência divulgados em seus
sítios institucionais.
4. Pode-se afirmar que pelo princípio da ecoeficiência, sob o ponto de vista econômico,
as instituições públicas e privadas devem zelar pela melhor gestão de recursos e
insumos adotando métodos que otimizem a qualidade, reduzam custos, previnam e
minimizem impactos ambientais em razão de suas atividades.
5. Ecoeficiência é conceito mais amplo que o de eficiência, pois está diretamente
ligado ao meio ambiente.
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Introdução

A crise é uma temática recorrente em diversos âmbitos do conhecimento.
Em relação à educação, toma uma conotação específica, e permeia os diversos
momentos de formação do sujeito – desde a sua casa até após a formação
universitária. Não obstante, a forma como se educa pode repercutir diretamente na
manutenção e proliferação de práticas que acarretam em desrespeito a culturas e,
consequentemente, a direitos humanos de determinados grupos étnicos – como
ocorre com o contexto neodesenvolvimentista brasileiro e no contexto do Projeto
S11D da Vale, que exemplifica tal modelo.
Assim sendo, o presente artigo indaga-se a respeito da influencia que os
interesses do mercado internacional, traduzidos no modelo de desenvolvimento
econômico implantado na Amazônia brasileira, exercem sobre a educação, acarretando
na reprodução de práticas que acarretam no desrespeito a direitos de grupos étnicos
historicamente excluídos – como populações indígenas, quilombolas, camponeses
etc.
Para tal, tem-se como objetivo geral compreender a o poder de incidência
daqueles interesses na educação e na produção do conhecimento, contextualizando
no cenário neodesenvolvimentista naquela região – ou seja, utilizar-se-á como
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exemplificação a implementação do Projeto S11D que aprofunda as atividades
relacionadas à mineração nos estados do Pará e do Maranhão.
Assim, em primeiro lugar, será abordado de uma forma ampla a crise da
educação, intentando observar como sua finalidade se desvirtua frente ao predomínio
dos interesses do capital. Em seguida, dar-se-á enfoque ao Projeto S11D, trazendo uma
descrição dos seus principais aspectos. Por fim, realizar-se-á uma abordagem crítica
da influência dos interesses do mercado na educação, trazendo aspectos práticos da
formação educacional voltada para sustentação daquele projeto.
O presente estudo valeu-se de pesquisa bibliográfica, utilizando-se como
referencial autores do pensamento descolonialista; pesquisa documental, buscando
dados produzidos pela empresa Vale a respeito da sua contribuição para a educação; e
estudo de caso, especificamente, do Projeto S11D.
Entende-se que na medida em que tal projeto representa um determinado
modelo de desenvolvimento, cujas raízes remetem aos interesses de grupos
econômicos e países dominantes no cenário internacional, toda construção teórica e
educacional voltada para a sua sustentação tende a reproduzir determinada ideologia.
1 Sobre a crise da educação: o esquecimento do preparar para o mundo
A palavra “crise” corriqueiramente vem sendo utilizada em diversos cenários:
internacional, financeiro, educacional, jurídico. Neste sentido, passa a ter um significado
complexo, cuja origem é indagada e estratégias, estudos e formulas são traçadas para
superar a referida situação.
Segundo Bordoni, a palavra “crise” assumiu caráter meramente econômico,
fundamentada na concepção de transição de uma condição anterior para uma nova1270.
Neste cenário de crise, Bauman atenta às origens médicas do termo, afirmando que
há em primeiro lugar um sentimento de incerteza (em razão do desconhecimento
dos caminhos a serem tomados) e, em segundo lugar, uma necessidade de escolher
medidas e aplica-las de forma rápida1271. Estas origens na medicina inclusive resultam
em propostas que se valem da própria metodologia relacionada à saúde, como em
Sachs1272, para quem os problemas devem ser identificados e tratados como uma
doença e a sociedade enquanto enfermo.
Tais formulações dizem respeito à crises econômicas, cujas propostas podem
não atentar aos motivos mesmos da crise e, consequentemente, resultar na adoção de
1270
BAUMAN, Zygmund; BORDONI, Carlo. Estado de crise. Rio de Janeiro: Zahar, 2016, p. 9-11.
1271
Ibidem, p. 16.
1272
SACHS, Jeffrey D. O fim da pobreza: como acabar com a miséria mundial nos próximos vinte
anos. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, in passim.
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formulas que reproduzem determinadas ideologias – como na solução de problemas
educacionais sem criticar a decorrente reprodução e apropriação do capital.
Arendt1273 atenta que toda crise exige respostas, sendo elas novas ou velhas,
podendo resultar em desastre quando respondemos com juízos pré-formados, pois
nos privaria de conhecer a realidade e refletir a respeito dela. Quanto à crise da
educação, da mesma forma, trata-se de uma condição que deve ser superada e que
enseja ações, cujos efeitos são desconhecidos.
A compreensão da crise da educação parte, inicialmente, de conceitos
extraídos do livro “Entre o passado e o futuro”, composto por diversos ensaios de
Hannah Arendt, no qual se observa a utilização corrente do termo crise – ou termos
correlatos – relacionado a diversas temáticas, como autoridade, educação, liberdade,
dentre outras, cujas controvérsias se consolidaram no mundo moderno1274.
No ensaio intitulado “Crise na educação”, Arendt1275 contextualiza tal crise
enquanto característica do mundo moderno, fazendo-o de forma ampla – entendendo
a educação em termos políticos e cuja responsabilidade recai sobre os adultos, como
os pais. Atenta para a necessidade de compreender a educação conforme dois modos
de relação: 1) a relação com o mundo, no qual se identifica que os educandos são
sujeitos que chegam ao mundo, de forma contínua, renovando-se permanentemente;
2) a relação com a vida, visto que o educando ainda está em devir, condição que
compartilha com os demais seres vivos. Em outros termos, o ato de educar reflete
uma continuidade, visto a renovação perene dos sujeitos no mundo, devendo-se
compreender que o educando está em um processo de transformação e formação.
Seguindo, a educação pode ser compreendida enquanto o ponto em que
se “prepar[a] para a tarefa de renovação de um mundo comum”, levando-se em
consideração que os sujeitos assumem tal responsabilidade, visando evitar a ausência
de renovação e perceber o quanto “se ama suficientemente” o mundo1276. Destarte,
o cuidado com o mundo e com os sujeitos educandos consiste em aspecto relevante
para educação – que sem estar balizada em tais preceitos, repercute em sua crise.
Não obstante, indaga-se se este cuidado ainda serve de base para a formação
dos sujeitos (sejam eles crianças, adolescentes ou adultos), ou seja, se as formas de
ensino básico, universitário ou técnico, por exemplo, servem para o cuidar do mundo
e o cuidar com o outro. A crise que abala a educação está presente em suas diversas
etapas.

1273
1274
1275
1276

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2000, p. 223.
Ibidem, in passim.
Ibidem, p. 234-235.
Ibidem, p. 246.
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O pedagogo Paulo Freire1277, ao analisar as relações educador-educandos na
escola, observa a preponderância de relações “narradoras, dissertadoras”, na qual os
educandos são objetos pacientes – não agentes. Continuando, atenta que o educadornarrador aparece como agente indiscutível do conhecimento, cujos conteúdos
relacionam-se a uma realidade desconectada. Trata-se da concepção “bancária”
da educação, na qual os educandos são depósitos de conhecimento previamente
construídos.
Uma leitura conjunta da visão arendtiana e paulofreiriana possibilita crer
que aquele cuidado com o mundo, o que pressupõe conexão – não desconexão –,
bem como os educandos enquanto sujeitos, não é observado no modelo bancário
de educação. Atenta-se a este modelo tendo em vista que é preponderante em
diversos momentos da educação – o que pode ser observado no Brasil. Deste modo,
“o educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis”1278,
o que vai de encontro ao fato de a educação ter o dever de “proteger a novidade e
introduzi-la como uma coisa nova num mundo velho”1279.
Esta concepção bancária serve aos interesses dos indivíduos dominantes,
pois anula ou minimiza o poder criador dos educandos, impedindo a criticidade e,
consequentemente, evitando a transformação do mundo e rechaçando o pensamento
autentico, não pretendendo a modificação da situação dos oprimidos1280.
É cogente superar a concepção de educação como instrumento de dominação.
A hierarquização do saber é um grande empecilho na desvinculação da estrutura e
do modelo educacional atual, impossibilitando-se o diálogo. Pode, por consequência,
resultar apenas na formação individual (desconexa com a realidade) e a formação
profissional (alinhada às necessidades do mercado), alheias à realidade. Não se almeja
construir, mas sim ser construído por conceitos antes pré-determinados.
Seguindo para outro aspecto da crise da educação, dá-se ênfase à universidade,
que pode se dotar de ausência de crítica, de inexistência da integração social e de
apatia com os problemas no mundo – aprofundando o descuidado com este e as
condições anteriormente descritas. O sociólogo português Boaventura de Sousa
Santos1281 atenta especificamente à crise da universidade – que remete a uma crise do
ensino universitário – em três aspectos: 1) crise de hegemonia, em que se questiona
a exclusividade da universidade em produzir conhecimento; 2) crise de legitimidade,
na qual se põe “em causa o aspecto social dos destinatários dos conhecimentos
1277 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994, p. 33.
1278 Ibidem, p. 34.
1279 ARENDT, op. cit., p. 234.
1280 FREIRE, op. cit., p. 34.
1281 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade.
Coimbra: Almedina, 2013, p. 314-315.
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produzidos”; 3) crise institucional, questionando-se a sua autonomia e especificidade
organizacional.
Dar-se-á ênfase à crise institucional, tendo em vista que Santos1282 entende
que é um dos aspectos mais relevantes, por implicar na crise de hegemonia e de
legitimidade, resultando em uma instabilidade institucional, em critérios institucionais
e a alternativas de financiamento. Este último ponto denota a conexão do ato de educar
(no âmbito universitário, especificamente) e o mercado.
Ademais, destaca-se:
As pressões tendem a ser cada vez mais fortes, as lógicas externas,
cada vez mais contraditórias, o curto prazo, cada vez mais tirânico. Com
isto, a universidade será uma instituição cada vez mais instável e os
seus membros cada vez mais forçados a desviar energias das tarefas
intelectuais e sociais da universidade para as tarefas organizativas e
institucionais1283.

Neste compasso, pode-se observar a influência do mercado no espaço que
serve à formação dos sujeitos – como se verá no caso prático que se pretende abordar.
Com isso, diversos aspectos – dentre elas as crises – que afetam o mercado são
integrados à esfera da educação. Isto faz aumentar a distância de propósitos como os
de preparar para o mundo e conhecer o outro, o que pode resultar numa indiferença
constante com a realidade social, os problemas locais e os indivíduos.
O modelo educacional universitário, especificamente, pode não propiciar a
formação de sujeitos capazes de construir um espaço marcado pela pluralidade e pela
diversidade de conhecimento, mas sim caracterizado pela qualidade de reproduzir
e consentir com concepções impostas e homogeneizadas – tal qual se observa no
ensino bancário. Isto pode ser aprofundado com a intervenção dos interesses do
mercado, acarretando no distanciamento com a realidade, aprofundamento dos
problemas sociais e inexistência de um conhecimento voltado para a transformação e
emancipação social.
É necessária uma proposta alternativa de educação, o que se dá em razão da
própria estrutura da universidade demonstrar o intuito de formação mercadológica. A
formação de escritórios-escola, a existência de patrocínios de empresas e etc, não
têm o intuito de formar críticos, mas sim indivíduos que se adéquem à lógica do
mercado de trabalho. Nesse sentido, até mesmo o tripé universitário (ensino, pesquisa
e extensão) tem que ser repensado.
Há, neste contexto de crise, propostas que visam superá-la, como as do
Banco Mundial, que considera, por exemplo, ser necessária uma interação entre
1282
1283

Ibidem, p. 338.
Ibidem, p. 347.
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universidade e indústria, consistindo “numa alternativa para que a universidade
adquira novas fontes de financiamento, através da realização de parcerias com o setor
produtivo, pois [...] possibilita ao Estado diminuir o seu papel financiador”1284. Isto pode
acarretar na impossibilidade de integração do conhecimento popular na produção do
conhecimento. É certo que o universitário deve transpor a teoria. É adequado que o
mesmo tenha conhecimento prático, mas não se trata propriamente de uma formação
crítica do indivíduo, mas tão-somente da sua adaptação aos exercícios de sua futura
profissão.
No contexto neodesenvolvimentista brasileiro é necessário que estes
apontamentos sobre a crise da educação ganhem relevo. Santos1285 destaca que este
cenário resulta numa concepção de incompatibilidade entre direitos, impossibilitando
consagrar direitos sociais e econômicos, como segurança alimentar e educação, sem
violar o direito à saúde, ao meio ambiente equilibrado e direitos ancestrais de povos
indígenas e remanescentes de quilombos.
Esta visão de incompatibilidade é justamente a que impera na manutenção
da crise da educação e no avanço do neodesenvolvimentismo no Brasil. Aqui,
passa-se à descrição do Projeto S11D da empresa Vale, como exemplo de projeto
neodesenvolvimentista no contexto amazônico, para em seguida compreender sua
relação com a crise da educação e, consequentemente, para o aprofundamento
das violações de direitos humanos1286 de povos e comunidades tradicionais – como
indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, camponeses etc.

1284 BORGES, Maria Creusa de Araújo. A visão de educação superior do Banco Mundial:
recomendações para a formulação de políticas educativas na América Latina. In.: Revista Brasileira de
Política e Administração da Educação, v.26, n.2, p.367-375, mai./ago. 2010. Disponível em: <http://seer.
ufrgs.br/rbpae/article/viewFile/19722/11493>. Acesso em 20 de abr. 2016, p. 372-373.
1285 SANTOS, Boaventura de Sousa. Direitos humanos, democracia e desenvolvimento. In: SANTOS,
Boaventura Sousa, CHAUÍ, Marilena. Direitos humanos, democracia e desenvolvimento. São Paulo:
Cortez, 2013, p. 94.
1286 Importa observar, conforme atesta Herrera Flores, que os direitos humanos, tendo em vista
que não procedem de “essências imutáveis ou metafísicas”, situam-se para além das ações humanas,
devendo-se decifrar o contexto que lhes dão origem e sentido (FLORES, Joaquin Herrera. Los Derechos
Humnos em el Contexto de la Globalización: Tres Posiciones Conceptuales. In.: RÚBIO, David Sánchez,
FLORES, Joaquín Herrera, CARVALHO, Salo de .Direitos humanos e globalização: fundamentos e
possibilidades desde a teoria crítica. 2. Ed. Porto Alegre : EDIPUCRS, 2010, p. 75). Apesar desta questão
não ser aqui aprofundada, o termo “direitos humanos” utilizado não deve recair em uma concepção
colonialista e etnocêntrica de direito, mas sim na compreensão da diversidade étnica e cultural que
envolve os referidos grupos – como se observará pontualmente a respeito da educação de indígenas e
quilombolas, que não se resumo à visão criticada no presente artigo.
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2 O Projeto S11D da Vale: o aprofundamento do capital na Amazônia brasileira no
contexto do neodesenvolvimentismo
Os questionamentos a respeito da finalidade de preparar para o mundo, de
conhecer o outro, de cuidar de si, referentes à educação – cujo descumprimento
desencadeia sua crise – são observados na medida em que ela serve ao setor industrial.
Não obstante, antes de atentar a esta questão especificamente, cumpre esclarecer a
respeito do modelo neodesenvolvimentista.
O Projeto S11D da empresa Vale está contextualizada no momento histórico
do desenvolvimento denominado neodesenvolvimentismo. Trata-se de um modelo,
conforme será exposto, que não supera a concepção centrada na busca pelos padrões
de vida e consumo dos países considerados desenvolvidos. Aquele projeto, que
engloba aumento de extração de minérios, expansão da malha ferroviária utilizada pela
empresa e modificações portuárias, repercutirá em ofensas a grupos étnicos e em
mudanças na educação – fazendo com que esta sirva ao referido modelo.
O neodesenvolvimento seria uma alternativa aos males do capitalismo, com
a constituição de um Estado regulador da economia, voltado para o financiamento
de atividade produtiva, com atuação complementar às ações privadas1287. Fundado
no neoextrativismo1288, seria um modelo que recupera a centralidade do Estado na
partilha do excedente econômico e no direcionamento dos padrões macroeconômicos
e financeiros, com intervenção no mercado nacional e internacional1289.
Milanez e Santos1290 atentam que este modelo ainda sustenta que os fenômenos
do crescimento e do desenvolvimento econômico constituem as vias adequadas para
a promoção do bem-estar social, estruturando as políticas e a economia. Ou seja, a
busca pelo desenvolvimento ainda fundamenta as políticas econômicas brasileiras,
1287 SICSÚ, João; PAULA, Luiz Fernando de; MICHEL, Renaut. Por que novo-desenvolvimentismo?
In.: Revista de Economia Política, v.27, n.4, p.505-524. 2007, p. 512.
1288 Segundo Gudynas, o neoextrativismo fundamenta-se na extração mineira e petrolífera,
ampliando-se para outros setores, principalmente monoculturas de exportação. Caracteriza-se pela
atuação estatal direta, por meio de empresas estatais, ou indireta, por meio de subsídios e fomentos
financeiros e fiscais, não desaparecendo o empresariado transnacional, ressurgindo sob a forma
de prestação de serviços ou joint ventures. As atividades fundamentam-se no processo produtivo
capitalista e em externalidades ambientais, ou seja, danos socioambientais sobre terceiros. Segundo
o referido autor, subordina-se à globalização e repercute na reorganização territorial, ditada pelo capital
internacional, afetando as formas de organização e o ambiente das comunidades locais (GUDYNAS,
Eduardo. Estado compensador e novos extrativismos: as ambivalências do progressismo sul-americano.
In: Nueva Sociedad especial em português, p. 57-75, set., 2013. Disponível em: <http://nuso.org/media/
articles/downloads/3964_1.pdf>. Acesso em 08 abr. 2015, p. 62-63).
1289 SANTOS, op. cit., p. 108.
1290 MILANEZ, Bruno; SANTOS, Rodrigo Salles Pereira dos. Neodesenvolvimentismo e neoextrativismo:
duas faces da mesma moeda. In.: Anais do 37º Encontro Anual da ANPOCS. Águas de Lindóia/SP,
2013. Disponível em: <http://www.ufjf.br/poemas/files/2014/07/Milanez-2013-Neodesenvolvimentismoe-neoextrativismo-duas-faces-da-mesma-moeda.pdf>. Acesso em 08 abr. 2015, p. 4.
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como no caso do neodesenvolvimentismo. Santos1291 destaca, neste cenário, que o
desenvolvimento é considerado como único desígnio nacional, convertendo povos
indígenas e quilombolas em obstáculos a serem removidos, como no caso da
duplicação da Estrada de Ferro Carajás da empresa Vale.
Imprimiu-se então um modelo de desenvolvimento próprio, o
neodesenvolvimentismo, com fundamento neoextrativista, marcado pela recuperação
da centralidade do Estado na partilha do excedente econômico e direcionamento
dos padres macroeconômicos e financeiros, com intervenção do mercado nacional e
internacional1292.
Desde 2003, a empresa responsável pela Estrada de Ferro Carajás (EFC)1293 vem
desenvolvendo projetos de ampliação, como a construção e ampliação dos pátios de
cruzamento, com o intuito de atender à demanda crescente de extração de minérios1294
e, em 2004, iniciou processo de licenciamento ambiental da sua duplicação1295-1296. A
duplicação da ferrovia é considerada como obra de infraestrutura do novo projeto de
exploração na área do Carajás: o Projeto Ferro Carajás S11D – o que envolve também
construção de mais um ramal ferroviário e outro rodoviário1297.
Haverá ainda a duplicação de 559,712 km das linhas férreas, remodelação de
54 pátios, somando 222,25 km, e a implantação de 16 desvios ferroviários, perfazendo
50,5 km, além de outras estruturas1298-1299. A ampliação das atividades, das estruturas e
1291 SANTOS, op. cit., p. 108.
1292 Ibidem, p. 92-93.
1293 A Estrada de Ferro Carajás (EFC) possui 892 quilômetros e liga a cidade de Parauapebas (PA)
ao Porto de Ponta da Madeira, na cidade de São Luís (MA). Sua operação iniciou-se em 1985 e foi
concebida para o transporte do minério de ferro explorado nas minas de Carajás, no sudeste do Pará
até em São Luís para ser exportado aos mercados consumidores da matéria-prima, notadamente o
mercado chinês.
1294
Sobre estas obras de ampliação, destaca-se: “Entre as atividade de expansão já licenciadas,
destacam-se as seguintes: construção de 7 novos [pátios] de cruzamento, o prolongamento de três outros
já existentes e o prolongamento do trecho [...] com comprimento total de 49,978 km; prolongamento
de 46 pátios de cruzamento, dois terminais ferroviários – Ponta da Madeira – TFPM, e o Carajás – TFCJ,
respectivas peras ferroviárias, perfazendo um comprimento total de 211.412 km; Recentemente, foi
licenciada a duplicação de 4 trechos da EFC [...] totalizando 59,998 km de extensão” (VALE. Estudo
Ambiental e Plano Básico Ambiental. vol. 1. 2011. Disponível em: <http://licenciamento.ibama.gov.br/
Ferrovias/VALE%20-%20Estrada%20de%20Ferro%20Carajas%20%28MA%20PA%29%20-%20
Duplicacao/>. Acesso em 27 ago. 2013, p. 27, acréscimos nossos).
1295 Ibidem, p. 26-27.
1296 Processo solicitado ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis,
sob o nº 02001.007241/2004-37.
1297 Ibidem, p. 22.
1298 Ibidem, p. 33-34.
1299 Dentre as outras estruturas, destaca-se: “instalação e operação de 89 canteiros de frente de
serviços/obras avançados; [...] implantação, ampliação ou reforma de 88 instalações fixas distribuídas
em 17 locações; [...] ampliação e/ou implantação de 6 viadutos ferroviários, 41 pontes ferroviárias, 24
viadutos rodoviários e 92 passagens inferiores; [...] implantação de sistema de drenagem; construção
de estruturas de contenção; construção de muros de concreto; manutenção da estrada de serviço;
implantação de cercas de arame liso e mourões de concreto nos limites da faixa de domínio da ferrovia”
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da produtividade fomentam as relações econômicas, em especial as internacionais, e
consequentemente a dependência de bens, conhecimento e cultura. Neste compasso,
aumentam-se as relações de dependência.
Resta claro que a duplicação da EFC não consiste, desta forma, em um
empreendimento isolado, mas sim conexo ao S11D, que serve ao intento da empresa
gestora da ferrovia garantir espaço como fornecedora de recursos minerais no mercado
internacional, sendo mais especificamente, no mercado asiático1300-1301.
Este investimento na ampliação de produção de minérios se dá em um
contexto internacional, fundamentando-se no aumento da demanda, em razão do
crescente consumo de países emergentes, e diminuição das jazidas minerais –
lucrativo na medida em que os preços dos minerais possuem a perspectiva de se
manter elevados1302. Aqui reside a relação entre o novo modelo de desenvolvimento
– que influenciará a educação – e os interesses do capital internacional, visto que este
determina o ritmo de produtividade das atividades minerárias.
O Grupo de Estudos, Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente,
vinculado à Universidade Federal do Maranhão, descreve que as obras de expansão
do complexo minerário consistem: 1) na construção de uma linha ferroviária paralela à
existente; 2) na reforma de 57 pátios de cruzamento; 3) na expansão do Porto da Ponta
da Madeira com a construção do píer IV, na Ilha do Maranhão1303.
Trata-se de um projeto complexo para por em prática o S11D. Inevitavelmente
tal estrutura afetará a população local. A empresa Vale, por outro lado, promove, como
se verá em relação à educação, ações voltadas para internalizar as externalidades
causadas pelas suas atividades. No entanto, não supera o modelo que reproduz cada
vez mais injustiças e ofensas a direitos – como ocorre com grupos étnicos.
Ademais, destaca-se:
Minas, usinas de beneficiamento de minério, ferrovias, trens,
entrepostos, pátios, rodovias, caminhões e navios de grande porte
são alguns dos itens da mega infraestrutura logística necessária para
viabilizar o ciclo da mineração e os empreendimentos dinamizados na
base dela, tais como o monocultivo de eucalipto, as carvoarias e a
siderurgia. Grandes extensões de floresta, terra e mar são elementares
para a exploração e lucratividade da mineração na região, delimitada
(Ibidem, p. 33-34).
1300 MILANEZ, Bruno. A duplicação dos trilhos e os planos econômicos da Vale. In. Revista Não Vale,
2. ed., p. 62-75, 2013, p. 73.
1301
Assim, destaca-se: “[...] as obras previstas estão intimamente ligadas à instalação da mina
S11D, sendo este um projeto central nos planos da Vale de ampliar sua participação no fornecimento de
minério de ferro na Ásia, em particular para a China” (Ibidem, p. 63).
1302 Ibidem, p. 64.
1303 GEDMMA. Relatório sobre situação dos Territórios quilombolas Santa Rosa dos Pretos e Monge
Belo. São Luís, 2011. Disponível em: <www.justicanostrilhos.org/nota/738>. Acesso em: 19 ago. 2011.
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pelo Estado e o setor privado como Corredor Carajás1304.

Com isso, continua a projeção de grandes empreendimentos e projetos, que
darão seguimento aos problemas originários da megaestrutura do Programa Grande
Carajás. Nesta conjuntura, o modelo de desenvolvimento mostra-se menos flexível
na distribuição social e rígido no processo de acumulação: as locomotivas de extração
de recursos naturais são cada vez mais potentes, suprimindo aquilo que surge
enquanto obstáculo; dota-se de legitimidade política e econômica, fazendo os danos
socioambientais serem considerados como inevitáveis frente ao progresso1305.
Este modelo distancia-se cada vez mais de propostas como as de Celso
1306
Furtado , para quem é necessário preservar a identidade cultural brasileira, para não
se recair a simples consumidores de bens culturais concebidos por outros povos,
frustrando formas de criatividade e a cultura de um povo. Na medida em que se
aumenta a dependência, esta aprofunda-se em vários âmbitos, como na tecnologia,
no consumo, na diversificação de bens e até mesmo na educação.
Como se percebe, o Projeto S11D trata-se de um empreendimento de
grande valia econômica – inclusive atrelada ao capital internacional. Esta forma de
aprofundamento do capital na região amazônica necessita, consequentemente, de
um suporte técnico-científico, que poderá ser consolidado por meio de universidades
e escolas técnicas. É neste sentido que se pretende observar a interferência do
mercado na educação – que já foi possível perceber na sessão anterior, quando se
discutiu a própria crise da universidade. Assim sendo, a ultima sessão do presente
artigo buscará destacar a forma como a educação serve ao setor produtivo, conforme
o caso concreto destacado.
3 A educação à serviço do setor produtivo: o aprofundamento da crise da
educação
Existem vários exemplos dos investimentos da empresa Vale na educação,
desde o ensino básico (com a construção de escolas, mesmo resultado de medida de
compensação pelos danos causados) até o ensino técnico e ensino superior (com a
criação de cursos, bolsas e inclusive premiações).1307 Antes descrever alguns incentivos
1304 FAUSTINO, Cristiane, FURTADO, Fabiana. O Projeto Ferro Carajás S11D da Vale S.A.: relatório
da Missão de Investigação e Incidência. Açailândia, 2013, p. 15-16.
1305 SANTOS, op. cit., p. 93.
1306 FURTADO, Celso. Em busca de um novo modelo: reflexões sobre a crise contemporânea. São
Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 39.
1307 Vinculada à empresa, existe a Fundação Vale, que apresenta como missão “contribuir para
ao desenvolvimento integrado – econômico, ambiental e social – dos territórios onde a Vale opera,
fortalecendo o capital humano nas comunidades e respeitando as identidades culturais locais”. Segundo
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da empresa que transformam a educação como elemento importante para o setor
produtivo no Brasil, destaca-se antes a relação entre educação e ideologia existente
na concepção de projetos e ações voltados para o empreendimento.
Apesar da pretensão de neutralidade afirmada pela ciência, há segundo Arturo
Escobar1308 uma reorganização radical das instituições de educação na América Latina
e outras regiões do Terceiro Mundo na medida em que se observam políticas de
desenvolvimento encampadas por países ditos do “Primeiro Mundo” e instituições
internacionais. Ainda com base no referido autor, as políticas e programas advindos
deste campo do conhecimento eram dotados de fortes componentes normativos,
produzindo-se um regime de verdades e normas, não se pondo ênfase às consequências
a grupos e países em questão.
Isto será observado também na presença constante de empresas – como a
Vale –, que tem a pretensão de trazer desenvolvimento e progresso a diversos países
e regiões. Os países considerados subdesenvolvidos, em vias de desenvolvimento
ou do Terceiro Mundo assumem o propósito de desenvolvimento e modificam suas
estruturas internas de produção, de trabalho e, no caso, de educação.
Não é recente esta interferência na forma como será organizada a educação,
seja ela básica, técnica ou superior – havendo uma influencia de interesses alinhados
ao mercado. Neste sentido, Nunes1309 destaca que há, já na década de 1970, um
privilegio à formação universitária voltada para se adequar às exigências do aparelho
produtivo, em detrimento da necessidade básica de combater o analfabetismo e a
proporcionar ensino gratuito obrigatório. Isto “revela, manifestamente, uma opção de
classe consoante com as bases sociais de apoio político aos governos que a praticam
e arrasta consigo resultados negativos do ponto de vista redistributivo”.
Benedetti e Torkomian1310 destacam o benefício para o desenvolvimento
tecnológica a cooperação universidade e empresa em razão da constante inovação
tecnológica, acarretando na sua redução do ciclo de vida. A formação educacional
superior mostra-se, deste modo, relacionada com as necessidades do mercado,
gerando graves déficits na educação e também distanciamento com a realidade social,
informações divulgadas em seu endereço eletrônico, a Fundação Vale, na área da Educação, desenvolve
projetos que vão desde a Educação de Jovens e Adultos (EJA), até o projeto “Casa do Aprender, espaço
construído pela empresa para, em conjunto com as secretarias municipais de educação que ficam na
área de abrangência da EFC, ser utilizado como palestras, seminários e projetos em geral (Informações
disponíveis em www.fundacaovale.org ).
1308 ESCOBAR, Arturo. La Invencíon del Tercer Mundo. Caracas: Edición Fundación Editorial el perro
y la rana, 2007, p. 87.
1309
NUNES, Antonio José Avelãs. Industrialização e Desenvolvimento: a Economia Política do
Modelo Brasileiro de Desenvolvimento. São Paulo: QuartierLatin, 2005, p. 526-527.
1310
BENEDETTI, Mauricio Henrique, TORKOMIAN, Ana Lúcia Vitale. Uma análise da influência da
cooperação Universidade-Empresa sobre a inovação tecnológica. In.: Gestão & Produção, São Carlos, v.
17, n. 4, p. 145-158, 2010, p. 146.
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pois a formação referida volta-se à técnica produtiva, para reprodução de saberes – não
para cuidar do mundo. Nesta perspectiva, entende-se que os incentivos da empresa
Vale direcionam-se no mesmo sentido – cujas atividades se iniciaram em contexto
próximo ao referenciado pelo autor.
Em análise da época do Programa Grande Carajás, Kowarick1311 destaca que
se observa uma crescente penetração do capital na Amazônia, de caráter devastador,
sendo o conhecimento acumulado historicamente pelos indígenas, desconsiderado
pelo processo econômico. Em outras palavras, tal ideologia aprofunda-se no referido
cenário, excluindo outras formas de saber e consolidando produtos, técnicas e
conhecimentos que a satisfazem.
Assim, contextualizando em anos mais recentes e, em especial, no projeto
S11D, destacar-se-á os incentivos e intervenções dos interesses produtivos na
educação e formação profissional. Mesquita et. al.1312 apresentam uma parceria entre
o Governo do Estado do Pará e a Vale S. A. que pretende capacitar recursos humanos
por meio de um programa de doutorado e pós-doutorado, sendo uma das etapas da
formação voltada para treinamento em novas tecnologias a serem utilizadas no projeto
S11D.
Ademais, Mesquita et. al. atentam:
O desenvolvimento deste pós-doutorado além de ser aplicável no
projeto S11D aprimorará atividades de ensino, pesquisa e extensão na
Engenharia da Universidade Federal do Pará. Dentre estas, destacamse a uma maior aproximação entre Instituição de Ensino e a Indústria,
maiores atividades de ensino voltado para resolução de problemas de
engenharia na mineração (hoje a maior atividade industrial no Estado
do Pará) e aprimoramento da pesquisa na área, o que beneficiará
Programas de Graduação e de Pós-Graduação1313.

O projeto S11D, necessitando a utilização de novas tecnologias, também exige
formação profissional especializada, voltada para suprir as suas demandas. Tratamse de técnicas cuja especialidade remonta apenas à produção e extração na área da
mineração – remetendo a toda problemática envolvendo a especialidade do saber,
como o distanciamento com a realidade social a que se aplica.
Neste sentido, pode-se observar na prática alguns questionamentos de

1311
KOWARICK, Marcos. Amazônia-Carajás Na trilha do saque: os grandes projetos amazônicos.
São Paulo: Editora Anita Garibaldi, 1995, p. 255.
1312 MESQUITA, Alexandre Luiz Amarante, et. al. Protrama de desenvolvimento, capacitação e
disseminação de novas tecnologias – ação desenvolvida pelo governo do Estado Pará e Vale S.A. In.:
XXXIX Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, Santa Catarina, 2011. Disponível em: <http://
www.abenge.org.br/CobengeAnteriores/2011/sessoestec/art1974.pdf>. Acesso em 20. jul. 2016, p. 1-2.
1313 Ibidem, p. 9.

581

582

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

Bachelard1314, ao destacar que questão importante, posterior à transformação do
conhecimento advindo do laboratório, é a influência ideológica que sofre, podendo
acabar se transformando em um autoritarismo – retirando-se, por exemplo, o
conhecimento popular da ciência, criando-se um espaço construído por especialistas,
impossibilitando a democracia. Seguindo, assevera o totalitarismo da presente
racionalidade cientifica, justamente por desconsiderar qualquer conhecimento que
não seja aquele produzido de acordo com o modelo determinado. Não se pode excluir
por completo formas alternativas de conhecimento, tal qual a ciência moderna prevê.
A formulação do conhecimento e das técnicas alinhadas à necessidade do
capitalismo e conforme suas bases foi tratada por Aníbal Quijano1315 que entende a
elaboração intelectual desde a época da colonização e da modernidade centralizada na
Europa, visando desmistificar o pensamento sobre o universo.
Assim sendo, existe uma influencia ideológica na produção do conhecimento,
ou seja, uma relação entre modo de produção capitalista e as formas como se
conhece o mundo. No caso em tela, observa-se desde já a influencia na formação
universitária e continuada, havendo manutenção no domínio de determinadas formas
de conhecimento – que na imposição do desenvolvimento da América Latina se dá por
bases etnocêntricas1316.
No caso em questão, trata-se da influencia do neodesenvolvimentismo e de
suas raízes na concepção de desenvolvimento voltado para a acumulação de capital –
também de bases etnocêntricas. Com isso, para além da destruição do espaço físico
de determinados sujeitos excluídos, as visões de mundo destes são desconsiderados
pela ideologia dominante, por não servirem ao aumento da produção e acumulação
de capital.
Seguindo, outros incentivos presentes nesse cenário estão também previstos
nos Relatórios de Sustentabilidade elaborados pela empresa Vale, como nos de 2014
e 2015. Em primeiro lugar, destaca-se o incentivo em relação à educação básica,
destacando o Programa de Formação Educacional, com uma redução de 2.400
empregados sem certificado básico1317.
Apresenta-se também um incentivo na formação de professores e gestores,
bem como presença constante na disponibilização de materiais educacionais aos
1314 BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, in
passim.
1315 QUIJANO, Anibal. El fantasma del desarrollo em América Latina. In.: Rev. Venez. de Econ. y
Ciencias Sociales, vol. 6. n; 2. p. 73-90, mayo-agosto, 2000, p. 81.
1316 Ibidem, passim.
1317 VALE. Relatório de sustentabilidade. 2014. Disponível em: <http://www.vale.com/pt/aboutvale/
sustainability/links/linksdownloadsdocuments/relatorio-de-sustentabilidade-2014.pdf>. Acesso em 15
de abr. 2016, p. 59.
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alunos e a construção de espaços para o desenvolvimento de atividades educativas1318.
O aprofundamento do capital na região amazônica, principalmente nos estados do
Maranhão e do Pará, repercute diretamente no constante aprofundamento do modelo
de produção, de práticas produtivas e de formas de conhecimento.
Deve-se atentar que estes incentivos estão associados a um projeto de
desenvolvimento e, por isso, reproduzem determinada ideologia. Neste sentido,
importa destacar Arturo Escobar1319, que atenta ao fato de na imposição do modelo de
desenvolvimento associado aos interesses dos países centrais, houve a generalização
da educação e de valores culturais modernos, reproduzindo no mundo características
das “sociedades avançadas da época”.
Seguindo, no Relatório de Sustentabilidade de 2015 destaca-se o investimento
de milhões nas comunidades tradicionais, em educação, infraestrutura urbana e
mobilidade1320. Neste aspecto, é necessário atentar à observação de Santos1321, para
quem “o reconhecimento das exigências especiais da educação quilombola e da
educação indígena é a afirmação plena do [...] equilíbrio entre o principio da igualdade
e o princípio do reconhecimento da diferença”. Em outros termos, não basta o acesso
à educação, é necessário reconhecer os saberes de tais grupos étnicos – que são
reiteradamente negados no processo de desenvolvimento dominante.
Novamente, além dos impactos causados a indígenas, quilombolas e
demais grupos étnicos (que a empresa afirma compensar com investimento), os
incentivos na educação, em um modo de conhecer especifico e alinhado às atividades
minerárias da empresa na região, também representam certa ameaça àqueles. Isto
se dá principalmente pela incompatibilidade com os modos de ser e de viver (e de
conhecer) exercidos por tais grupos étnicos, que destoam com o modelo hegemônico
de educação – em especial, aquele criticado no primeiro tópico do presente artigo.
Os incentivos não são apenas na formação básica, mas também na formação
continuada, estimulando a formação de mestres e especialistas, assim como a
contratação de trainees, voltados para atender a demanda do Projeto S11D1322 – como
se destacou no início do tópico, a respeito da pós-graduação voltado para o S11D.
Assim, há a continuidade para capacitar os indivíduos a reproduzem as técnicas e os
saberes desenvolvidos para atenderem às demandas produtivas do mercado.

1318 Ibidem, p. 69.
1319 ESCOBAR, Arturo, op. Cit., p. 20.
1320 VALE. Relatório de sustentabilidade. 2015. Disponível em: <http://www.vale.com/PT/aboutvale/
sustainability/links/LinksDownloadsDocuments/relatorio-de-sustentabilidade-2015.pdf>. Acesso em 15
de abr. 2016, p. 39.
1321 SANTOS, op. cit., p. 85.
1322 VALE, op. cit., p. 47.
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Quanto ao ensino técnico, Martins e Congilio1323 apresentam que “os parâmetros
curriculares da formação profissional do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnológica do Pará (IFMA), em Marabá-PA, expressam interesses demarcados pelos
grandes projetos da Amazônia” e, dentre eles, estão o Programa Grande Carajás e
seus consequentes empreendimentos.
Ademais, destaca-se:
Uma das principais empresas que mantem laços com o Campus
Industrial de Marabá é a Vale S.A. Essa ligação estreita é descrita
no próprio PPP (Projeto Político Pedagógico) do Instituto, como
também em diversos PPC’s (projetos pedagógicos dos cursos). No
PPC de Eletrotécnica, a relação entre o instituto e a VALE se define
como “parceria” e ao mesmo tempo estratégia contra a vinda de
trabalhadores externos à região1324.

Martins e Contiglio1325 defendem uma educação associada às “reais
necessidades das populações e em respeito às questões socioambientais da região”.
Isto não é observado, apesar dos relatórios e planos elaborados destacarem, conforme
apresentado, um incentivo à população local – o que faz parte do discurso empreendido
pelo neodesenvolvimentismo.
Em um cenário de aprofundamento do capital na região amazônica e
aprofundamento do desrespeito aos direitos humanos – especialmente de grupos
étnicos historicamente excluídos, como indígenas, quilombolas etc –, a educação,
fomentada pela empresa Vale, fortalece não o cuidar do mundo e o cuidado do outro,
mas sim a continuidade da sua exclusão e o desrespeito a direitos humanos.
Conclusões articuladas
1. A crise da educação enseja projetos e planejamentos capazes de superála, mas dependendo do significado que assuma, os problemas educacionais podem
não ser solucionados. No âmago da crise da educação está a relação com o mundo
e com os outros sujeitos, cujas visões educacionais voltadas exclusivamente para os
interesses do mercado, resultando outras crises.
2. No cenário neodesenvolvimentista na região amazônica brasileira
este problema se agrava, pois a formação dos sujeitos é voltada para assegurar a
continuidade de atividades neoextrativistas. Com isso, os indivíduos educando
1323 MARTINS, Renato Noronha, CONGILIO, Celia Regina. Educação como estratégia de controle e
expansão do capitalismo no sudeste paraense. In.: Lutas Sociais, São Paulo, vol. 19, n. 35, p. 160-173,
jul./dez. 2015, p. 163
1324 Ibidem, p. 168.
1325 Ibidem, p. 171.
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reproduzem a ideologia e desconsidera as práticas, saberes e modos de vida de grupos
étnicos afetados pelos empreendimentos.
4. O Projeto S11D da Vale resulta em impactos no espaço territorial da
Amazônia, no com o aumento da exploração de minérios e a duplicação da Estrada de
Ferro São Luís-Carajás. A empresa reiteradamente sustenta que promove o incentivo
à educação, mas está se alinha aos interesses do mercado e com o modelo de
desenvolvimento.
5. Esta aproximação com a educação, apesar de trazer números que
aparentemente indicam uma contribuição com a superação de problemas relacionados
com a alfabetização e formação especializada, aprofunda a crise da educação, visto
que os sujeitos não transformam a realidade, mas sim a reproduzem.

585

25.ONDE ESTÁ O RURAL NAS CLASSIFICAÇÕES DE
MEIO AMBIENTE?

TATIANA COTTA G. PEREIRA
Professora de Direito Ambiental e Urbanístico na UFRRJ
Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Direito e Justiça Ambiental/UFRRJ

1. Introdução
Esse artigo propõe uma reflexão que, ao que nos parece, o campo do Direito
Ambiental ainda não chegou. Começamos a ter a noção de que a categoria “meio
ambiente rural” não existia dentre as classificações do meio ambiente adotadas
pela doutrina ambientalista quando, em 2011, realizamos uma pesquisa documental
no Ministério Público de Nova Iguaçu, na 2ª Promotoria de Tutela Coletiva, entidade
responsável pela fiscalização da aplicação e respeito à legislação ambiental dos
municípios de Nova Iguaçu, Seropédica, Nilópolis, Japeri, Mesquita e Queimados,
todos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ali, nosso grupo de pesquisa levantou
problemas ambientais em 108 inquéritos civis e depois estabelecemos algumas
categorias para classificar tais problemas1326.
Assim, como primeira categoria de análise, adotamos a distinção que a doutrina
jurídica faz sobre as diferentes classes constitucionais de “meio ambiente”, e ali já
tivemos um enorme problema: como classificar, por exemplo, o desmatamento da
faixa marginal de proteção e de represamento de um rio? Ou um caso de terraplanagem
em uma APA? Ou de devastação de vegetação para extração mineral irregular? Todos
esses casos ocorrem no meio ambiente natural, decerto, mas só ocorrem na medida
em que há atuação poluidora do homem, e mais, dentro de um ambiente urbano.
Nossa dificuldade foi assim apontada:
É preciso esclarecer que essa referência nos pareceu muito difícil de
ser utilizada, sobretudo essa distinção entre meio ambiente natural
e meio ambiente urbano, posto que nos dias de hoje não é possível
perceber uma natureza intocada, imune à ação humana, nitidamente
de conotação urbana. De fato, nos parece que as grandes questões
1326 Os resultados desse trabalho foram publicados no Cadernos Metrópole (PUCSP), v. 15, p. 339358, 2013.
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ambientais estão no contexto urbano. Assim, só foi classificado como
meio ambiente natural o inquérito civil que investigasse problemas
diretamente relacionados à fauna e à flora, em que a intervenção
humana existia mas não foi o alvo da denúncia. (PEREIRA, 2013, p.357,
nota 4)

A questão do meio ambiente rural surgiu pela ausência dessa palavra nas
fichas catalográficas dos inquéritos civis. Embora a maioria dos municípios assistidos
pelo Parquet sejam urbanos, não se pode ignorar que alguns detém uma parcela de
território e de população rural, com identificação nas leis municipais de zoneamento.
Contudo, nenhum processo fazia referência a algum problema ambiental nessas áreas,
havendo denúncia apenas a maus tratos em animais numa exposição agropecuária em
Seropédica.
Essa situação nos deixou intrigada: não haviam problemas nessas áreas ou
esses problemas não eram vistos como ambientais?
Como professora numa Universidade Federal Rural, a conexão entre “meio
ambiente” e “rural” sempre foi notória para alunos e professores, especialmente os
da área das Ciências Agrárias. Mas, quando pretendemos enviar um artigo científico
sobre as dificuldades do licenciamento ambiental em assentamentos rurais para o
CONPEDI em 2012, o maior Congresso de produção científica da área do Direito,
esbarramos novamente no problema das classificações de meio ambiente. Entre os
Grupos de Trabalho (GTs) não havia Direito Agrário, que também não era o que se
desejava, pois o artigo havia surgido a partir de pesquisas em Direito Ambiental –
afinal, o licenciamento ambiental é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei 6938/81 – PNMA), e tem sido, até aqui, o grande instrumento de prevenção e
controle do ambiente. Mas a ementa do GT de Direito Ambiental não contemplava
esse ambiente em nenhum aspecto, embora, felizmente, o trabalho tenha sido aceito.
Portanto, surgiu esse problema que muito tem nos inquietado: onde está o
meio ambiente rural nas classificações jurídicas do meio ambiente? A classificação
atual – meio ambiente artificial - dá conta da realidade em que estamos inseridos ou
é apenas uma ficção normativa e doutrinária que não se aplica quando materializada
na prática? A invisibilização do rural, ou a sobreposição do urbano sobre o rural, traria
que consequências para a população que reside nesse espaço e para esse ambiente
em si?
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2. Breve Revisão (Crítica) da Literatura Jurídica
Parece ter sido Celso Fiorillo1327 quem estabeleceu tal classificação, ao menos
é o que afirma em seu livro Curso de Direito Ambiental Brasileiro (2013), esclarecendo
o ilustre doutrinador que:
A divisão do meio ambiente em aspectos que o compõem busca facilitar
a identificação da atividade degradante e do bem imediatamente
agredido. Não se pode perder de vista que o direito ambiental tem
como objeto maior tutelar a vida saudável, de modo que a classificação
apenas identifica o aspecto do meio ambiente em que valores maiores
foram aviltados.
E com isso encontramos pelo menos quatro significativos aspectos
que já indicávamos desde a 1ª edição de nosso Curso (2000) e que
acabaram sendo acolhidos pelo Supremo Tribunal Federal: meio
ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. (FIORILLO, 2013,
p.61)

Mais adiante, ao explicar seu conceito de meio ambiente artificial o autor faz
remissão ao ambiente urbano não o contrapondo com o rural, pois essa classificação
estaria relacionada a todos os espaços habitáveis, citando Spantigati “não se opondo
a rural, conceito que nele se contém: possui, pois, uma natureza ligada ao conceito de
território.”1328 Data máxima vênia, essa explicação nos parece insuficiente e não resolve
o problema posto pelo próprio autor no sentido de reconhecer qual “o aspecto do meio
ambiente em que valores maiores foram aviltados”, porque em nossa percepção, tanto
o meio ambiente cultural quanto o do trabalho também são artificiais.
Ademais, a noção de território ultrapassa a Ciência Jurídica, sendo um conceito
surgido na Geografia, e que é utilizado em áreas como Arquitetura, Urbanismo,
Economia, Sociologia, Ciência Política, Antropologia e até Psicologia e Turismo, isto
para ficar nas áreas das Ciências Sociais e Humanas. Assim, para trabalharmos com
uma definição de território conciliadora, capaz de dialogar com todas essas ciências
devemos entender território como um espaço que se delimita administrativamente,
cuja construção e produção são definidas pelas relações de poder, relações estas que
são reflexos e refletem a dinâmica social que perpassa a cotidianidade e que ali se
materializam através de objetos, ações, técnicas e símbolos, além claro, de conter em
si a própria natureza, que será apropriada e modificada pelo homem. Não é uma tarefa
simples, mas nos parece que essas diversas acepções são fundamentais e suficientes
1327 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 14 ed. rev. ampl. São
Paulo: Saraiva, 2013.
1328 Spantigati apud Fiorillo, 2013, p.63
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para demonstrar que todos os tipos de “meio ambiente” previstos constitucionalmente
são territórios, aliás, se há um ramo do Direito que é estritamente territorial esse
ramo é o do Direito Ambiental. Desta forma, defendemos que a classificação “meio
ambiente artificial” seja substituída por “meio ambiente urbano” e “meio ambiente
rural”.
Essa nova classificação faria mais sentido. Um argumento que deve ser trazido
é que, originalmente, a definição do que é urbano foi concebida a partir de sua oposição
ao que é rural, ou seja, a definição do urbano surge da negativa do rural, daquilo que
não é rural, não sendo possível ainda no início do século XXI, conciliar esses dois
conceitos que continuam a expressar ambientes cuja paisagem, cultura, relações e
modo de vida não são homogêneos, embora, claro, façam parte da totalidade que é
o espaço habitado pelo homem. Contudo, a classificação não é apenas da moradia,
mas do ambiente em que essa moradia se insere, havendo profundas diferenças entre
meio ambiente urbano e rural.
Em termos normativos também é possível sustentar tal diferença, já que
como o próprio Fiorillo (2013) afirma, a norma mais importante vinculada ao meio
ambiente artificial seria o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), não fazendo referência
a uma série de legislações específicas do ambiente rural, a começar pelo Capítulo III,
Título VII da Constituição Federal, podendo inserir ainda as legislações que tratam da
questão agrícola, como a Política Agrícola (Lei 8171/91) ou do ambiente rural (como a
Lei 8629/93, por exemplo).
É interessante ressaltar, ainda sob a dogmática construída por esse autor, que
ele estabelece um novo tipo de ambiente na edição de 2013: o meio ambiente digital.
Na verdade, para esse renomado autor, o meio ambiente digital se caracteriza como
meio ambiente cultural típico do século XXI:
O meio ambiente cultural por via de consequência manifestase no século XXI em nosso país exatamente em face de uma
cultura que passa por diversos veículos reveladores de um novo
processo civilizatório adaptado necessariamente à sociedade de
informação, a saber, de uma nova forma de viver relacionada a uma
cultura de convergência em que as emissoras de rádio, televisão, o
cinema, os videogames, a internet, as comunicações por meio de
ligações de telefones fixos e celulares, etc, moldam uma “nova vida”
reveladora de uma nova faceta do meio ambiente cultural, a saber, o
meio ambiente digital. (FIORILLO, 2013, p. 65)
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José Afonso da Silva, em seu livro Direito Ambiental Constitucional1329
(1995), ao analisar as espécies de meio ambiente que o constituinte tratou no texto
constitucional, segue tal classificação:
- Físico ou natural: constituído pela flora, fauna, solo, água, atmosfera
etc., incluindo os ecossistemas (Art. 225, §1º, I, VII)
- Cultural: constitui-se pelo patrimônio cultural, artístico, arqueológico,
paisagístico, manifestações culturais, populares etc. (Art. 215, §1º e
§2º).
- Artificial: é o conjunto de edificações particulares ou públicas,
principalmente urbanas (Art. 182, Art. 121, XX e Art. 5º, XXIII)
- Do trabalho: é o conjunto de condições existentes no local de trabalho
relativos à qualidade de vida do trabalhador (Art. 7º, XXXIII e Art. 200).
(SILVA, 1995, p. 58)

Paulo de Bessa Antunes1330 não faz referência à classificação proposta por
Fiorillo, destacando o artigo 225 da Constituição como a norma constitucional central
na temática ambiental, enumerando uma série de artigos da Constituição que tratam
do meio ambiente (incluindo o art.186 entre eles, que trata da função social da
propriedade rural) afirmando que “a Constituição possui vinte e dois artigos que, de
uma forma ou de outra, relacionam-se com o meio ambiente, além de parágrafos e
incisos diversos. Sistematizá-los e harmonizá-los é uma tarefa que ainda está por ser
feita.” (ANTUNES, 2011, ps.70/71).
Outro autor importante na área do Direito Ambiental, Edis Milaré1331, em seu
clássico Direito do Ambiente não se preocupa exatamente com uma classificação
implícita na ordem constitucional, mas com o próprio conceito de meio ambiente.
Inicialmente Milaré faz a ressalva da adoção de um caráter patrimonial e de
uma visão antropocêntrica por parte do conceito normativo, tanto aquele inserido
pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6938/81) em seu art.3º, I, quanto o
estabelecido no caput do art.225 da Constituição Federal de 1988. Essa percepção
seria, na visão do autor, um equívoco, já que dá a falsa ideia de que o ser humano não
faz parte do meio ambiente, que não seria ele próprio um ser do mundo da natureza.
Contudo, em uma análise estritamente legal, ele afirma que “a legislação se constitui
em vista de objetivos específicos”, e, por isso, caberá ao Poder Público e à sociedade
contextualizar a melhor interpretação (Milaré, 2013, p. 139). Acerca da classificação do
meio ambiente, ele assim se posiciona, embora não utilize a expressão “classificação”:
1329 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 1995.
1330 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13 ed., ver. e atual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2011
1331 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2013.

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

Para o Direito brasileiro, portanto, são elementos do meio ambiente,
além daqueles tradicionais, como o ar, a água e o solo, também a
biosfera, esta com claro conteúdo relacional (e, por isso mesmo
flexível). Temos, em todos eles, a representação do meio ambiente
natural. Além disso, vamos encontrar uma série de bens culturais e
históricos, que também se inserem entre os recursos ambientais,
como meio ambiente artificial ou humano, integrado ou associado ao
patrimônio natural. (MILARÉ, 2013, p.141)

Mais adiante, o autor afirma que o Patrimônio Ambiental Nacional é tripartido
em natural, cultural e artificial, tripartição que ele problematiza a partir da dificuldade
que há em discernir quais bens culturais e artificiais devem integrar tal patrimônio
(Milaré, 2013, p. 511). Logo, nos parece possível afirmar que esse ilustre doutrinador
trabalha o meio ambiente urbano e o rural também como meio ambiente artificial.
Outros autores como Sirvinskas (2013)1332, Melo (2017)1333, apenas reproduzem
tal classificação, sem maiores análises. Paulo Affonso Leme Machado (2016)1334 não
faz menção alguma a essa classificação em sua obra Direito Ambiental Brasileiro.
Desta forma, ao menos em termos dos manuais mais comuns de Direito
Ambiental, ou se adota a classificação proposta por Fiorillo ou há ausência dessa
preocupação.
Em artigo intitulado O Conceito Jurídico de Meio Ambiente1335, Talden Farias
afirma que as quatro divisões são adotadas pela maior parte dos estudiosos de Direito
Ambiental, e entende que
O meio ambiente artificial é o construído ou alterado pelo ser humano,
sendo constituído pelos edifícios urbanos, que são os espaços
públicos fechados, e pelos equipamentos comunitários, que são os
espaços públicos abertos, como as ruas, as praças e as áreas verdes.
Embora esteja mais relacionado ao conceito de cidade o conceito
de meio ambiente artificial abarca também a zona rural, referindo-se
simplesmente aos espaços habitáveis, visto que nele os espaços
naturais cedem lugar ou se integram às edificações urbanas artificiais.

Em nossa modesta opinião, essa percepção reproduz a ideia de Fiorillo (2013)
que reduz o maio ambiente artificial aos espaços habitáveis, contudo, a realidade
rural é uma realidade em que habitação e trabalho se confundem, não sendo possível
1332 SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2013.
1333 MELO, Fabiano. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.
1334 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016.
1335 Disponível em:< http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_
leitura&artigo_id=1546> Acesso em 13 abr 2014.
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constituir esse ambiente como meramente habitável, haja vista que ele também é
meio ambiente do trabalho.
Um artigo muito interessante, que propõe uma revisão completa da
classificação aqui debatida é o de Fernando de Azevedo Alves Brito (2007), intitulado
“A hodierna classificação do meio ambiente, o seu remodelamento e a problemática
sobre a existência ou a inexistência das classes do meio ambiente do trabalho e do
meio ambiente misto.”1336 Nele, o autor sustenta a ideia de que existem apenas três
classes de meio ambiente: o natural, o artificial e o cultural, entendendo que “a simples
citação constitucional do meio ambiente do trabalho, não seria suficiente para que
fosse considerado uma classe ambiental” e propondo a criação de uma classe que ele
denomina de meio ambiente misto, que teria características significativas das outras
três classes, tão significativas que não seria possível classificar tal ambiente apenas
como natural, artificial ou cultural. Como exemplos de ambientes mistos estariam o
ambiente urbano e o do trabalho. Somente como ilustração, trazemos a explicação do
autor para afirmar que o meio ambiente urbano deveria ser considerado meio ambiente
misto:
Não há como se negar, certamente, que todas as construções, todas
as estradas, todos os meios de locomoção (à combustão), todos os
postes, fios elétricos e telefônicos caracterizam-se como elementos
do meio ambiente artificial. Da mesma forma, que as árvores, os
animais domésticos, o ar, a terra e a água, presentes nas cidades, e
o próprio homem (em si) caracterizam-se como elementos do meio
ambiente natural. Outrossim, não há como se negar que a língua, as
gírias, os costumes, os comportamentos, as identidades regionais,
o modo como as pessoas relacionam-se (afetiva, profissional e
economicamente), entre outros fatores similares, caracterizam-se
como elemento do meio ambiente cultural. Obviamente que o que
caracteriza o meio ambiente urbano como um meio ambiente misto não
é a mera manifestação dos elementos (artificiais, naturais e culturais),
apontados acima. Primeiramente, deve-se destacar que esses
elementos apresentam-se simultaneamente. Em Segundo lugar, devese salientar que os mesmos revelam-se com a mesma intensidade,
tanto que não há como se imaginar a existência do meio ambiente
urbano sem o homem (meio ambiente natural), sem as construções
1336 BRITO, Fernando de Azevedo Alves. A hodierna classificação do meio ambiente, o seu
remodelamento e a problemática sobre a existência ou a inexistência das classes do meio ambiente do
trabalho e do meio ambiente misto. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, IX, n. 36, jan 2007. Disponível em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1606>.
Acesso em mar 2018.

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

(meio ambiente artificial) e sem as manifestações culturais, comuns a
cada centro urbano (meio ambiente cultural). A ausência de um desses
elementos compromete, de certo, a compreensão do que é urbano,
em toda a sua complexidade. (BRITO, 2007)

Consideramos a proposta de Brito muito interessante, principalmente pela
profundidade de sua análise sobre o que seria, enfim, o meio ambiente, mas temos
duas colocações que nos fazem defender a classificação vislumbrada por Fiorillo,
embora sugerindo a exclusão da categoria “meio ambiente artificial” e adotando a
divisão entre meio ambiente urbano e meio ambiente rural.
Primeiro, a proposição de Fiorillo está pautada nas normas constitucionais, ou
seja, ele propõe uma classificação de meio ambiente a partir do que a Constituição
Federal de 1988 estabelece. Nesse sentido, o próprio Brito reconhece que sua
classificação “(...) diferente das demais, não é abordada enfaticamente na doutrina ou
explicitamente no texto constitucional.” (BRITO, 2007).
E em segundo lugar, a classificação adotada pelos autores de Direito Ambiental
é, como qualquer classificação, uma tentativa de didática, uma tentativa de auxiliar na
compreensão do que seja meio ambiente em termos constitucionais, desenvolvendo
essa compreensão específica para estudantes e operadores do Direito, uma vez
que, obviamente, o meio ambiente deve ser tratado e protegido de forma integrada,
compreendendo seus aspectos naturais, artificiais, culturais, paisagísticos, etc.

3. O meio ambiente rural
Na tentativa de colaborar com a classificação constitucional de meio ambiente,
compreendendo que tal divisão “apenas identifica o aspecto do meio ambiente em
que valores maiores foram aviltados” (FIORILLO, 2013, p.61), passamos agora a
demonstrar a necessidade de reconhecimento de um meio ambiente rural, tanto em
termos conceituais como, principalmente, constitucionais.
A primeira e mais fácil forma de caracterizar o ambiente rural é contrapô-lo ao
urbano, afinal, o surgimento destas duas categorias se deu em função da atividade
produtiva desenvolvida em cada espaço específico. Assim, as cidades têm como
característica inicial se diferenciarem do meio rural sobretudo no que diz respeito à
produção e divisão do trabalho: enquanto o meio rural desenvolve um trabalho material,
seja através da agricultura, seja através da criação de animais, ou de atividades
extrativistas, a urbe vai se caracterizar pelo desenvolvimento de outros trabalhos,
variáveis em cada período histórico e em cada espaço em que ela se materializa, mas
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onde o trabalho intelectual tem papel bastante importante.
Na linguagem econômica, o setor primário, vinculado ao desenvolvimento
da agricultura, pecuária e ao extrativismo (vegetal, animal e mineral) caracteriza o
espaço rural. Já os setores secundário (sistema industrial, enquadrando a produção
de máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e
geração de energia) e terciário (prestação de serviços e comércio em geral) seriam
desenvolvidos na cidade, no meio urbano. Fala-se hoje de um setor quaternário,
que incluiria atividades como geração e compartilhamento de informação (computação
e tecnologia da informação), telecomunicações, educação, pesquisa, consultoria e
outros serviços baseados no conhecimento.
Portanto, a definição do que é urbano se contrapõe à do que é rural. Urbe
versus ruris, sem esquecermos, no entanto, que ambos existem dentro de uma
totalidade social, e justamente por isso são contrapontos:
Trata-se portanto também de um novo sistema social, mas que não
está separado do tipo rural, nem é posterior a ele, pois os dois estão
intimamente ligados no âmago do mesmo processo de produção das
formas sociais, mesmo que, do ponto de vista destas próprias formas,
estejamos em presença de duas situações diferentes. (CASTELLS,
1983, p. 42)1337

Se pensarmos na questão produtiva no século XXI, vemos que diversos
autores das ciências sociais e humanas têm discutido se ainda faz sentido manter a
diferenciação entre rural e urbano, defendendo que estamos assistindo à urbanização
do mundo, o que tornaria a realidade rural algo ultrapassado. Endlich, em revisão de
literatura geográfica sobre o tema1338, afirma que isso se dá porque “com o avanço
do capitalismo, a propriedade da terra e a produção agrícola tornam-se negócios dos
capitalistas urbanos” (ENDLICH, 2013, p. 21), e assim, “os investimentos urbanos, o
modo de vida urbano que extrapola as cidades, demonstram que, historicamente, o
urbano atinge o rural. Há predomínio da mentalidade econômica e domínio monetário,
imposições dos interesses urbanos.” (ob. cit. p.20)
Esse argumento é sustentado também por Ruy Moreira1339 quando, ao observar
a realidade do campo pós revolução verde, afirma que nesse espaço já se pode
observar a presença de todos os setores produtivos:
1337
CASTELLS, Manuel. A Questão Urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
1338
ENDLICH, Ângela Maria. Perspectivas sobre o urbano e o rural. Em: SPOSITO, M.E.B.;
WHITACKER, A.M. (orgs.). Cidade e campo: relações e contradições entre urbano e rural. São Paulo:
Outras Expressões, 2013.
1339
MOREIRA, Ruy. A formação espacial brasileira: uma contribuição crítica à geografia do Brasil.
Rio de Janeiro: Consequência, 2012.
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(...) a agricultura e a indústria fundem-se na estrutura única do
complexo agroindustrial, uma estrutura de produção e trabalho em
que os setores da agricultura, da indústria, do serviço e da pesquisa
tecnológica eliminam as separações setoriais (em setores primário,
secundário, terciário e quaternário) e espaciais (em cidade e campo; e
cidade e região) e introduzem um modo de organização espacial sem
as separações que segmentavam territorialmente a formação espacial
capitalista clássica. (MOREIRA, 2012, p. 23)

Desta forma, é possível afirmar que para uma boa parcela de autores que
estudam essa área, no mundo do século XXI não é mais viável essa separação espacial
clássica por setor produtivo, e não apenas porque, como coloca Ruy Moreira (2012), há
no campo um complexo agroindustrial, mas também porque nas cidades já se pratica,
em larga escala, a agricultura urbana, o que desafia a manutenção dessa separação.
Talvez seja essa racionalidade, predominantemente econômica, que tenha
permeado a classificação do meio ambiente artificial, independentemente dos
autores inserirem nela apenas o ambiente urbano, ou entenderem que urbano e rural
fariam parte. Essa pode parecer uma questão pouco importante, mas não é, porque
tende a homogeneizar o que é heterogêneo, produzindo invisibilidades e injustiças.
Desenvolveremos esse argumento um pouco mais abaixo.
Vale antes uma digressão acerca do rural, já que nenhum espaço humano
pode ser visto apenas sob o olhar econômico. Como colocado no início desse texto,
o território é produzido pelo conjunto das relações sociais que ali se fazem. Portanto,
essa definição não se determina apenas na produção da riqueza, mas também nas
relações sociais, familiares, culturais e simbólicas produzidas a partir daí, bem como
na paisagem produzida.
Sob esse olhar, é possível distinguir o rural do urbano por diversos critérios.
Utilizaremos aqui alguns que consideramos suficientes, retirados de artigo de Priscila
Bagli1340.
O primeiro critério seria a construção das relações cotidianas. Segundo a autora,
no ambiente rural “as relações cotidianas são construídas tendo como base uma
intensa ligação com a terra.” (BAGLI, 2013, p. 87). Os hábitos seriam então construídos
tendo a relação trabalho-terra como referência. As tarefas do cotidiano são por essa
1340
BAGLI, Priscila. Rural e urbano: harmonia e conflito na cadência da contradição. Em: SPOSITO,
M.E.B.; WHITACKER, A.M. (orgs.). Cidade e campo: relações e contradições entre urbano e rural. São
Paulo: Outras Expressões, 2013.
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relação determinadas (plantio, poda, irrigação, etc). O consumo muitas vezes pode ser
de produtos in natura, e mesmo quando não o são, já há um mercado para uma forma
de produção artesanal, típica desses espaços1341. Nas cidades certamente os hábitos
e costumes não são permeados pela relação com a terra em si, nas cidades a terra é
apenas solo urbano, local de morar, transitar e trabalhar. Nas cidades a terra é chão.
Essa ideia nos remete à questão da temporalidade, ou seja, da forma como se
vivencia o tempo em cada um desses espaços. No mundo rural a rotina é ditada de
forma predominante pela natureza, é ela que coloca seu ritmo aos moradores. O famoso
ditado de “dormir e acordar com as galinhas” explica perfeitamente o que estamos
querendo dizer. Há a hora certa de plantar, de colher, de deixar a terra descansar, de
esperar os animais se reproduzirem, parirem, etc. Este ritmo mais natural não ocorre
na cidade, onde é o relógio que dita a temporalidade dos habitantes.
Um dos critérios mais bem elaborados por Bagli e que dialoga perfeitamente com
a tese que aqui defendemos se refere à paisagem rural e à paisagem urbana. A autora
elenca três tipos de paisagens: visível, sonora e sensível (ob. cit. p.102). A paisagem
visível é uma “combinação que define a morfologia e caracteriza cada espaço de
acordo com a realidade sobre a qual está alicerçada, seja ela urbana ou rural. Destarte,
a paisagem como produto dessa realidade ostenta diferenças claramente perceptíveis
no plano visível.” (idem, p.102). Exatamente por ser visível, nem precisamos explicar a
diferença entre uma paisagem urbana e uma rural.
Já a paisagem sonora refere-se à sonoridade destes ambientes, aos sons que
se ouvem e não ao que é visto. Por exemplo, no campo se ouve mais o barulho da
natureza, enquanto na cidade ouvimos sons mecânicos. Além disso, como no rural é
menor a intensidade e a quantidade de sons produzidos, é muito mais fácil individualizalos e identifica-los.
E a paisagem sensível seria aquela sentida, como as diferenças atmosféricas e
a variação de temperatura em cada ambiente.
Por fim, para além das diferenciações que se observam no espaço – ou na
paisagem desses espaços -, é preciso ressaltar também que a Constituição Federal,
ao tratar do meio ambiente, previu não apenas um conjunto de normas urbanísticas,
mas também rurais (encampando a questão fundiária, agrária e agrícola, todas que
dizem respeito ao ambiente rural).
1341
A literatura especializada já trabalha com categorias como o “novo rural” para designar novas
realidades de atividades produtivas no campo, como o turismo rural. No entanto, não trataremos dessas
questões aqui.

23º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
Teses de Profissionais / Independent Papers

Desta forma, temos o Capítulo III, Título VII da Constituição Federal que versa
sobre a “Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária”. Ali estão estabelecidas
normas para reforma agrária e produção agrícola. No art. 5º, inciso XXVI, temos a
garantia da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. No art.188 a previsão
de que a destinação de terras públicas e devolutas deve ser compatibilizada com a
política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária. Além desses dispositivos,
há também, no art.7º, a previsão de direitos a trabalhadores urbanos e rurais, questões
relacionadas aos sindicatos rurais (art.8º, explicitamente o parágrafo único) e o art.153,
VI prevê o Importo Territorial Rural.
Portanto, assim como existe um rol normativo de dispositivos constitucionais
para o meio ambiente natural, o cultural, histórico, paisagístico, o do trabalho, existe
também um olhar sobre o ambiente urbano e o ambiente rural, materializado sobretudo
na diferenciação no uso e função do direito de propriedade sobre a terra e no tipo
de trabalho empreendido. Se essa segunda diferenciação fica melhor assentada no
meio ambiente do trabalho, a primeira configura diferença notória entre os dois meio
ambiente, cuja classificação como “artificial”, a nosso ver não dá conta da complexidade
de cada ambiente, o que passamos a expor a seguir.

4. O que se invisibiliza não se pensa
Até aqui estamos defendendo que a classificação “meio ambiente artificial”
deve ser substituída por “meio ambiente urbano” e “meio ambiente rural” a partir
de uma análise do que diz a doutrina jurídica, a Constituição Federal e a literatura que
discute o que é rural e o que é urbano no século XXI. Nossa proposta agora é colocar
algumas questões concretas, que tangenciam a problemática ambiental estritamente
no meio rural.
Podemos começar observando os eixos temáticos propostos para a elaboração
de teses neste 23º Congresso de Direito Ambiental e 13º Congresso de estudantes
de Direito Ambiental. O item 7 estabelece como tema “Cidades Sustentáveis, política
urbana e patrimônio cultural”, numa alusão explícita ao meio ambiente urbano e ao
cultural. Já o item 9 coloca como tema a “Segurança alimentar, agrotóxicos e produção
sustentável”. Ora, não seriam essas questões vinculadas ao meio ambiente rural?
Nesta mesma linha, podemos colocar diversas legislações e políticas ambientais
cuja inserção se dá primordialmente no meio rural e que não se colocam nem como
questões de (mera) habitação nem como (apenas) de trabalho. Por exemplo, as
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limitações no uso da propriedade rural impostas pelo Código Florestal, a obrigação da
logística reversa no uso de agrotóxicos, o debate sobre a tese do fato consumado na
utilização das sementes transgênicas, a desapropriação para fins de reforma agrária
(uma vez que lida diretamente com o conceito de função social da propriedade rural),
os licenciamentos dos assentamentos rurais, a imposição da aquisição de sementes
pela Lei de Sementes, a assessoria para cultivo agroecológico e agroflorestal feita
por órgãos públicos, a adoção de políticas que assegurem a segurança alimentar e
nutricional da população são apenas alguns dos temas possíveis.
De fato, o ambiente rural tem sido objeto de preocupação por parte do Estado
brasileiro desde que o Brasil é Brasil, afinal,
Toda a nossa história é a história de um povo agrícola, é a história de
uma sociedade de lavradores e pastores. É no campo que se forma
a nossa raça e se elaboram as forças íntimas de nossa civilização. O
dinamismo da nossa história, no período colonial, vem do campo. Do
campo, as bases que se assenta a estabilidade admirável da nossa
sociedade no período imperial. (VIANNA apud SANTOS, 2009, p.19)1342

É interessante notar que ainda hoje a maioria da área do país é ocupada pela
agricultura e pecuária, e que temos mais cabeça de gado do que de gente. Contudo,
com o processo de industrialização e urbanização do país, há menos de um século,
o rural passou a ser visto como o lugar do atraso, enquanto o urbano é o espaço
do progresso. Como consequência, nossa população é predominantemente urbana
e ocupa um espaço bem pequeno, espremidos em prédios e condomínios hiper
verticalizados. Talvez essa seja uma explicação possível para pensarmos num mundo
estritamente urbano, e num meio ambiente em que o rural não aparece ou aparece
como acessório.
O problema dessa configuração espacial do Brasil é que temos certa dificuldade
de compreender esse ambiente, suas demandas e necessidades. Isso passa tanto pela
questão da luta pela terra – ainda hoje a maior causa de homicídios no país – quanto
pela produção agrícola – valorizamos nossas commodities mas o nosso alimento é
produzido pela agricultura familiar, grupo muitas vezes marginalizado e esquecido.
O problema da invisibilização é a manutenção das desigualdades e o aumento
da concentração e violência urbana. Além do fato de que se perdemos população no
campo, significa menos gente plantando, menos segurança alimentar, portanto.
1342
SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. 5 ed. 2ª reimp. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 2009.
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Por fim, vamos contar um caso de assessoria que ilustra bem o que estamos
colocando como invisibilização. No município de Nova Iguaçu, região metropolitana
do Rio de Janeiro, existem diversos assentamentos rurais, localizados sobretudo em
dois bairros vizinhos: Vila de Cava e Tinguá. Ora, assentamento rural nasce da política
de reforma agrária, que desapropria uma propriedade rural que não está cumprindo
função social a fim de dar utilidade a mesma através do assentamento de famílias
camponesas.
Ocorre que há na região uma enorme Reserva Biológica, criada em 1989,
ocupando uma área de 24.812,9 hectares nos municípios de Nova Iguaçu, Duque de
Caxias, Petrópolis e Miguel Pereira. Essa área foi definida no Plano Diretor de Nova
Iguaçu de 1997 (PDNI 97) como área de predominante interesse ambiental. Desta
forma, alguns assentamentos existentes passaram a estar localizados na zona de
amortecimento da ReBio, com extremas limitações de utilização da terra. Muitas
atividades agrícolas passaram a ser proibidas e diversos agricultores viram seu meio
de sustento ser proibido e até criminalizado. A palavra rural não aparecia no PDNI e a
palavra agricultura aparecia em três ocasiões, nenhuma delas relacionadas ao território
de Tinguá.
Depois de muitas lágrimas e muita luta, o novo PDNI, datado de 2011, reconheceu
aquela área como rural e o município organizou o Conselho de Desenvolvimento Rural,
dando voz às famílias assentadas. Desde então, não são mais criminosos e conseguem
plantar e comercializar suas cestas agroecológicas.
Essa é uma situação que já vimos não apenas em Nova Iguaçu, mas também na
cidade do Rio de Janeiro, Natal e São Paulo. Não à toa, o zoneamento municipal tem
apresentado como tendência a volta do rural.

5. Conclusões Articuladas
5.1 À exceção do ambiente natural, todos os outros ambientes estabelecidos na
classificação constitucional de Celso Fiorillo são artificiais, não sendo tal classificação
satisfatória para dar conta dos ambientes existentes a partir da intervenção humana;
5.2 Uma nova classificação possível seria meio ambiente natural, meio ambiente
do trabalho, meio ambiente cultural, meio ambiente urbano e meio ambiente rural,
entendendo que essa classificação contemplaria melhor a ideia de qual aspecto do
meio ambiente tiveram seus valores aviltados, como propugnado pelo autor;
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5.3 O meio ambiente urbano e o meio ambiente rural não podem se manter como uma
categoria única de análise, pois a vivência do tempo, os hábitos e costumes e a própria
paisagem de cada ambiente desses é completamente diferente, não sendo a questão
da habitabilidade suficiente para uni-los em uma única categoria;
5.4 Além disso, existem normas constitucionais e infraconstitucionais suficientes
para afirmarmos a existência de um meio ambiente rural, autônomo e diferente em
essência do meio ambiente urbano;
5.5 Não reconhecer o ambiente rural como categoria analítica de meio ambiente torna
invisível um território e sua população, podendo trazer consequências injustas para
as mesmas, além de prejudicar a própria formulação de políticas públicas para esse
espaço.

