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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos nesta obra 
os ensaios vencedores do VI Prêmio José Bonifácio de An-
drada e Silva, realizado pelo Instituto O Direito por um 
Planeta Verde, no ano de 2017, tendo como temática central 
Direito e Sustentabilidade na Era do Antropoceno: Retrocesso 
Ambiental, Balanço e Perspectivas.

O Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva é um pro-
jeto que visa promover o desenvolvimento e o amadure-
cimento da pesquisa no Direito Ambiental, premiando os 
melhores ensaios acadêmicos em sete categorias distintas, 
quais sejam: estudante de graduação; estudante de especia-
lização; estudante de mestrado; estudante de doutorado; 
especialista; mestre; e doutor. Com isso, busca-se propiciar 
o amadurecimento do Direito Ambiental e fortalecer a efe-
tivação do sistema normativo, estimulando a pesquisa crí-
tica e o enfoque transdisciplinar, bem como a formação de 
novos operadores do Direito.

Anualmente, após a publicação do edital de divulga-
ção do Prêmio, o Instituto O Direito por um Planeta Verde 
recebe vários ensaios acadêmicos, em suas diversas cate-
gorias. Sob a coordenação do Prof. Dr. José Rubens Morato 
Leite e da Profa. Dra. Heline Sivini Ferreira, uma comissão 
julgadora composta essencialmente por professores douto-
res em Direito dedica-se à avaliação cega por pares, che-
gando-se ao resultado final.

Vencido esse processo, enuncia-se abaixo os sete en-
saios vencedores do VI Prêmio José Bonifácio de Andrada 
e Silva, cada um deles compondo um capítulo da presente 
obra.



Alisson Guilherme Zeferino, Cristian Graebin Wienke, Letícia Maria Rêgo Teixeira Lima,
Ludmilla Dematte de Freitas Coutinho, João Paulo Rocha de Miranda

6

• A resolução de controvérsias entre estados e inves-
tidores estrangeiros e a busca pelo melhor padrão 
de proteção ambiental no âmbito do acordo de am-
pliação econômicocomercial entre Brasil e Peru, de 
autoria de Alisson Guilherme Zeferino, vencedor 
na categoria estudante de graduação.

• Princípio da vedação ao retrocesso socioambiental 
aspectos teóricos e  jurisprudenciais., de autoria 
de Letícia Maria Rêgo Teixeira Lima, vencedora na 
categoria estudante de especialização.

• Estações de Rádio-Base localizadas em áreas crí-
ticas: da superveniência de norma proibitiva e da 
utilização do licenciamento e da fiscalização am-
biental como instrumentos de controle e gestão do 
meio ambiente urbano, de autoria de Ludmilla De-
matte de Freitas Coutinho, vencedora na categoria 
especialista.

• Operação Urbana Consorciada “Porto Maravilha”: 
finalidade turística e agravamento de vulnerabili-
dades sociais impossibilitam efetividade do  di-
reito à cidade sustentável, de autoria de Daniela 
Marques de Carvalho de Oliveira, vencedora da 
categoria estudante de mestrado.

• A instrumentalização do animal não humano 
como paradigma influenciador na  jurisprudência 
brasileira: avanços ou estagnação?, de autoria de 
Cristian Graebin, vencedor da categoria mestre. 

• A inconvencional legitimação do colonialismo bio-
cultural dos conhecimentos tradicionais associa-
dos à biodiversidade na era do antropoceno: um 
estudo a partir do caso da rã-kambo, de autoria de 
João Paulo Rocha de Miranda, vencedor da catego-
ria estudante de doutorado.
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• Em busca de caminhos para a transição agroeco-
lógica: as estratégias de Pagamento por Serviços 
Ambientais como mecanismo político-jurídico 
para a produção agrícola sustentável no direito 
brasileiro e comparado, de autoria de Felipe Franz 
Wienke, vencedor da categoria doutor.

Gostaríamos de parabenizar os vencedores do VI Prê-
mio José Bonifácio de Andrada e Silva pela excelência dos 
ensaios apresentados. Também nos cabe, nesse momento, 
agradecer aos membros da comissão julgadora, não ape-
nas pelo tempo que dedicaram à leitura e avaliação de cada 
um dos ensaios, mas também, e sobretudo, pela dedicação 
ao projeto. E como fruto desse esforço conjunto, podemos 
ofertar aos leitores da Editora Instituto O Direito por um 
Planeta Verde mais esta obra de indiscutível qualidade.

São Paulo, 07 de maio de 2018.

Prof. Dr. José Rubens Morato Leite
Vice Presidente da Região Sul do Instituto O Direito por um

Planeta Verde Professor Titular dos Cursos de Graduação
e Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina

Profa. Dra. Heline Sivini Ferreira
Diretora de Assuntos Internacionais do Instituto O Direito por um

Planeta Verde Professora Adjunta dos Cursos de Graduação
e Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
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A RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 
ENTRE ESTADOS E INVESTIDORES 
ESTRANGEIROS E A BUSCA PELO 
MELHOR PADRÃO DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL NO ÂMBITO DO 
ACORDO DE AMPLIAÇÃO 

ECONÔMICO-COMERCIAL ENTRE 
BRASIL E PERU

INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT AND 
THE RACE TO THE TOP ENVIRONMENTAL 
PROTECTION STANDARD IN THE BRAZIL – 
PERU ECONOMIC AND TRADE EXPANSION 

AGREEMENT

Alisson Guilherme Zeferino
Graduando em Direito pela Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó – UNOCHAPECÓ

RESUMO: O presente ensaio investiga, pelo método indutivo 
e com recurso à análise descritiva, os atores, instrumentos e 
ingerências do investimento estrangeiro sobre as prerrogati-
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vas e atividades regulatórias dos Estados. No âmbito de acor-
dos internacionais de investimento, o sistema de resolução de 
controvérsias pode dar lugar a demandas para promover a re-
moção de obstáculos à consecução dos interesses das grandes 
corporações, em prejuízo da efetiva tutela do meio ambiente. 
Nesse sentido, o Acordo de Ampliação Econômico-Comercial 
entre Brasil e Peru é analisado com vistas a inferir se o com-
promisso assumido por esses países segue ou difere da busca 
pelo melhor padrão de proteção ambiental, fundado na etici-
dade e na sustentabilidade do desenvolvimento viabilizado 
pelos investimento estrangeiro. O compromisso verificado se 
contrapõe àquela competitividade internacional responsável 
pela retração do efetivo poder regulatório dos Estados.

PALAVRAS-CHAVE: Acordo de Ampliação Econômico-Co-
mercial, Investimento estrangeiro, atores não estatais, arbitra-
gem internacional, proteção ambiental.

ABRSTRACT: This essay, based on the inductive method, by 
the descriptive analysis, investigates the actors, instruments 
and interferences of foreign investment over state regulatory 
activities. Within international investment agreements, the 
dispute settlement system may lead to legal actions in order 
to remove obstacles posed to the activities of large corpora-
tions, disregarding enviromental protection measures. In this 
sense, the Economic and Trade Expansion Agreement held 
between Brazil and Peru is analysed to verify whether their 
commitment follows or differs from the race to the top envi-
ronmental protection standard, based on ethics and the sus-
tainability of the development made feasible through foreign 
investment. The commitment verified is opposed to the inter-
national competitiveness responsible for the retraction of the 
effective regulatory powers of states.

KEY-WORDS: Economic and Trade Expansion Agreement, 
foreign investment, non-state actors, international arbitration, 
environmental protection.

SUMÁRIO: 1. Atores e instrumentos do investimento estran-
geiro; 1.1 Indicadores econômicos do investimento estran-
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geiro; 1.2 Investimentos estrangeiros e a ressignificação dos 
poderes estatal e corporativo; 2. A resolução de controvérsias 
entre Estados e investidores estrangeiros; 3. O Acordo de Am-
pliação Econômico-comercial entre Brasil e Peru; 3.1 A resolu-
ção de controvérsias no âmbito do acordo; 3.2 O compromisso 
pela busca do melhor padrão de proteção ambiental; Conclu-
são; Referências bibliográficas.

INTRODUÇÃO

O protagonismo sem precedentes de certos atores não 
estatais nas relações internacionais sinaliza ser a multiplici-
dade de participantes nos processos políticos, econômicos 
e sociais a marca da contemporaneidade.

Atores privados, promotores de investimentos es-
trangeiros, passaram a influenciar aspectos cada vez mais 
profundos da vida moderna nos diversos níveis de intera-
ção humana, das comunidades locais à sociedade interna-
cional.

Por meio do método indutivo, com recurso às evidên-
cias, dados quantitativos e à técnica descritiva, o presente 
ensaio encontra-se estruturado em três partes. Em atenção 
à evolução dos processos de integração econômica no mun-
do globalizado, este se ocupa, num primeiro momento, da 
análise do perfil dos atores e da tipologia dos instrumentos 
do investimento estrangeiro, de suas dimensões e usos no 
plano econômico, para inferir se os poderes de atores sobe-
ranos e privados receberam, nesse contexto, novos signifi-
cados.

Adiante, o estudo aborda aspectos relativos às obri-
gações assumidas por países que ratificam acordos interna-
cionais de investimento e as críticas ao modelo de resolução 
de controvérsias entre Estados e investidores estrangeiros, 
o qual tem sido utilizado por atores privados como meio 
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de pressionar governos a adotarem medidas unicamente 
respeitantes aos interesses corporativos.

Por fim, na evolução do estudo, o ensaio passa a 
abordar aspectos de competitividade internacional para a 
atração do investimento estrangeiro e o recente Acordo de 
Ampliação Econômico-Comercial firmado pela República 
Federativa do Brasil e a República do Peru.

Nesse contexto, o objetivo é tratar tratar das ingerên-
cias políticas recorrentes de atores externos sobre as ati-
vidades regulatórias estatais para verificar a potência do 
compromisso assumido por esses países e inferir se estes 
trataram de se afastar da competitividade internacional 
que estimula a flexibilização e a derrogação dos meios le-
gais de proteção do meio ambiente como forma de estabe-
lecer campos de investimento favoráveis às atividades dos 
investidores estrangeiros.

Por derradeiro, apresentam-se a conclusão e o refe-
rencial teórico que deu embasamento ao ensaio.

1.  ATORES E INSTRUMENTOS DO INVESTIMENTO 
ESTRANGEIRO

No âmbito da sociedade internacional, os atores são 
entidades responsáveis pela prática de ações cuja relevân-
cia é manifesta tanto em seus propósitos quanto em sua 
capacidade para produzir resultados diversos a partir de 
suas influências (JOSSELIN; WALLACE, 2001).

Atores não estatais apresentam natureza autônoma, 
o que os torna organizações dissociadas da estrutura, das 
máquinas, do financiamento e do controle direto de gover-
nos centrais (JOSSELIN; WALLACE, 2001).

As operações transnacionais dos atores não estatais 
devem formar redes capazes de conectar sistemas políticos, 
economias e sociedades de dois ou mais países. No cam-
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po político, os resultados buscados devem ser fruto de sua 
influência sobre países ou instituições inernacionais, quer 
seja este o objetivo principal ou tão somente um aspecto de 
suas atividades (JOSSELIN; WALLACE, 2001).

Compõem o grupo de atores não estatais que explo-
ram investimentos estrangeiros as entidades presentes em 
dois ou mais países, cujas atividades são viabilizadas por 
estratégias definidas em processos de decisão próprios, 
centrais ou interconectados, capazes de maximizar a explo-
ração e o compartilhamento de conhecimentos, recursos e 
responsabilidades (UNCTAD, 1999).

Corporações transnacionais e empresas multinacio-
nais integram o conjunto de atores não estatais com atu-
ação cada vez mais central no cotidiano das relações co-
merciais do mundo globalizado,1 que operam na produção 
e distribuição de bens e serviços, transferência tecnológica 
e gerenciamento de redes de alcance mundial (JOSSELIN; 
WALLACE, 2001; OLIVEIRA, 2016).

Transações e investimentos estrangeiros constituem 
vias por meio das quais o comércio internacional se desen-
volve e, embora costumeiramente compreendidas como 
parte do todo, presentam dissemelhanças em definição e 
propósito.

Práticas comerciais sugerem a atuação de diversas 
partes na negociação de bens e serviços entre fronteiras, 
enquanto investimentos estrangeiros compreendem a as-
sunção de riscos por investidores ao vincularem capital 
próprio a outros países2 (CHASE, 2015).

1  De forma geral, a relevância do papel de tais instituições é conferida pela “disponi-
bilidade de capital, tecnologia e capacidade gerencial, mercadológica e organizacio-
nal” (BRUM; HECK, 2005, p. 313).
2 Os investimentos estrangeiros, pode-se sustentar, consistem operações de aquisição 
de direitos por nacionais de um determinado país em nações estrangeiras (BRUM; 
HECK, 2005).
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Enquanto a via das transações comerciais tende a ser 
objeto de regulação de acordos multilaterais, no âmbito 
dos quais governos atuam conjuntamente para tornar res-
trições imotivadas às atividades mercantis cada vez menos 
frequentes, os investimentos, por subordinarem empreen-
dedores, empreendimentos e investimentos nacionais ao 
regime jurídico do host state (país estrangeiro que os re-
cepciona), leva à formulação de acordos de investimento 
(UNCTAD, 2004; CHASE, 2015).

A tipologia dos Acordos Internacionais de Investi-
mento (International Investment Agreements – IIAs) res-
peita três ordens: Acordos Bilaterais de Investimento (Bila-
teral Investment Treaties – BITs), Acordos com Disposições 
sobre Investimento (Treaties with Investment Provisions 
– TIPs) e Instrumentos Relativos a Investimentos (Invest-
ment-Related Instruments – IRIs) (UNCTAD, 2017).

Os BITs são acordos ratificados por dois países com o 
objetivo de promover a proteção dos investimentos realiza-
dos por empreendedores desses países no território um do 
outro. Os TIPs, diferentemente, reúnem: 1) Acordos econô-
micos amplos, compostos por obrigações comumente en-
contradas em acordos bilaterais, como os de livre comércio 
com seções especiais sobre investimentos; 2) Acordos com 
disposições limitadas sobre investimentos, a exemplo da 
previsão de livre transferência de fundos vinculados aos 
empreendimentos, e; 3) Acordos entabulados unicamente 
para estruturar a cooperação institucional entre as partes 
em matéria de investimentos, como os de facilitação e ex-
pansão. Os IRIs, a seu turno, caracterizam uma categoria 
mais aberta de instrumentos dotados ou não de força vin-
culante, a exemplo de acordos-modelo (UNCTAD, 2017).

Lançada a tipologia dos acordos que vinculam gover-
nos e empreendedores estrangeiros, a próxima preocupa-
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ção está em delinear breves comentários acerca do balanço 
da economia global e da parcela de participação dos inves-
timentos estrangeiros.

1.1 Indicadores econômicos do investimento estrangeiro

Organizações internacionais reportam periodicamen-
te a participação dos investimentos estrangeiros na econo-
mia e apontam como mais significativas na balança de pa-
gamentos3 as modalidades de Investimento Externo Direto 
(Foreign Direct Investment – FDI) e Investimento em Por-
tfólio, ou de carteira.

O Fundo Monetário Internacional categoriza como 
Investimento Externo Direto as operações de aquisição de 
interesse permanente sobre um empreendimento estranho 
à circunscrição de atividades econômicas do investidor, nas 
quais a vinculação do capital ao negócio importa participa-
ção em seus processos gerenciais, notadamente por meio 
de voz efetiva e exercício do direito de voto4 (IMF, 1993).

Na modalidade de Investimento em Portfólio, estão 
incluídos títulos de capital, títulos de dívida na forma de 
obrigações, notas e outros instrumentos do mercado mone-
tário passíveis de negociação (IMF, 1993).

O fenômeno dos investimentos estrangeiros é consi-
derado de grande complexidade, porquanto a produção in-
ternacionalizada e firmada em joint ventures lhe conferem 
contornos globais (OLIVEIRA, 2016).

3  A balança de pagamentos compreende uma operação contábil de recapitulação 
periódica, por meio da qual as transações entre um país e o resto do mundo são re-
gistradas, como a exportação, a importação e as movimentações financeiras (BRUM; 
HECK, 2005).
4  O IMF sugere que o valor de propriedade de capital necessário para qualificar um  
investidor  estrangeiro como detentor de voz efetiva respeita um mínimo de 10% do 
total do empreendimento (1993).
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No ano de 2015, 31 Acordos Internacionais de Inves-
timento foram concluídos, o que elevou o universo desses 
instrumentos para 3.3045 (UNCTAD, 2016a).

Os resultados econômicos verificados em 2015 indi-
caram ter sido um ano de recuperação para o Investimento 
Externo Direto, que cresceu 38% e alcançou US$ 1,76 tri-
lhões – nível reputado como o maior desde a última grande 
crise, instaurada em 2008 (UNCTAD, 2016a).

A recuperação da economia se deu em virtude do 
aumento nas operações transfronteiriças de fusão e aquisi-
ção, de US$ 432 bilhões, em 2014, para US$ 721 bilhões, em 
2015. O fluxo interno de Investimento Externo Direto em 
economias desenvolvidas praticamente duplicou, atingin-
do US$ 962 bilhões, equivalentes a 55% do total do fluxo 
registrado em 2015 (UNCTAD, 2016a).

A Europa e os Estados Unidos experimentaram forte 
crescimento no Investimento Externo Direto com relação 
ao ano de 2014. Os fluxos dos EUA quase quadruplicaram, 
e a Europa tornou-se destino dos maiores investimentos, 
que somaram US$ 576 bilhões (UNCTAD, 2016a).

Economias em desenvolvimento, por sua vez, viram 
um acréscimo de 9% em seus fluxos, que chegaram a US$ 
765 bilhões. Os países em desenvolvimento do continente 
asiático foram os maiores receptores do Investimento Ex-
terno Direto, com fluxo acima de US$ 500 bilhões. Houve 
registro de queda dos fluxos para a África, América Latina 
e Caribe (UNCTAD, 2016a).

As atividades comerciais do mundo globalizado, 
conclui-se, traduzem inúmeras situações nas quais agen-
tes privados, valendo-se da transnacionalidade, trataram 
da expansão de seus negócios e redes de relacionamento 

5  O Brasil restou no topo dos países que mais concluíram acordos internacionais de 
investimento, com seis instrumentos negociados em 2015 (UNCTAD, 2016a).
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para garantir presença em múltiplos espaços, de modo a 
atender a novas demandas e maximizar sua lucratividade 
(OLIVEIRA, 2016).

O estudo segue com a abordagem do fenômeno do 
poder atribuído às organizações privadas para trazer à dis-
cussão suas interações com o poder estatal.

1.2  Investimentos estrangeiros e a ressignificação dos 
poderes estatal e corporativo

O poder remonta um fenômeno cuja complexidade 
permanece lhe conferindo diferentes contornos. Um tema 
central na discussão do poder é um de gênero, porquanto 
se defende haver ocasiões em que este recai sobre sujeitos, 
ou ainda, se exercita para a realização de certos objetivos 
(OLSSON, 2016).

O poder sobre está ligado à ideia de submissão de um 
ator a outro e pressupõe a presença de um conflito de inte-
resses, porquanto seu exercício geralmente dá lugar a “con-
trapoderes ou poderes de resistência.” A ideia de poder para 
indica atuação conjunta de atores que, pelo consenso, ob-
jetivam criar “uma nova realidade” (OLSSON, 2016, p. 96).

Nesse sentido, importante ressaltar que no quadro de 
interdependência, os diversos atores com capacidade para 
conduzir processos e influências são considerados compe-
tentes para construir objetivos, diretivas e políticas que, 
pelo emanar de comandos, estariam aptos a produzir con-
sequências em todos os níveis de interação humana, da co-
munidade local ao plano internacional (ROSENAU, 2011).

Os comandos emanados no âmbito desses fluxos res-
tariam controlados por mecanismos criados por institui-
ções firmadas em estruturas autoritárias. A complexidade 
vivenciada na contemporaneidade, afirmam alguns, indi-
ca que a autoridade sobre esses mecanismos de controle 
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tende a sofrer deslocamentos que constituem um processo 
de proporções globais. O deslocamento de autoridade do 
campo político para o campo econômico é, nessa aborda-
gem, considerado um dos mais significativos (ROSENAU, 
2011).

O processo de neoliberalização, considerado por 
Harvey um de criação destrutiva, alterou o quadro insti-
tucional e de poder antes vigente, influenciando formas de 
divisão do trabalho, das relações sociais e de provisões de 
bem-estar (2007).

A capacidade mercadológica dos grandes atores pri-
vados, considerada um poder em si, dificultaria aos Estados 
a externalização de escolhas contrárias aos interesses dos 
atores não estatais. O poder governamental de rejeitar as 
configurações econômicas ditadas por esses atores restaria 
mantido, mas dele os governos centrais não lançariam mão 
para evitar uma série de penalidades e prejuízos, como a 
perda de capital vital, tecnologia estrangeira e empregos 
nacionais (MATHEWS, 2011).

Nesse diapasão, as burocracias hierárquicas, defen-
dem alguns, apresentam tendência à ruína, anunciada pela 
criação de redes de interação não institucionais nas quais 
o Estado não mais figuraria como o principal ator (MA-
THEWS, 2011).

A ressignificação dos poderes estatal e corporativo 
seria, assim, reconhecida na modificação estruturante das 
formas de manifestação dos interesses privados com rela-
ção às entidades políticas soberanas.

Entretanto, no âmbito político, a estruturação das ati-
vidades econômicas perpassa linhas de configuração que 
sujeitam atores privados ao atendimento dos interesses e 
objetivos de organizações e grupos dominantes (GILPIN, 
2011).
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A linha que defende permanecer nas mãos das figuras 
estatais o poder político e a atuação dominante nas relações 
internacionais o faz com atenção ao fato de que ingerências 
de atores privados na economia não logram remover do 
Estado o poder de tolerar tais influências. As ingerências 
de atores da transnacionalidade não teriam, assim, susten-
tação em base autonôma porque condicionadas à permissi-
vidade de unidades soberanas (GILPIN, 2011).

O argumento a rejeitar a sobreposição de atores eco-
nômicos às entidades estatais encontra arrimo numa refe-
rência histórico-linear, na qual atores e processos transna-
cionais somente teriam se firmado diante de um conjunto 
de circunstâncias criadas e mantidas por Estados6 (GILPIN, 
2011).

Sob esse prima, a afirmação da completa indepen-
dência da atuação dos atores não estatais – pretenso fun-
damento de sua sobreposição às figuras soberanas – falha, 
num primeiro momento, por não levar em consideração a 
imperiosa sujeição desses atores a ao menos um governo 
e, em segundo lugar, por ingnorar situações nas quais os 
indivíduos e as organizações privadas agem transnacional-
mente por comando e permissividade de entidades sobera-
nas7 (GILPIN, 2011).

A teoria político-econômica do Neoliberalismo não 
leva a conclusão distinta. Embora apregoe a redução da 
interferência estatal nas atividades econômicas, ao ser de-
mandada do Estado-nação uma atuação limitada à criação 

6  Gilpin defende que tanto  os mercantes do século XVI, os capitalistas financeiros do 
século XIX,  quanto as corporações transnacionais do século XX se beneficiaram de 
relações interestatais nas quais padrões interativos peculiares lhes permitiram galgar 
posições de maior destaque (2011).
7  Além das relações comerciais mantidas com outros atores privados, corporações 
transnacionais e empresas multinacionais encontram-se formalmente sujeitas às dis-
posições que fundamentam a existência e a manutenção da própria figura estatal e 
dos acordos de investimento firmados (HELD et. al., 1999; CHASE, 2015).
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e a manutenção de condições favoráveis ao livre exercício 
de habilidades individuais e capacidades empresariais, a 
teoria não se preocupa em atribuir caráter integralmente 
independente aos atores não estatais8 (HARVEY, 2007).

Nesse sentido, embora as influências das corporações 
transnacionais sejam capazes de tencionar fundamentos 
de soberania dos Estados, não haveria arcabouço empíri-
co suficiente a demonstrar independência tal dos aparatos 
governamentais que alce atores privados a uma posição so-
breposta ao Estado (KRASNER, 2011).

Aliás, a constante resposta de governos à atuação 
desses agentes do investimento estrangeiro não daria lu-
gar a um cenário distinto: a soberania, embora desafiada, 
se mantém. A conformidade da atuação do Estado com os 
interesses dos atores privados é, essencialmente, um exer-
cício de suas atribuições, porque a soberania logra coexistir 
com arranjos institucionais alternativos, mas por estes não 
é substituída (KRASNER, 2011).

Diante dessa conclusão, a ressignificação de pode-
res e protagonismos de atores globais e países soberanos 
é manifesta nas práticas sobre as quais estes efetivamente 
exercitam controle. O Estado soberano, portanto, suporta 
a atuação e algumas influências dos atores da economia 
privada, que provocam grandes impactos em seu governo, 
é verdade, mas logra se adaptar para abrir mão da auto-
ridade sobre a situação desafiada por atores estrangeiros 
ou, ainda, reclamar sobre ela o total controle (KRASNER, 
2011).

8  A teoria neoliberalista ambiciona a manutenção da interferência mercadológica dos 
Estados em nível mínimo porque estes entes não dispõem do aparato utilizado por 
organizações privadas para antecipar condições dos mercados e, ainda, porque a in-
tervenção dos Estados na esfera privada não se efetiva sem as pressões de grupos de 
interesse que visam o benefício próprio (HARVEY, 2007).
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Das significativas alterações nos papéis e atribuições 
estatais e corporativos, pode-se destacar o cenário da reso-
lução de demandas entre Estados e investidores estrangei-
ros, relativas aos acordos internacionais de investimento 
por eles firmados.

A seção seguinte aborda questões centrais da resolu-
ção de controvérsias entre estas figuras, notadamente as-
pectos de evolução e contornos contemporâneos do siste-
ma vigente.

2.  A RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS ENTRE 
ESTADOS E INVESTIDORES ESTRANGEIROS

Por meio de um acordo internacional de investimen-
to, as nações envolvidas assumem quatro compromissos 
relevantes para este estudo. Em primeiro lugar, ao exigir o 
cumprimento de lei doméstica em seu território, o host state 
deverá tratar os investidores estrangeiros como se nacionais 
fossem. Segundo, o padrão mínimo de tratamento requeri-
do pelo regime internacional regerá as ações do host state 
quando este impuser exceções à regra da não discrimina-
ção. Em terceiro lugar, o investimento estrangeiro somente 
será expropriado por interesse público, sem discriminação 
fundada na nacionalidade do agente, com respeito ao de-
vido processo e mediante justa e efetiva compensação. Por 
último, a transferência de fundos será permitida entre o 
investidor estrangeiro e o empreendimento localizado nos 
limites do host state (CHASE, 2015).

São esses compromissos verdadeiros princípios que 
norteiam as relações entre atores estatais e não estatais nos 
acordos internacionais de investimento.

Nesse sentido, os instrumentos ratificados pelos paí-
ses possuem também as funções de codificar as expectati-
vas de um governo acerca do tratamento de seus nacionais 
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no estrangeiro; oferecer clareza e segurança aos investido-
res que vinculam capital a jurisdições externas, e; reconhe-
cer a adoção de práticas discriminatórias pelo governo dos 
host states (CHASE, 2015).

Como forma de evitar a arbitrariedade e a tendência 
ao julgamento das controvérsias relativas às práticas e me-
didas adotadas por Estados em desconformidade com os 
acordos internacionais de investimento, criou-se o sistema 
conhecido como Investor-Stade Dispute Settlement (ISDS), ou 
Sistema de Resolução de Controvérsias entre Estados e In-
vestidores (CHASE, 2015).

O sistema possui estrutura no modelo arbitral de 
resolução de controvérsias comerciais e oportuniza o jul-
gamento das demandas entre governos e investidores por 
indivíduos não envolvidos nos conflitos de interesses (TIE-
NHAARA, 2007; CHASE, 2015; ROBINSON, 2015).

As cláusulas ISDS permitem que o investidor estran-
geiro inicie demandas contra o host state, em sede de ar-
bitragem internacional, a qual é considerada obrigatória e 
vinculante nos termos dos instrumentos firmados. Do exer-
cício desse direito de demandar o Estado fora de sua juris-
dição resultariam graves consequências para os governos 
(KRIST, 2015; SUTHERLAND et al, 2014).

Um amplo conjunto de razões para acionar o Esta-
do perante um tribunal arbitral, afirmam alguns, tornaria 
o governo refém dos atores privados com relação jurídica 
regulada por instrumentos que contém cláusulas ISDS. Isso 
porque do exercício abusivo do direito de ação, ou ainda, 
pela ameaça de se utilizar desse direito, os atores privados 
imporiam pressão muito mais contundente para que polí-
ticas públicas e regimes internos não viessem a contrariar 
interesses do mercado e de seus agentes (KRIST, 2015).
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Ademais, as cláusulas ISDS são consideradas verda-
deiras razões de veto no processo de criação de leis e políti-
cas públicas. O mecanismo ISDS funciona como ferramen-
ta para barrar decisões prejudiciais a determinados setores 
da economia porque os Estados, ao calcularem eventuais 
prejuízos provocados a investidores estrangeiros e pode-
rarem a necessidade de instauração de um tribunal arbi-
tral para verificar a adequação de seu posicionamento, ao 
que se soma a possibilidade de obter um laudo favorável 
ao investidor, tratariam de prontamente repelir de sua or-
dem interna quaisquer políticas, leis e regulamentos capa-
zes de ensejar disputas com as corporações transnacionais 
(HAWKINS; HOLDEN, 2016).

Nesse quadro, portanto, além das pressões já exer-
cidas em múltiplas frentes, as organizações privadas res-
tariam colossalmente fortalecidas para desafiar toda e 
qualquer medida contrária aos seus interesses, porque os 
instrumentos firmados confirmam a desnecessidade de su-
jeição de seus reclamos às jurisdições nacionais (TIENHA-
ARA, 2007; KRIST, 2015).

Tal manobra, a depender das circunstâncias, poderia 
caracterizar, além de entrave obrigacional, uma ofensa às 
prerrogativas do Estado9 (ROWLANDS, 2001; VIÑUALES, 
2012; ROBINSON, 2015).

Nos últimos anos, a pretensão de reversão de medi-
das governamentais pelos atores transnacionais cresceu 
com relação a regulações sobre a exploração e o manejo de 
águas, petróleo e gás, transportes, descarte de rejeitos e, de 
modo geral, a proteção ambiental (TIENHAARA, 2007).

9  A não submissão de controvérsoas à apreciação do judiciário do host state se con-
substancia “[n]uma vontade tão ostensiva de esmagar os tribunais oficiais sob o 
martelo dos interesses privados [a qual] não pode passar despercebida” (BARLOW; 
JENNAR, 2016).
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As Nações Unidas indicam que as recentes disputas 
arbitrais têm, em sua maioria, desafiado medidas como re-
formas legislativas no setor de energias renováveis, a ex-
propriação indireta dos investimentos, o tratamento discri-
minatório e a revogação ou a não concessão de licenças e 
permissões para as operações de empreendimentos (UNC-
TAD, 2016a).

Ademais, afirma-se que problemas ambientais de pri-
meira geração, como a poluição, já não são as únicas me-
didas reguladas por Estados as desafiadas no âmbito des-
se sistema de resolução de controvérsias. A esse conjunto, 
somam-se medidas utilizadas para mitigar problemas am-
bientais de segunda geração, como os efeitos das mudan-
ças climáticas (VIÑUALES, 2012).

Para ilustrar a evolução das disposições estatais de 
cunho de interesse público desafiadas por investidores es-
trangeiros, duas demandas arbitrais processadas nos mol-
des do sistema ISDS, ambas submetidas ao crivo do Inter-
national Center for the Settlement of Investment Disputes 
– ICSID, tocam aspectos de direito ambiental. São os casos 
ARB/09/12 e ARB/12/12.

No caso registrado sob n. ARB/09/12, a disputa cin-
giu-se sobre a não concessão de permissões especiais de ex-
ploração de atividades mineradoras pelo governo central 
da República de El Salvador a uma companhia canadense, 
a Pacific Rim Cyman LLC, porque esta não teria preenchi-
do os requisitos operacionais necessários à gratificação da 
licença pleiteada. A companhia, utilizando-se da cláusula 
ISDS, intentou demanda arbitral, segundo o governo recla-
mado, para forçá-lo a conceder a licença como requerida, 
solicitando compensação financeira não inferior a US$ 314 
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milhões pelas perdas que alegou ter suportado10 (ICSID, 
2016).

O caso ARB/12/12, pendente de julgamento, apresen-
ta relação com a decisão emitida pelo governo central da 
República Federal da Alemanha, após explosões de usinas 
nucleares no Japão, no sentido de encerrar todas as ativida-
des das usinas nucleares instaladas no país como medida 
de segurança. Em virtude de ser este setor explorado por 
um grupo sueco com sucursais alemãs, o Vattenfall, a de-
cisão foi prontamente desafiada perante o ICSID. O grupo 
pleiteia compensação por perdas e danos na casa dos US$ 6 
bilhões (JONES, 2015).

O primeiro dos casos cinge-se sobre um licenciamen-
to não concedido. O segundo desafia, na verdade, uma po-
lítica implementada com base na necessidade de avançar 
medidas de segurança no setor de energias. De qualquer 
forma, ambos apresentam relação com o Direito Ambien-
tal e se consubstanciam em ações de atores10 privados pre-
dispostos a desafiar o poder estatal de regular atividades 
impactantes.

O número total de demandas conhecidas submetidas 
à apreciação de Cortes e tribunais arbitrais foi de 696, até 
janeiro de 201611 (UNCTAD, 2016a).

A proporção de resolução das demandas a favor de 
uma ou outra parte é de relevância tal que merece maiores 
comentários. Porque dividido o procedimento arbitral em 
duas fases, antecipa-se que essa informação é variável.

10  A decisão de mérito proferida pelos árbritros do ICSID, favorável à República de El 
Salvador, pode ser consultada no endereço <https://icsid.worldbank.org>.
11  Antes de 1987, houve registro de menos de quatro casos anuais. O número de 
demandas passou a crescer a partir da década de noventa, com a difusão do sistema 
entre firmas especializadas que passaram a assesorar juridicamente os atores não 
estatais (SUTHERLAND, et. al., 2014; UNCTAD, 2016a).
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Na fase de jurisdição, quando o órgão julgador admi-
te ou rejeita a competência para receber a demanda, o que 
faz a partir da análise da situação narrada pelo investidor 
reclamante e das disposições de resolução de controvérsias 
contidas no acordo de investimento, as entidades sobera-
nas são vitoriosas em maior parte12  (UNCTAD,  2016a).

Na fase de mérito, diferentemente, quando o órgão 
julgador emite juízo com conteúdo decisório pela aplica-
ção de solução jurídica ao caso concreto, os investidores 
estrangeiros têm seus pleitos acolhidos em 60% dos casos, 
enquanto as teses sustentadas pelos Estados são considera-
das acertadas em 40% deles (UNCTAD, 2016a).

Dessa feita, comparando-se o sistema de resolução de 
controvérsias anterior, no âmbito do qual a jurisdição ema-
nava do Estado, com o atual sistema arbitral, percebe-se 
que os investidores estrangeiros partiram de provimentos 
jurisdicionais tendenciosos à defesa da soberania dos Esta-
dos para uma proporção de vitória, nas razões de mérito, 
que supera a de figuras soberanas.

Nesse sentido, a via eleita pelos acordantes efetiva-
mente julga as demandas sem maiores pressões e coações 
externas, e promove uma análise referente à conformidade 
das ações estatais e dos investidores estrangeiros com rela-
ção ao acordo. Grande questão é a do conflito entre o avan-
ço de políticas públicas e o significado de sua implantação, 
nos termos do acordo, para o investidor estrangeiro.

A defesa Estatal, oposta com base na implantação de 
política pública mais benéfica ao bem-estar social, pauta-
da em princípios administrativos e de direito ambiental, 
pode ter seus alicerces rechaçados pelo órgão julgador de 

12  A vitória, nesses casos, deve ser interpretada como a decisão de rejeição da compe-
tência para apreciação do caso concreto exarada pela Corte ou pelo tribunal arbitral 
ao qual a demanda foi submetida.
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demandas ISDS, porque sua preocupação está em averi-
guar situações de violação do acordo econômico firmado, e 
não em promover uma avaliação dos motivos que levaram 
o Estado a prejudicar os empreendimentos estrangeiros 
(VIÑUALES, 2012).

Outro aspecto a agravar as razões críticas sobre esse 
sistema é referente à confidencialidade que lhe é inerente. 
Porque fundado na arbitragem privada, o sistema ISDS se-
gue a orientação das disputas comerciais entre empresas, 
nas quais o sigilo pode ser oposto ao público geral e tanto 
os documentos e provas produzidas, quanto o conteúdo 
das decisões emitidas, permanecerem restritos aos litigan-
tes13 (TIENHAARA, 2007).

Prerrogativas estatais como a participação popular 
das democracias podem ser parcialmente derruídas nes-
sas configurações de sigilo de um sistema de resolução de 
disputas que veda publicidade aos seus processos. O sigilo 
do sistema ISDS apresenta, também, dificuldades e impe-
dimentos relativos à intervenção de terceiro não litigante 
com capacidade para esclarecer pontos obscuros e auxi-
liar no julgamento das demandas: o amicus curiae (JONES, 
2015; TIENHAARA, 2007).

Em síntese, reunidas, essas características de (a) não 
vinculação das disputas à jurisdições nacionais; (b) do abu-
so do direito conferido aos atores privados para dar iní-
cio a procedimentos; (c) do ataque a disposições governa-
mentais emanadas com respeito ao interesse e bem-estar 
comum; (d) da opção de manutenção do sigilo que não 
permite a publicização da própria existência dos reclamos, 

13  O sigilo torna, inclusive, insatisfatória a avaliação da amplitude dos efeitos e des-
dobramentos dessas disputas, porque as demandas atualmente conhecidas não to-
talizam o número daquelas efetivamente submetidas à apreciação de institutos de 
arbitragem (UNCTAD, 2016a).
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de seus instrumentos e decisões, aliadas ao índice de lau-
dos arbitrais proferidos a favor dos investidores estrangei-
ros tornam o ISDS um sistema extremamente questionável 
(TIENHAARA, 2007; VIÑUALES, 2012; JONES, 2015).

Embora Chase afirme que o sistema ISDS foi criado 
por Estados para resolverem seus conflitos econômicos sem 
recorrer à força de exércitos, e que não se oportunizou mais 
aos investidores estrangeiros que o julgamento de eventu-
ais demandas perante órgão de jurisdição, em tese, menos 
sujeito a pressões externas, há razões para acreditar que o 
sistema previsto para solver conflitos têm, na verdade, ori-
ginado muitos outros (CHASE, 2015; VIÑUALES, 2012).

O poder de gestão de atividades impactantes, o poder 
discricionário dos governos para conceder, negar e revo-
gar licenças ambientais e buscar o desenvolvimento com 
foco sustentável e respeito a padrões cada vez mais altos 
de proteção ambiental enfrentam, no modelo ISDS, sérias 
possibilidades de retração.

Nesse sentido, o estudo segue com a abordagem do 
acordo econômico firmado entre as nações brasileira e pe-
ruana de modo a compreender o sistema de resolução de 
controvérsias com arquétipo diferenciado deste marcado 
por riscos e objeções à proteção legal dos interesses públi-
cos.

3. O ACORDO DE AMPLIAÇÃO ECONÔMICO-
COMERCIAL ENTRE BRASIL E PERU

As relações bilaterais entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Peru, iniciadas em 1826, evoluíram 
em virtude de convergências cada vez mais evidentes de 
seus interesses no mercado regional e, de maneira desta-
cada, receberam novos rumos a partir do ano de 2015. Em 
primeiro lugar, pelo início de um processo de aceleração 
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das disposições do Acordo de Complementação Econômi-
ca n. 58 – assinado pelo Peru com as nações do Mercado 
Comum do Sul, em 2003 – relativas ao seu cronograma de 
desgravações tarifárias e, segundo, pela assinatura, em 29 
de abril de 2016, do Acordo de Ampliação Econômico-co-
mercial por Ministros de ambos os Estados em Lima, a ca-
pital peruana (BRASIL, 2016a).

O acordo, estruturado em nove capítulos, possui seis 
deles debruçados sobre matérias de caráter geral, nomea-
damente disposições gerais, transparência, administração 
do acordo, solução de controvérsias, exceções e disposi-
ções finais, além de três que tratam especificamente de in-
vestimentos, comércio de serviços e contratações públicas 
(BRASIL, 2016b).

Segundo as Nações Unidas, o instrumento se en-
quadra na modalidade de Acordo com Disposições sobre 
Investimento (TIPs), por contemplar arranjo estabelecido 
para expandir as relações econômicas entre as partes pela 
via do investimento direto (UNCTAD, 2016b).

No que concerne ao status do procedimento de in-
ternalização do acordo pelo governo brasileiro, importa 
destacar que após a remessa ao Presidente da República, 
o conteúdo do instrumento foi transformado no Projeto de 
Decreto Legislativo 599/2017, aprovado pela Câmara dos 
Deputados em 16 de março de 2017. O Congresso Nacio-
nal, mediante Decreto Legislativo n. 42 de 2017, datado de 
27 de março de 2017, aprovou o texto do acordo que, em 
seguida, será objeto de apreciação pelo Plenário do Senado 
Federal (BRASIL, 2016c).

O objetivo desta seção se consubstancia no exame das 
disposições que regulamentam a solução de controvérsias 
entre os Estados integrantes do acordo e as peculiaridades 
jurídicas decorrentes do sistema previsto por esses Estados.
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O estudo da resolução de controvérsias conforme o 
sistema estampado no acordo precede análise para inferir 
se suas configurações se apresentam adequadas à política 
de não retração ou extrema flexibilização normativa, a qual 
apregoa que a competitividade internacional de mercado 
não deve apresentar prejuízos à ordem interna, aos interes-
ses públicos e ao bem-estar social.

3.1 A resolução de controvérsias no âmbito do acordo

De forma a iniciar a análise das disposições do acordo 
relacionadas à solução de controvérsias, é necessário com-
preender a atribuição de responsabilidades a duas institui-
ções: o Comitê Conjunto e o Ponto Focal.

Integrado por representantes do Brasil e do Peru, o 
Comitê Conjunto, estabelecido por ordem da necessária 
governança institucional do acordo e da prevenção de con-
trovérsias, possui previsão para funcionar como órgão para 
o qual deverão ser direcionadas as consultas dos Estados, 
assim como a instância adequada para a realização de ne-
gociações diretas acerca de situações propensas a originar 
demandas arbitrais (BRASIL, 2016b).

O Comitê foi encarregado, ainda, de resolver aspec-
tos de interpretação das disposições do capítulo de investi-
mentos e complementar as regras de solução de controvér-
sias arbitrais entre os Estados (BRASIL, 2016b).

O Ponto Focal, por sua vez, foi previsto como a insti-
tuição que funcionará sob as diretrizes do Comitê Conjun-
to e, no âmbito de cada país, como órgão de referência para 
o investidor nacional da outra parte localizado em seu ter-
ritório. Nesse sentido, o Ponto Focal apontado pelo Brasil 
foi o Ombudsman de Investimentos Diretos da Câmara de 
Comércio Exterior – CAMEX, um Conselho do Governo da 
Presidência da República, enquanto o Ponto Focal indica-
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do pelo Peru foi a Direção Geral de Assuntos de Economia 
Internacional, Concorrência e Produtividade, do seu Minis-
tério de Economia e Finanças (BRASIL, 2016b).

A relação direta com os atores dos investimentos, 
portanto, restou atribuída aos Pontos Focais, os quais re-
ceberão os pedidos de consultas, solicitações, inquietudes 
e comunicações relativas ao capítulo do acordo que regu-
la os investimentos. O Ponto Focal que, nesses termos, for 
contatado por um investidor ou um dos atores do investi-
mento estrangeiro (corporações transnacionais e empresas 
multinacionais), encaminhará as informações pertinentes 
ao Ponto Focal da outra parte, de forma que ambos, por 
meio de representantes, respondam às consultas (BRASIL, 
2016b).

Eventual controvérsia em matéria de investimentos 
que tome lugar entre o Brasil e o Peru, deverá ser subme-
tida a uma fase de consultas e negociações perante o Co-
mitê Conjunto. A fase, com duração prevista de 120 dias, 
prorrogáveis por uma vez, oportunizará aos integrantes do 
acordo a autocomposição dos litígios relativos aos investi-
mentos realizados por seus nacionais no território um do 
outro (BRASIL, 2016b).

Para dar início à fase de negociação, um Estado de-
verá Comunicar detalhadamente ao Comitê Conjunto a 
adoção de uma medida prejudicial a um de seus investido-
res pelo outro Estado.14 Representantes dos investidores e 
dos governos envolvidos na situação sob consulta poderão 
participar das reuniões do Comitê, se houver necessidade, 
para auxiliar na busca de uma solução para o caso (BRA-
SIL, 2016b).

14 O alcance do termo “medida” se estende a leis, regulamentos, procedimentos, re-
quisitos ou práticas administrativas adotadas por um dos países integrantes do acor-
do (BRASIL, 2016b).
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Somente após o esgotamento do procedimento de 
negociação, não tendo as partes atingido um consenso, o 
Estado cujo ator do investimento tenha sido supostamente 
afetado pela medida desafiada poderá se valer da cláusu-
la arbitral de resolução de controvérsias para dar início à 
constituição de um tribunal com competência para apre-
ciar o reclamo (BRASIL, 2016b).

Brasil e Peru assimiram, louváveis compromissos ao 
regularem a solução de controvérsias sobre investimentos. 
O primeiro veio expresso na obrigatoriedade de submis-
são das situações controvertidas à fase de negociação, com 
vistas a evitar levar as demandas diretamente aos tribunais 
arbitrais. O segundo foi o de manifesta rejeição do Sistema 
de Resolução de Controvérsias entre Estados e Investido-
res (ISDS), revisto com acuidade nos estudos referentes à 
seção 2, porquanto não prevista a possibilidade de agentes 
do investimento estrangeiro, como as grandes corporações, 
intentarem demandas arbitrais contra o host state pela im-
posição de medidas governamentais prejudiciais aos seus 
negócios e empreendimentos.

Acerca da previsão de negociação prévia à constitui-
ção de um tribunal arbitral, há quem suporte se tratar de 
opção feita por Estados que preferem tratar dos conflitos 
de maneira bilateral e sem arcar com os altos custos da re-
solução de controvérsias implícitos no modelo de arbitra-
gem internacional (DAVIS, 2015).

O afastamento do sistema ISDS do presente acordo, 
segundo as Nações Unidas, é resultado do foco brasileiro 
manifesto na promoção e facilitação de investimentos por 
meio de acordos que contêm cláusulas de negociação e pre-
venção de disputas, as quais submetem as controvérsias à 
resolução por meio de sistemas alternativos à arbitragem, 
em evidente contraposição à tradicional proteção do inves-
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timento estrangeiro e de seus agentes pelas cláusulas ISDS 
(UNCTAD, 2016a).

Há que se destacar que o procedimento arbitral deli-
neado, por não conferir legitimidade ativa aos agentes do 
investimento estrangeiro para iniciar demandas, não visa a 
reparação de prejuízos econômicos causados a esses sujei-
tos pela atividade regulatória dos governos soberanos, mas 
sim a readequação das medidas relacionadas aos investi-
mentos achadas contrárias ao pacto celebrado, conforme 
dispõe o artigo 2.21, parágrafo 215do instrumento.

Não bastasse, as nações que integram o acordo dispu-
seram no instrumento expressas exceções acerca das maté-
rias suscetíveis à resolução de controvérsias por meio da 
arbitragem internacional. O instrumento vedou, em gran-
de parte, a discussão nos tribunais de medidas adotadas 
em conformidade com o interesse público de preservação 
do bem-estar social.

Nesse sentido, o artigo 2.21 elencou matérias não sus-
cetíveis à instauração de demandas perante tribunais arbi-
trais, como as medidas e regramentos adotados pelos host 
states para preservar a saúde, o meio ambiente e os objeti-
vos de ordem social, somadas as disposições de responsa-
bilidade social e corporativa e, ainda, medidas relativas ao 
combate da corrupção e da ilegalidade (BRASIL, 2016b).

Essas disposições integram um pacto de contornos 
ainda maiores e, considerada sua relevância, será detida-
mente abordado na seção seguinte.

15  Artigo 2.21. O objetivo da arbitragem entre os Estados é colocar em conformidade 
com o Capítulo [sobre investimentos] a medida declarada incompatível com o Capí-
tulo pelo laudo arbitral (BRASIL, 2016b, p. 23).
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3.2  O compromisso pela busca do melhor padrão de 
proteção ambiental

O investimento estrangeiro, em especial a modalida-
de do Investimento Externo Direto, porque intimamente 
relacionada com uma significativa melhora nos níveis de 
desenvolvimento econômico dos Estados, logra se movi-
mentar na direção daqueles países que garantem vantagens 
sobressalentes ao capital estrangeiro e aos seus empreendi-
mentos (MATHEWS, 2011).

O fluxo interno do Investimento Externo Direto para 
uma determinada economia depende da presença de “in-
gredientes da criação de riquezas”, segundo Dunning e 
Zhang, os quais se formam um conjunto de recursos, ca-
pacidades e mercados com características que divergem de 
país para país. Assim, a competitividade internacional pelo 
fluxo de investimentos se estabelece na melhor oferta des-
ses ingredientes (DUNNING; ZHANG, 2016, p. 6).

Atores do investimento estrangeiro, além de busca-
rem a disponibilidade de recursos tangíveis e a solidez do 
mercado, selecionam seu campo de investimento com base 
em competências e capacidades governamentais. Nesses 
termos, capacidades englobam ativos intangíveis, como 
mão-de-obra qualificada, capacidade organizacional e de 
governança, visão e decisão estratégica e “habilidade para 
estruturar e executar políticas apropriadas” (DUNNING; 
ZHANG, 2016, p. 6).

A competitividade internacional, nesse panorama, 
se estabeleceria com fundamento na oferta da mais desta-
cada habilidade governamental para implementar políti-
cas apropriadas aos interesses dos atores privados. Dessa 
feita, se o que atrai investidores a determinado campo de 
investimento é a maior propensão de sujeição das estrutu-
ras, sistemas e institutos governamentais aos interesses do 
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mercado (LINSI, 2016), há que se pressupor haver expres-
sivo nível de desinteresse de deslocamento de seus empre-
endimentos para países que prezam e investem recursos 
de forma massiva para a garantia dos interesses coletivos.

O regime de competitividade entre os Estados para 
estabelecerem o melhor campo de investimento para as 
operações dos atores transnacionais pode tencionar a ri-
gidez de institutos e posicionamentos governamentais. A 
mobilização do setor privado para funcionar como motor 
do desenvolvimento dos países estaria em condições de 
exigir de entidades soberanas a retração normativa e a fle-
xibilização de imperativos interesses de coletividades (DE-
RANI, 2008; VIÑUALES, 2012).

Nesse sentido, os Estados interessados em atrair ato-
res do investimento estrangeiro seriam incentivados a re-
duzir suas disposições legais referentes à proteção do meio 
ambiente. Esse argumento de retração ou flexibilização dos 
padrões de proteção ambiental é conhecido como race to the 
bottom. A instauração de uma competição entre os países 
do globo para instituírem o pior dos padrões de proteção 
ambiental, com vistas a atrair maior número de investido-
res estrangeiros para suas economias provocaria um declí-
nio generalizado na força e na qualidade dos instrumentos 
de tutela ambiental (VIÑUALES, 2012).

Os efeitos da competitividade estabelecida nesses 
termos atingiriam os países de maneira diversa, concorde 
com seu nível de desenvolvimento. No âmbito dos países 
desenvolvidos, a derruição de padrões de proteção do meio 
ambiente teria fundamento no receio de que os investido-
res instalados nessas economias se evadiriam para econo-
mias em vias de desenvolvimento que ofertassem padrões 
menos efetivos e custosos. Com o objetivo de se manterem 
na competição, e também na condição de melhores jogado-
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res, os países desenvolvidos não poderiam adotar conduta 
diversa. Os países em desenvolvimento, por sua vez, res-
tariam condicionados à torrente mais profunda dos efeitos 
dos danos ambientais causados pela atividade de investi-
dores localizados em seu território (VIÑUALES, 2012).

Visualiza-se, no movimento global de transações de 
capitais, uma clara ameaça às proposições do desenvolvi-
mento sustentável delinadas na política econômica, a qual 
visa a coordenar os interesses público e privado de modo a 
evitar que a consecução de um se consubstancie na negação 
do outro (DERANI, 2008, CÔTÉ, 2014).

Segundo a teoria da convergência ou da integração 
de mercados capitais, a competição aqui questionada, fruto 
do fenômeno da globalização, é responsável por transfe-
rir parcela de autoridade dos governos a atores privados. 
Ao construir políticas, a possibilidade destas provocarem a 
evasão de atores do investimento de suas economias leva-
ria os estados a pesarem a balança na direção dos prospec-
tos econômicos, em vez dos sociais (CÔTÉ, 2014).

Não obstante, as políticas exaradas com respeito à 
competitividade internacional para atrair investidores ge-
ralmente refletem a redução do risco dos investimentos, o 
fardo regulatório os encargos de tributação. Sob esse aspec-
to, a competitividade exigiria que a regulação e as políticas 
sociais fossem reduzidas de forma a manter baixos os cus-
tos de operação dos empreendimentos (CÔTÉ, 2014).

Como defendeu Sen (1999, p. 23): “a natureza da eco-
nomia moderna foi substancialmente empobrecida pelo 
distanciamento crescente entre economia e ética”.

Em sentido contrário ao preocupante cenário aqui es-
tampado, Brasil e Peru, por meio de seu Acordo de Aplia-
ção Econômico-comercial, terminantemente refutaram a 
instauração de nível de competitividade que fomente a 
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atração de investimentos mediante a ruína dos pressupos-
tos governamentais de zelo pelo interesse público e o bem 
estar-social.

O texto legal do instrumento, em seu artigo 2.5,16 im-
põe a manutenção do poder regulatório do host state quan-
do permite a adoção de medida prejudicial aos investimen-
tos e aos investimentos estrangeiros localizados em seu 
território, desde que não apresente caráter discriminatório 
(BRASIL, 2016b).

Os Estados estarão, ainda, autorizados a adotar me-
dida prejudicial aos investidores da outra parte, em exce-
ção à regra da não discrminação, para manter serviços esta-
belecidos por interesse público, como a saúde e o bem-estar 
social17 (BRASIL, 2016b).

Por expressa convenção, os investimentos estrangei-
ros da outra parte poderão ser submetidos a processo de 
nacionalização ou expropriação diante de caso de necessi-
dade ou utilidade pública, interesse social e segurança na-
cional (BRASIL,2016b).

Tais determinações encontram guarida no compro-
misso pela busca do melhor padrão de proteção ambiental 
estampado pelos acordantes no artigo 2.1218 do instrumento.

16  Artigo 2.5, parágrafo 4.  O disposto neste artigo não impede a adoção e aplicação 
de novas medidas  que afetem aos investidores e a seus investimentos, desde que não 
sejam discriminatórias (…) (BRASIL, 2016b).
17  Artigo 2.5, parágrafo 6. As Partes reservam-se o direito de adotar ou manter qual-
quer medida futura desconforme com este Artigo: (…) (d) com respeito à prestação 
dos seguintes serviços, na medida em que sejam serviços sociais estabelecidos ou 
mantidos por razões de interesse público: seguro e sustentação de renda, serviços de 
seguridade social, bem-estar social, educação pública, capacitação pública, saúde e 
cuidados infantis (BRASIL, 2016b).
18  Artigo 2.12, parágrafo 1. Nada do disposto neste Capítulo será interpretado no 
sentido de impedir a  uma Parte adotar, manter ou fazer cumprir qualquer medida 
que seja compatível com este Capítulo que considere apropriada para garantir que 
as atividades de investimento no seu território se efetuem tomando em conta o meio 
ambiente, a saúde ou outros objetivos regulatórios em matéria social.
Parágrafo 2. As Partes reconhecem que não é apropriado estimular o investimento 
diminuindo os padrões de sua legislação ambiental, de saúde ou outros temas em 
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Mencionado dispositivo estipula que o capítulo 
de investimentos será interpretado de forma a garantir a 
adoção, a manutenção e o cumprimento de medidas go-
vernamentais para regular as atividades dos investidores 
de acordo exigências requeridas para a tutela do meio am-
biente, a garantia da saúde e de outros objetivos de ordem 
social (BRASIL, 2016b).

As nações brasileira e peruana, por meio do instru-
mento legal assinado, reconheceram que a promoção de 
seus investimentos nos territórios uma da outra não apre-
sentarão óbice à busca e ao estímulo de implementação do 
melhor padrão de proteção ambiental, bem como da ativi-
dade tutelar dos demais interesses de ordem pública.

Nesses termos, os investidores estrangeiros não deve-
rão buscar, nem as partes oferecer garantias de derrogação, 
flexibilização ou renúncia de medidas cujo objetivo seja a 
proteção cada vez mais efetiva do meio ambiente, da saúde 
e do bem-estar social (BRASIL, 2016b).

O sistema de resolução de controvérsias previsto 
para permitir somente a litigância entre Estados afastou a 
legitimidade dos atores privados para pressionarem os go-
vernos do Brasil e do Peru, perante tribunais arbitrais, a se 
retraírem em sua atividade regulatória.

As rígidas disposições do acordo sobre essas matérias 
que, na ordem internacional, podem se apresentar incom-
patíveis com as políticas e os interesses do mercado de in-
vestimentos estrangeiros, demonstram que o compromisso 
pretende rejeitar a competitividade depredatória dos siste-
mas jurídicos e dos instrumentos que conferem efetividade 

matéria social. Em consequência, as Partes não deverão renunciar a aplicar ou de 
qualquer modo derrogar, flexibilizar ou oferecer renunciar, flexibilizar ou derrogar 
as referidas medidas como meio de incentivar o estabelecimento, a manutenção ou a 
expansão de um investimento em seu território (BRASIL, 2016b).
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aos interesses das coletividades representadas por entida-
des políticas autônomas e soberanas, pela expressa previ-
são de manutenção do controle e do poder regulatório dos 
Estados sobre atividades desenvolvidas em seus territórios.

O compromisso de busca do melhor padrão de pro-
teção ambiental, contrário às tendências race to the bottom, 
traduz o manifesto interesse na convergência das econo-
mias de ambas as nações com respeito à ética de mercado, 
adequação ao desenvolvimento sustentável e a garantia de 
implementação dos necessários avanços na proteção do 
meio ambiente.

CONCLUSÃO

Os atores e intrumentos do investimento estrangeiro 
são responsáveis pela movimentação de estruturas, bases 
e ativos de propriedade privada para localidades diversas 
do globo diante da marcante característica da transnacio-
nalidade.

A atuação dos agentes não estatais, marcada pelo 
exercício de influências diretas e indiretas sobre os Esta-
dos, revela que as interconexões de setores da economia 
e da política tendem a provocar manifestações de poder e 
autoridade, bem como poderes de resistência, com vistas 
à modificação dos cenários e dos interesses que cada um 
pretende ver tutelados.

De um lado, os investidores possuem objetivo claro 
no sentido de se movimentarem para os locais onde o ca-
pital estrangeiro será melhor tratado, onde o campo de in-
vestimento lhes ofereça os mais amplos benefícios e os cus-
tos de sua operação sejam os menores. Os Estados, por sua 
vez, por representarem coletividades que lhe atribuíram o 
mais destacado poder institucional, devem procurar mate-
rializar os interesses públicos no plano jurídico interno e 
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buscar manter a tutela de seu poder regulatório e de gestão 
de atividades propensas a provocar impactos ambientais, 
sejam elas controladas por atores nacionais ou estrangeiros 
no âmbito de seu território.

Nesse sentido, os pactos celebrados no plano inter-
nacional também devem refletir o interesse nacional dos 
governos centrais em garantir a manutenção de seus po-
deres e prerogativas, inclusive no que concerne à resolução 
de controvérsias relativas a investimentos de propriedade 
estrangeira.

No âmbito do Acordo de Ampliação Econômico-Co-
mercial entre Brasil e Peru, verifica-se a presença de dispo-
sições expressas de um compromisso de busca pela efetivi-
dade da proteção ambiental, o qual prefere à atribuição de 
amplos poderes aos atores privados do investimento para 
litigarem e questionarem medidas aplicadas pelos host sta-
tes em consonância com os interesses públicos.

A força e a qualidade das disposições permitem in-
ferir que as nações assumiram compromissos com base na 
eticidade do mercado e que o interesse maior da integração 
econômica é promover, para ambas, o desenvolvimento 
pautado na sustentabilidade.
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RESUMO: O presente trabalho consiste em estudo sobre o 
princípio da vedação ao retrocesso socioambiental estrutura-
do em uma análise relacionada a evolução dos direitos huma-
nos com foco na proteção da dignidade da pessoa humana e 
das gerações futuras, do meio ambiente ecologicamente equi-
librado, do mínimo existencial ecológico e análise jurispru-
dencial.
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ABSTRACT: This paper is a study about the standstill prin-
ciple structured around a broader analysis, that incorporates 
the developments in the field of Human Rights, jurispruden-
ce, and is focused on protecting the dignity of present and 
future generations as well as creating an environment that is 
ecologically balanced.

KEYWORDS: Minimum existential; essencial core; standstill 
principle; jurisprudence.

SUMÁRIO: Introdução; 1. Breve histórico do Direito Ambien-
tal e Constituição de 1988; 2. Direito Fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado; 2.1. Núcleo Essencial 
do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado; 3. Princípio da vedação ao retrocesso socioam-
biental; 3.1. Ideia de progresso e gerações futuras; 3.2. Mínimo 
existencial ecológico; 3.3. Origens e compreensão do princí-
pio; 4. Papel do Poder Judiciário e jurisprudência estudada; e 
Conclusão.

INTRODUÇÃO

A presente tese consiste em estudo sobre o princípio 
da vedação ao retrocesso socioambiental, estruturado em 
uma análise do direito fundamental ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, estabelecido pela Constituição 
Federal de 1988, bem como o desenvolvimento teórico rela-
tivo ao seu núcleo essencial. A tese perpassa a ideia de pro-
gresso relacionado aos direitos humanos, assim como pela 
teoria do mínimo existencial ecológico, para apresentar um 
panorama do princípio estudado, analisando- se seu histó-
rico, conceito e aplicação pelo judiciário.

A motivação do trabalho é tornar claro o conceito do 
princípio da vedação ao retrocesso socioambiental, aumen-
tar a discussão a seu respeito e demonstrar a necessidade 
de maior aplicação do mesmo por parte dos tribunais, para 
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que  seja possível barrar iniciativas que busquem dimi-
nuir ou extinguir direitos conquistados e consolidados no 
ordenamento jurídico. Iniciativas que tem sido cada vez 
mais frequentes, à exemplo do novo Código Florestal (Lei 
12.651/2012), dos projetos de lei para flexibilizar o licen-
ciamento ambiental, à exemplo do PL 3.729, e até mesmo 
de propostas de emenda à Constituição, tais como a PEC 
50/2016 e 215/2000, com fins perversos que afetam direta-
mente o nível de proteção já alcançado no ordenamento 
jurídico no que se refere ao direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado.

1. BREVE HISTÓRICO DO DIREITO AMBIENTAL E 
CONSTITUIÇÃO DE 1988

A crise ambiental, assunto tão sensível nos dias atu-
ais, começou a ser sentida e discutida após a Segunda 
Guerra Mundial. O marco inicial dessa transformação se 
deu na Conferência das Nações Unidas de 1972 sobre meio 
ambiente humano, que produziu um documento com dire-
trizes e princípios até hoje utilizados como referências em 
Direito Ambiental, a Declaração de Estocolmo.

A partir da década de 1970 houve um processo de 
ecologização das constituições em diversos países (BENJA-
MIN, 2007, p. 59). Em 1988, o Brasil promulgou a primeira 
Constituição verdadeiramente ecológica, elaborada com 
base num dever geral de solidariedade para com a humani-
dade, visando ao bem-estar coletivo (AYALA, 2012). Teve, 
para isso, o cuidado de direcionar um capítulo específico 
para o meio ambiente (Título VIII, correspondente à Or-
dem Social, capítulo VI, intitulado “Do Meio Ambiente”) 
e, consequentemente, toda uma nova interpretação do tex-
to Constitucional, baseada numa visão protetiva e respei-
tadora do meio ambiente, associada aos objetivos consti-
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tucionais de bem-estar coletivo e de dignidade da pessoa 
humana.

A universalização dos direitos individuais, sociais e 
difusos permeia todo o texto constitucional. Desse modo, a 
proteção do meio ambiente não se encontra apenas no capí-
tulo específico destinado ao tema, mas em diversos outros 
dispositivos, como os artigos 17019 e 18620, que determinam 
o atendimento da função social da propriedade na medida 
em que haja a preservação do meio ambiente, “sob pena de 
perversão de seus fins, de sua legitimidade e de seus atri-
butos”(BENJAMIN, 2007, p. 120).

Os deveres do Poder Público previstos nos incisos do 
art. 225, § 1º, são a preservação e restauração dos processos 
ecológicos essenciais; a promoção do manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas; a preservação da biodiversidade e 
controle de pesquisa e manipulação de material genético; 
definição de espaços territoriais especialmente protegidos; 
imposição de estudo prévio de impacto ambiental para 
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente; controle da 
produção, comercialização e utilização de técnicas, méto-
dos, e substâncias nocivas à vida, à qualidade de vida e ao 
meio ambiente; promoção da educação ambiental; e, por 
fim, a proteção à fauna e à flora (MILARÉ, 2011, p. 190-211).

Portanto, é a partir da compreensão de que a Consti-
tuição definiu o meio ambiente equilibrado e sadio como 
direito fundamental da pessoa humana, um bem de natu-

19  Art. 170, III, da Constituição Federal de 1988: “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 prin-
cípios: III - função social da propriedade;”
20  Art. 186, II, da Constituição Federal de 1988: “A função social é cumprida quando 
a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: II - utilização adequada dos recursos 
naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;”
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reza difusa, essencial à sadia qualidade de vida, que deve 
ser interpretada toda a legislação infraconstitucional.

2. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO

Inicialmente, é necessário compreender que direitos 
e garantias fundamentais são as pretensões sociais de di-
versos momentos históricos que se relacionam ao valor da 
dignidade da pessoa humana. A gama desses direitos au-
menta e engloba de forma cada vez mais adequada as ne-
cessidades da sociedade (MENDES, 2012, p. 190). Formal-
mente, de acordo com a doutrina, direitos fundamentais 
são aqueles direitos que, “reconhecidos na Constituição 
ou em tratados internacionais, atribuem ao indivíduo ou a 
grupos de indivíduos uma garantia subjetiva ou pessoal.” 
(BENJAMIN, 2007, p. 96-98). Por sua fundamentalidade, 
vinculam imediatamente as entidades públicas e privadas, 
ou seja, não dependem de lei para sua aplicação; além de 
serem dotados de irrenunciabilidade, inalienabilidade e 
imprescritibilidade(BENJAMIN, 2007, p. 96-98).

Necessário salientar, também, que direitos funda-
mentais podem ser divididos em formais ou materiais. 
Formais são aqueles que a Constituição define em um rol 
específico. Materiais são aqueles cuja existência é essencial 
para a implementação da dignidade da pessoa humana. 
Esta definição é importante para que direitos fundamentais 
que se encontram fora de um capítulo específico, também 
possam ser assim considerados (PEREIRA, 2006, p. 133).

O Direito fundamental ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado começa a ser delineado na década de 
1960, quando os direitos de terceira geração (dimensão) 
surgem na perspectiva dos direitos humanos, num cami-
nhar para o chamado “direito  dos povos”. (CANOTILHO, 
2003, p. 386)
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Trata-se de um direito que se diferencia dos de pri-
meira dimensão (civis e políticos) e dos de segunda dimen-
são (sociais, culturais e econômicos). São direitos difusos 
ou transindividuais, cuja titularidade é “indefinida ou in-
determinável” (FENSTERSEIFER, 2008, p. 149). É um direi-
to dotado de primariedade, ou seja, não é subsidiário, e é, 
definitivamente, não programático. (BENAJAMIN, 2007, p. 
98) São aqueles direitos que facilmente afetam a coletivida-
de, muitas vezes em escala global, por isso sua associação 
aos direitos da solidariedade e, por seu conteúdo material, 
são vinculados com a dignidade da pessoa humana (artigo 
1º, III da Constituição Federal) (FENSTERSEIFER, 2008, p. 
168).

No âmbito da jurisprudência dos tribunais brasilei-
ros, os direitos de terceira dimensão são amplamente reco-
nhecidos e consolidados, como se verifica no Acórdão em 
mandado de segurança proferido pelo Supremo Tribunal 
Federal no ano de 1995:

O direito à integridade do meio ambiente - típico di-
reito de terceira geração - constitui prerrogativa jurídica 
de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de 
afirmação dos direitos humanos, a expressão significati-
va de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado 
em sua singularidade, mas num sentido verdadeiramente 
mais abrangente, à própria coletividade social. Enquan-
to os direitos de primeira geração (civis e políticos) – que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais 
– realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda 
geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se 
identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas 
– acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira 
geração, que materializam poderes de titularidade coleti-
va atribuídos genericamente a todas as formações sociais, 
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consagram o princípio da solidariedade e constituem um 
momento importante no processo de desenvolvimento, ex-
pansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracteri-
zados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela 
nota de uma essencial inexauribilidade.21

Os direitos de terceira dimensão estão consolidados 
na jurisprudência brasileira  e aparecem em outros julga-
dos importantes, a exemplo da Medida Cautelar em Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 354022 e da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 1.85623. A primeira discutia a consti-
tucionalidade da redação do art. 4º do  antigo Código Flo-
restal (Lei 4.771/1965) dada pela Medida Provisória 2.166-
67, de 2001, e a segunda aborda a questão das brigas de 
galo, ambas decididas sob a égide dos direitos de terceira 
dimensão.

É no contexto constitucional vigente de garantia dos 
direitos humanos de terceira dimensão, embasados em só-

21  STF, MS n. 22164-0, Rel. Ministro Celso de Mello, Brasília, 30 out. 1995.
22  “A preservação da integridade do meio ambiente: expressão constitucional de um 
direito fundamental que assiste à generalidade das pessoas. ‘Todos tem direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de tercei-
ra geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 
158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de 
defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de 
titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento 
desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não instaurarão, no 
seio da coletividade, os graves conflitos intergeracionais marcados pelo desrespeito 
ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de 
uso comum das pessoas em geral. Doutrina”. STF, MC na ADI n. 3.540-1, Rel. Minis-
tro Celso de Mello, Brasília, 01 set. 2005.
23  “Cabe assinalar, Senhor Presidente, que os direitos de terceira geração (ou de no-
víssima dimensão), que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos, 
genericamente, e de modo difuso, a todos os integrantes dos agrupamentos sociais, 
consagram o princípio da solidariedade e constituem, por isso mesmo, ao lado dos 
denominados direitos de quarta geração (como o direito ao desenvolvimento e o di-
reito à paz), um momento importante no processo de expansão e reconhecimento dos 
direitos humanos, qualificados estes, enquanto valores fundamentais indisponíveis, 
como prerrogativas impregnadas de uma natureza essencialmente inexaurível, con-
soante proclama autorizado magistério doutrinário (CELSO LAFER, “Desafios: Ética 
e Política”, p. 239, 1995, Siciliano).” STF,  ADI n. 1856, Rel. Ministro Celso  de Mello, 
Brasília, 26 mai. 2011
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lida doutrina e jurisprudência quanto aos direitos funda-
mentais que, frente às recentes modificações na legislação 
socioambiental, se entendeu necessário abordar a questão 
do núcleo essencial do direito fundamental ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado.

2.1. Núcleo Essencial do direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado

Os direitos fundamentais protegidos pela Constitui-
ção possuem o que se chama de núcleo essencial, cujo con-
ceito surgiu inicialmente na Constituição alemã de Bonn, 
de maio de 1949, e posteriormente em outras Constituições 
europeias como a portuguesa e a espanhola (FENSTERSEI-
FER, 2008, p. 222).

Como assevera CHEQUER (s.d.), a Constituição de 
Weimar, anterior à de Bonn, não previa a proteção do nú-
cleo essencial dos direitos fundamentais e com o esvazia-
mento destes, sem, contudo, atentar-se contra a Constitui-
ção positivada, se deu a ascensão do nazismo na Alemanha. 
Isso foi possível porque a lei era obedecida sob o princípio 
da legalidade, sem o direcionamento dos direitos funda-
mentais. Estes não possuíam qualquer efetividade.

Após a Segunda Guerra Mundial, o constituinte ale-
mão passou a estar vinculado ao conteúdo material dos di-
reitos fundamentais (PEREIRA, 2006, P. 133). E é através 
dessa vinculação necessária que a teoria do núcleo essen-
cial se mostra útil, para que o conteúdo material essencial 
de cada direito fundamental possa ser protegido, o que sig-
nifica, nas palavras de FENSTERSEIFER:

[D]ar um contorno mínimo de eficácia normativa aos 
direitos fundamentais, bem como de colocar balizas ou 
limites normativos à atuação do legislador infraconsti-
tucional. Trata-se da expressão denominada de “limi-
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tes dos limites”, ou seja, a garantia do núcleo essencial 
é um limite constitucional a possíveis limites e restri-
ções postas pelo legislador infraconstitucional ao con-
teúdo dos direitos fundamentais. (FENSTERSEIFER, 
2008, p. 182)

Percebe-se que a finalidade primordial é a proteção 
dos direitos fundamentais em face do Poder Legislativo. 
Comprovada a violação do núcleo essencial, a medida le-
gislativa é inconstitucional e inválida.

A expressão “limites dos limites” (em alemão 
Schranken der Schranken) é amplamente utilizada pela dou-
trina europeia, como sendo os diversos limites estabeleci-
dos pela constituição para leis limitativas de direitos. São 
limites impostos ao legislativo para legitimar sua atuação 
(PEREIRA, 2006, p. 133). Para REIS, a finalidade de tais li-
mites é garantir o conteúdo vinculante de um direito fun-
damental. Não obstaculizam a atuação legislativa, que é 
discricionária, mas não sendo limites autônomos, funcio-
nam com caráter suplementar para “garantir a supremacia 
dos direitos fundamentais”. São exemplos desses limites o 
núcleo essencial e o princípio da proporcionalidade (PE-
REIRA, 2006, p. 298, 299, 378).

Segundo CANOTILHO, o limite estabelecido pela te-
oria do núcleo essencial representa:

[L]iberdades e garantias que não podem, em caso al-
gum, ser violadas. Mesmo nos casos em que o legislador 
está constitucionalmente autorizado a editar normas res-
tritivas, ele permanece vinculado à salvaguarda do núcleo 
essencial dos direitos ou direitos restringidos. (CANOTI-
LHO, 2003, p. 458)

Ao contrário dos exemplos constitucionais europeus, 
como o português e o espanhol, a Constituição brasileira 
de 1988 não menciona de forma explícita em seu texto uma 
proteção do núcleo essencial. Como demonstra REIS:
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Primeiramente, cabe aduzir que, a entender-se a garan-
tia do conteúdo essencial como um limite dos limites 
dos direitos fundamentais – isto é, como instrumento 
metódico de aplicação destes –, torna-se desimportante 
o fato de esta constar, ou não, de forma expressa no 
texto constitucional. É que, como se disse antes, as di-
versas ferramentas normativas que visam a balizar a 
liberdade do legislador quando se trata de restringir 
direitos fundamentais defluem da própria supremacia 
das normas constitucionais, podendo ser entendidas 
como regras metodológicas imanentes ao ordenamen-
to jurídico. Nesse prisma, mesmo não estando explici-
tado no texto constitucional –  como ocorre em relação 
à Carta Constitucional de 1988 -, à ideia de proteção 
do conteúdo essencial pode ser inferida logicamente 
do sistema de Constituição rígida. É possível entender 
a aludida garantia como uma consequência da noção 
de que os direitos fundamentais são “restrições a sua 
restrição e restringibilidade”. O conteúdo da proteção 
do núcleo essencial dos direitos refere-se, assim, à ne-
cessidade de destacar que a atividade conformadora 
dos direitos fundamentais requer acentuada dose de 
cautela, tendo em vista a superlativa importância a eles 
atribuída na ordem jurídica. (PEREIRA, 2006, p. 376)

Da mesma forma, MENDES (2012, p. 245) entende 
inequívoca a decorrência da garantia do núcleo essencial 
da Constituição de 1988, tendo em vista o modelo garan-
tístico da mesma. Baseia-se, para tanto, no artigo 60, § 4º 
da Constituição Federal de 1988, que é clara ao estabele-
cer um “direito-dever”, referente ao direito fundamental 
ao meio ambiente, configurado no caput do artigo 225, ou 
seja, confere um direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e simultaneamente impõe um dever geral de 
proteção desse direito pelo Estado, representado pelas im-
posições presentes nos incisos do § 1º, como mencionado. 
O Estado tem sua liberdade limitada ao adotar medidas 
referentes ao meio ambiente. É obrigado a atuar de forma 
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protetiva, configurando-se como o próprio guardião desse 
direito (FENSTERSEIFER, 2008, p. 223).

A delimitação do núcleo essencial é matéria que di-
vide a doutrina e gera muitas teorias que não cabem nesta 
tese, mas que de acordo com REIS não seriam úteis ao direi-
to brasileiro, tendo em vista que não existe na Constituição 
de 1988 a garantia expressa do núcleo essencial. A autora 
considera ainda que todas as teorias, mesmo divergentes, 
buscam uma mesma finalidade que seria a proteção desse 
núcleo. E por isso considera desnecessário defini-lo auto-
nomamente (FENSTERSEIFER, 2008, p. 223).

SARLET entende a dificuldade de determinação do 
núcleo essencial, mas considera importante que jurispru-
dência e doutrina desenvolvam parâmetros para que seja 
possível sua aplicação. E, nessa medida, propõe:

Quando estivermos diante de um direito fundamental 
a prestações já concretizadas em nível infraconstitucio-
nal, parece-nos que o limite do conteúdo essencial de-
verá ser interpretado no sentido dos elementos essen-
ciais do nível prestacional legislativamente definido, 
entendimento que nos conduz diretamente ao já anun-
ciado problema da proibição de um retrocesso social 
(...). (SARLET, 2012, p. 413-442)

BENJAMIN define que os instrumentos específicos 
para a garantia desse núcleo duro do direito fundamental 
ao meio ambiente dividem-se em duas classes, quais sejam, 
instrumentos diretos ou primários; e, indiretos ou procedi-
mentais. Os primeiros seriam aqueles que atuam no “co-
ração” do Direito Ambiental, ou seja, as áreas protegidas 
como áreas de preservação permanente e reserva legal que 
efetivamente protegem “biomas, ecossistemas e processos 
ecológicos essenciais”. Os instrumentos ditos procedimen-
tais geram resultados semelhantes àqueles ao “ampliarem 
o grau de disseminação de informação ambiental gerada 
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e em circulação, e ao estabelecerem mecanismos de par-
ticipação pública”, sem, no entanto, atuar diretamente na 
proteção de um espaço especialmente protegido, mas au-
mentando o nível de participação pública relacionada à sua 
proteção. (BENJAMIN, 2012, p. 68-69)

É a partir do fundamento de núcleo essencial direto 
ou indireto, associado ao dever de proteção por parte do 
Poder Público que BENJAMIN entende o surgimento do 
princípio jurídico da proibição de retrocesso (BENJAMIN, 
2012, p. 57-58).

O núcleo essencial do direito fundamental ao meio 
ambiente abre o caminho e corrobora o desenvolvimento 
doutrinário do princípio da vedação ao retrocesso.

3. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO 
SOCIOAMBIENTAL24

3.1. Ideia de progresso e gerações futuras

No âmbito da evolução dos Direitos Humanos, com 
foco na proteção da dignidade da pessoa humana e das 
gerações futuras, o meio ambiente ecologicamente equili-
brado se afirmou como um direito fundamental, “política-
-valor” (PRIEUR, 2012) que busca o progresso constante da 
proteção do meio ambiente. Os Direitos Humanos, incluí-
dos os de natureza ecológica, tem uma orientação progres-
siva, visando à constante melhoria da qualidade de vida da 
sociedade, orientação que se extrai das convenções interna-
cionais sobre o assunto, à exemplo do Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado 
pelo Brasil em 1992 (Decreto 591) e da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos que preveem:

24  LIMA, Letícia Maria Rêgo Teixeira. O Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) à luz 
do princípio da vedação ao retrocesso socioambiental. São Paulo: Revista de Direitos 
Difusos. v. 66, ano XVI, 2016. No prelo
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Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a 
adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela 
assistência e cooperação internacionais, principal-
mente nos planos econômico e técnico, até o máximo 
de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, 
progressivamente, por todos os meios apropriados, o 
pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente 
Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas 
legislativas.25

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Uni-
das proclamam, de novo, a sua fé nos direitos funda-
mentais do Homem, na dignidade e no valor da pessoa 
humana, na igualdade de direitos dos homens e das 
mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o pro-
gresso social e a instaurar melhores condições de vida 
dentro de uma liberdade mais ampla.26

De forma semelhante, o Protocolo de San Salvador, 
adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 
2007, prevê, em seu artigo 11, o direito a um meio ambiente 
sadio mediante a “proteção, preservação e melhoramen-
to”27 do mesmo, assim como a Declaração de Estocolmo, 
de 1972, prevê: “A proteção e o melhoramento do meio am-
biente humano é uma questão   fundamental   que   afeta   o   
bem-estar   dos   povos   e   o desenvolvimento econômico 
do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o 
mundo e um dever de todos os governos.28

Nessa perspectiva progressiva dos direitos humanos, 
o Brasil editou a Política Nacional do Meio Ambiente, em 

25  Art. 2º do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 16 
de Dezembro de 1966.
26  Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 
1948.
27  Art. 11 do Protocolo de San Salvador, de 17 de novembro de 1988.
28  Art. 2º da Declaração de Estocolmo, de 5 a 16 de junho de 1972.
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1981, cujos objetivos são “a preservação, melhoria e recupe-
ração da qualidade ambiental propícia à vida”.293

Assim, nas palavras de BENJAMIN, natural é o “ca-
minhar somente para a frente” (2012, p. 57) no que tange 
aos direitos humanos e a previsão dessa progressividade, 
como visto, inclui a dimensão ecológica, vinculando os 
Poderes Públicos à essa obrigação de melhora e vedando-
-lhes a capacidade de piorar o nível de proteção ambiental 
já alcançado, sempre visando a padrões mais elevados de 
proteção.

A progressão, portanto, é um objetivo comum dos 
direitos sociais, que impõe um dever de não regressão à 
Administração Pública, mas que não se confunde com o 
Princípio da Vedação ao Retrocesso. Este, não é um prin-
cípio que garanta a maximização da proteção ambiental, 
mas, para citar o adjetivo utilizado por ROTHENBURG, é 
um princípio mais modesto, que se contenta em garantir os 
direitos já alcançados, concretizados ou que razoavelmen-
te ainda venham a se obter. Pretende impedir a perda de 
direitos e está relacionado com a segurança jurídica (RO-
THENBURG, 2012, p. 253).

O mínimo existencial ecológico é uma das garantias 
que o princípio da vedação ao retrocesso engloba. Portan-
to, antes de se falar especificamente sobre os objetivos e ca-
racterísticas do princípio em comento, cabe entendermos o 
que é o mínimo existencial ecológico, expressão cunhada 
por SARLET.

3.2. Mínimo existencial ecológico

Diante da progressividade mencionada, e, de acordo 
com o desenvolvimento científico que eleva os padrões de 

29  Art. 2º da Lei 6.938, de 31 de Agosto de 1981.
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proteção do meio ambiente com o passar do tempo, os li-
mites mínimos protegidos pela não regressão são variáveis.

ROTHENBURG fala em “conteúdo mínimo” dos di-
reitos fundamentais, mostrando uma relação íntima com o 
princípio do não retrocesso, na medida em que tais direi-
tos não podem se esvaziar, mesmo que se alterem com o 
tempo. O autor afirma que “ O princípio do não retrocesso 
apanha as sucessivas reelaborações do conteúdo mínimo e 
impede que ele seja amesquinhado ou volte a padrões an-
teriores, quando menos desenvolvidos”. (ROTHENBURG, 
2012, p. 257).

A vedação ao retrocesso busca garantir um mínimo 
existencial ecológico, que significa:

Um mínimo ecológico de existência tem a ver, portan-
to, com a proteção de uma zona existencial que deve ser 
mantida e reproduzida; mínimo que não se encontra su-
jeito a iniciativas revisoras próprias do exercício das prer-
rogativas democráticas conferidas à função legislativa. É 
neste ponto que a construção de uma noção de mínimo 
existencial (também para a dimensão ambiental) estabelece 
relações com um princípio de proibição de retrocesso para 
admitir também ali uma dimensão ecológica que deve ser 
protegida e garantida contra iniciativas retrocessivas que 
possam, em alguma medida, representar ameaça a padrões 
ecológicos elementares de existência.42

Esse mínimo a ser protegido é uma espécie de garan-
tia do núcleo essencial do direito fundamental ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado. SOZZO entende que o 
progresso deve ser sustentável e eterno, com uma prospec-
ção para as gerações futuras que devem receber os bens 
ambientais mais bem preservados do que a geração atual 
os recebeu ou, no mínimo, com o mesmo nível de qualida-
de. Raciocínio estritamente relacionado com a dignidade 
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da pessoa humana e o direito à vida, pois não se restringe 
ao mínimo necessário para a sobrevivência, mas a um nível 
adequado para que esta se dê de forma saudável e digna. 
Por isso, define que o núcleo duro desse direito é o volume 
desses bens, patrimônio ambiental a ser transmitido, como 
se depreende do trecho abaixo:

Sem dúvidas, o problema central é determinar, iden-
tificar, o “núcleo duro” deste patrimônio. – Existem 
duas maneiras de definir este volume de bens que sig-
nifica transferir às gerações futuras e que constitui o 
conteúdo do direito fundamental ao meio ambiente: 
a primeira, consiste em pensá-lo como “mínimo exis-
tencial” que não pode ser aniquilado; a segunda, é as-
segurar que o que se transfira seja o máximo de bens 
recebidos. A diferença entre os dois métodos não é só 
filosófica mas também estratégica uma vez que todos 
sabemos que é o que ocorre quando se renuncia a tudo, 
exceto ao essencial. Assim, o princípio de não regres-
sividade – como majoritariamente tem sido entendido 
pela jurisprudência – para passar a ter um fundamento 
próprio, condição básica indispensável para alcançar 
uma fisionomia própria.30

A delimitação do que seja esse mínimo existencial, 
núcleo duro do direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, não é simples e sofre críticas 

30  Tradução livre. No original: “Sin dudas el problema central es determinar, identificar, 
el “núcleo duro” de este patrimonio. – Existen dos maneras de definir este volumen de bienes 
que corresponde transferir a las generaciones futuras y que constituye el contenido del derecho 
fundamental al medio ambiente: la primera, consiste em pensarlo como “mínimo existencial” 
(168) que no puede ser aniquilado; la segunda es procurar que lo que se transfiera sea el má-
ximo de bienes recibidos. La diferencia entre los dos métodos no es solo filosófica sino también 
estratégica puesto que todos sabemos qué es lo que ocurre cuando se renuncia todo, excepto a 
lo esencial. Así, el principio de no regresión  deja de constituir uma derivación implícita de la 
idea de progresividad – como mayoritariamente lo ha entendido la jurisprudencia – para pasar 
a tener um fundamento propio, condición de base indispensable para alcanzar una fisionomía 
propia”. SOZZO, Gonzalo. El principio de no retroceso en el campo de la teoría jurídi-
ca: El progreso como perdurabilidad para las generaciones futuras. In: PRIEUR, Mi-
chel; SOZZO, Gonzalo (Org.). La non régression en droit de l’environnement. Bruxelles: 
Bruylant, 2012. P. 65-89. p. 78
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inclusive de autores consagrados pelo Direito Ambiental. 
PRIEUR (2012, p. 45-47) entende que o mínimo não existe 
à priori e que deve variar de país para país, considerando 
as diferentes realidades regionais, além de ser necessária, 
sob seu ponto de vista, uma avaliação dos bens ambientais 
separadamente considerados para que se defina um nível 
adequado de proteção. Por isso, entende não haver um mí-
nimo essencial em matéria ambiental abstratamente defi-
nido. Nesta seara, ele entende como aplicável o princípio 
das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, “o 
que levaria os limites a variarem segundo o território e os 
recursos econômicos considerados” (PRIEUR, 2012, p. 46). 
O autor ressalta que o conteúdo mínimo deve ser, portanto, 
“a proteção máxima, consideradas as circunstâncias locais” 
(PRIEUR, 2012, p. 47)  e que, abaixo da qual não deve haver 
violação.

No Direito brasileiro observa-se três núcleos duros 
que representam o mínimo existencial ecológico, quais se-
jam, (i) “preservar e restaurar os processos ecológicos es-
senciais”; (ii) “preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do País”; (iii) “proteger a fauna e a 
flora” e (iv) “impedir práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica ou provoquem a extinção de espécies”; 
imperativos listados pelo artigo 225 da Constituição Fede-
ral no § 1º, I, II e VI, respectivamente. “Os dois primeiros, 
na forma de um facere, um “atuar” (= imperativo mínimo 
positivo); o terceiro, como um “evitar”, um non facere (= im-
perativo mínimo negativo)”. (BENJAMIN, 2012, p. 66)

O que se revela necessário, para além de uma defini-
ção abalizada do que seja o mínimo ecológico, é saber que 
este é dinâmico e tende a ser cada vez maior na medida em 
que novas tecnologias permitam com mais eficiência a di-
minuição da poluição e dos processos produtivos danosos 
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ao meio ambiente, uma melhor fiscalização dos mesmos, 
além de mecanismos de reparação mais eficazes, o que, 
gradativamente, consolida padrões de proteção ambiental 
mais altos. Por isso, ROTHENBURG enxerga que “o con-
teúdo mínimo não se revela um limite ao não retrocesso, 
mas, ao contrário, o não retrocesso revela-se um ampliador 
do conteúdo mínimo” (ROTHENBERG, 2012, p. 257).

Como conclui AYALA:
Em síntese, é possível conceber a noção de mínimo eco-
lógico de existência na condição de resultado que de-
corre da combinação do exercício da iniciativa estatal e 
dos particulares, objetivando assegurar a proteção de 
níveis de qualidade dos recursos naturais, que sejam 
indispensáveis para que se possa assegurar um conjun-
to de realidades existenciais dignas ao homem, com-
preendido este sob a forma de uma específica imagem 
de homem em um Estado de direito, que é social, de-
mocrático e ambiental. Compreende-se, sob a noção de 
um mínimo ecológico de existência que este homem, 
pessoa humana que deve ter asseguradas condições 
para o livre desenvolvimento de sua personalidade, 
somente pode fazê-lo se lhe estiverem acessíveis reali-
dades existenciais capazes de proporcionar o exercício 
dessas liberdades. Garantias relacionadas a um con-
junto mínimo de prestações de conteúdo social, econô-
mico, cultural e, agora,  ecológico, constituem o veículo 
para uma existência digna do homem como pessoa, 
destinatária da proteção estatal e não mais como objeto 
de sua iniciativa. A noção de mínimo ecológico de exis-
tência surge, portanto, conforme salientado, como uma 
consequência no plano existencial [no plano ecológi-
co de existência] de um sistema de responsabilidades 
compartilhadas. (AYALA, 2012, p. 228-229)

Com base no exposto sobre o sentido de progresso 
dos direitos humanos e do mínimo existencial ecológico, 
parte-se para o entendimento do princípio da vedação ao 
retrocesso propriamente dito.



Alisson Guilherme Zeferino, Cristian Graebin Wienke, Letícia Maria Rêgo Teixeira Lima,
Ludmilla Dematte de Freitas Coutinho, João Paulo Rocha de Miranda

64

3.3. Origens e compreensão do princípio

Para garantir o nível de proteção alcançado pelos di-
reitos sociais, econômicos, culturais e ecológicos, surgiu 
o chamado Princípio da Vedação ao Retrocesso Socioam-
biental, que nasce no bojo de uma perspectiva progressiva 
dos Direitos Humanos e visa à proteção do núcleo essen-
cial dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa 
humana.

A diminuição da proteção do meio ambiente pela re-
vogação ou alteração de leis ou políticas já existentes e em 
vigor, sem justificativa fundamentada, conduz ao fenôme-
no crescente de regressão, pelo qual passam as normas de 
diversos países. Por isso, o princípio da vedação ao retro-
cesso é reconhecido internacionalmente e possui diversas 
denominações. Na Bélgica é chamado de Standstill Princi-
ple, enquanto na França ganha o nome de efeito cliquet ou 
cliquet non-retour. Em inglês, também recebe a denomina-
ção de eternity clause e, em espanhol, prohibición de regressi-
vidad (PRIEUR, 2012, p. 14). No Brasil, também é chamado 
de princípio da proibição do retrocesso. Escolhemos a de-
nominação, atribuída a SARLET, de princípio da vedação 
ao retrocesso socioambiental.

Dois exemplos recentes de reconhecimento e apli-
cação constitucionais do princípio ora analisado estão na 
Constituição do Butão, de 2008, que estabelece uma cláu-
sula de eternidade sobre 60% das florestas daquele país e 
na Constituição do Equador, também de 2008, que foi a pri-
meira a, explicitamente, prever a não regressão em matéria 
ambiental. (PRIEUR, 2012, p. 33-34)

A doutrina estudada entende o princípio da vedação 
ao retrocesso como verdadeiro princípio constitucional im-
plícito que tem amplo embasamento nos princípios do Di-
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reito Ambiental, tais como “prevenção, precaução, polui-
dor-pagador e participação do público”, por isso também 
considerado como um princípio sistêmico, como se lê no 
trecho abaixo colacionado. (BENJAMIN, 2012, p. 62-64)

A proibição de retrocesso socioambiental, da mesma forma 
como ocorre com a proibição de retrocesso social, está, por 
sua vez, relacionada ao princípio da segurança jurídica 
e dos seus respectivos desdobramentos (princípio da 
proteção da confiança e as garantias constitucionais do 
direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa jul-
gada), bem como guarda conexão com os limites ma-
teriais à reforma constitucional, considerando que tais 
institutos também objetivam a tutela de direitos e bens 
de matriz constitucional em face de atos e/ou medidas 
de caráter retroativo ou que venham, de algum modo, 
afetar situações e posições jurídicas. A estabilidade ins-
titucional (incluindo a estabilidade jurídica) é funda-
mental para o exercício dos direitos fundamentais do 
cidadão, na medida em que a dignidade humana não 
restará suficientemente respeitada e protegida onde as 
pessoas estejam expostas a tal nível de instabilidade ju-
rídica que não estejam mais em condições de, com um 
mínimo de segurança e tranquilidade, confiar nas ins-
tituições sociais e estatais (incluindo o Direito) e numa 
certa estabilidade das suas próprias posições jurídicas. 
A proibição de retrocesso, nesse cenário, diz respeito 
mais especificamente a uma garantia de proteção dos 
direitos fundamentais (e da própria dignidade da pes-
soa humana) contra a atuação do legislador, tanto no 
âmbito constitucional quanto – e de modo especial – 
infraconstitucional (quando estão em causa medidas 
legislativas que impliquem supressão ou restrição no 
plano das garantias e dos níveis de tutela dos direitos 
já existentes), mas também proteção em face da atuação 
da administração pública. (SARLET, 2012, p. 141-144)

Revela-se, portanto, um princípio combativo face ao 
legislador e à Administração Pública, direcionado a garan-
tir um mínimo de segurança jurídica e de proteção do direi-



Alisson Guilherme Zeferino, Cristian Graebin Wienke, Letícia Maria Rêgo Teixeira Lima,
Ludmilla Dematte de Freitas Coutinho, João Paulo Rocha de Miranda

66

to objetivamente consolidado, impedindo que uma lei ou 
política nova diminua o grau de efetividade já alcançado 
e submetendo-a a uma avaliação empírica e comparativa 
com a anterior (AYALA, 2012, p. 236). Por isso, entende-
-se que o legislador está vinculado ao nível de proteção 
legal alcançado pela legislação infraconstitucional, sendo 
vedada qualquer medida retrocessiva que afete o núcleo 
essencial do direito fundamental em questão, sendo este 
o parâmetro de sua vinculação. O Estado pode, inclusive, 
ser responsabilizado pelas “omissões legislativas que não 
assegurem o cumprimento dessa imposição genérica.” O que 
não significa que o legislador encontra um impedimen-
to absoluto à sua atuação. A limitação deste encontra-se, 
como mencionado, no “núcleo essencial” já alcançado pelo 
Direito.

Cabe ao Poder Público atuar no âmbito da dupla di-
mensão do princípio da proporcionalidade, “entre a proibi-
ção de excesso de intervenção, por um lado, e a proibição de 
insuficiência de proteção, por outro”. SARLET, FENSTERSEI-
FER, 2012, p. 135-138)

 Como explica SARLET:
Assim, ganha destaque a já retratada noção de que no 
campo  da edição de atos legislativos e administrativos 
que afetam o âmbito de proteção dos direitos socio-
ambientais, é preciso ter sempre presente que tanto o 
legislador quanto o administrador encontram-se  vin-
culados as proibições de excesso e de insuficiência de 
proteção, portanto, deverão observar as exigências in-
ternas da proporcionalidade, quais sejam, da adequa-
ção, da necessidade e da proporcionalidade em sentido 
estrito, bem como da razoabilidade, que aqui não serão 
objeto de aprofundamento, mas que são – juntamen-
te com a segurança jurídica (em especial a proteção da 
confiança e a tutela dos direitos adquiridos) reconheci-
dos por expressiva doutrina como indispensáveis tam-
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bém ao controle de medidas restritivas em matéria de 
direitos socioambientais. (SARLET, FENSTERSEIFER, 
2012, p. 167)

Sobre o princípio da vedação ao retrocesso, RO-
THENBURG aponta para a existência de duas dimensões, 
uma (i) dimensão positiva, que representa a promoção dos 
direitos fundamentais através do princípio e uma (ii) di-
mensão negativa, que é a proteção ou defesa do núcleo es-
sencial do direito fundamental em questão, que, segundo o 
autor, seria uma dimensão mais fácil de ser compreendida.

De acordo com BENJAMIN, o retrocesso pode ser 
substantivo, procedimental, legislativo ou de implemen-
tação (2012, p. 67) e pode afetar instrumentos do Direito 
Ambiental principais ou acessórios. Considera-se como 
principais aqueles que atuam no cerne da questão, salva-
guardando “biomas, ecossistemas e processos ecológicos 
essenciais, entre eles cabendo citar as áreas protegidas, a 
reserva legal, as APP, a declaração de árvore imune a cor-
te” (BENJAMIN, 2012, p. 69). Como observa o autor, “o que 
se espera, em boa parte dos casos, é um non facere, repre-
sentado, na proteção jurídica do habitat, sobretudo da flora, 
como um “não desmatar” ou “não destruir” (BENJAMIN, 
2012, p. 60).

Ademais, cabe chamar a atenção para a necessidade 
de, no âmbito do Direito Ambiental, afastar-se o princípio 
da mutabilidade do Direito em sopesamento com o princí-
pio da vedação ao retrocesso, pois, como salienta PRIEUR, 
os direitos humanos constituem uma exceção ao princípio 
da mutabilidade do Direito, de acordo com o qual, uma 
geração não pode submeter outra geração às suas leis 
(PRIEUR, 2012, p. 19) “A regra lex posterior derogat priori en-
contra-se, assim, afastada em benefício da não regressão, 
que se exprime através da ideia da busca da proteção mais 
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estrita para o ambiente” (PRIEUR, 2012, p. 28). Inobstante 
as críticas de suposto imobilismo que o princípio traria ao 
direito, o autor ressalta a particularidade do Direito Am-
biental, que defende o direito à vida das presentes e futuras 
gerações, diferenciando-se dos demais ramos. (PRIEUR, 
2012, p. 48)

Portanto, é possível perceber que o princípio da ve-
dação ao retrocesso é indispensável pois protege o meio 
ambiente e consequentemente a sadia qualidade de vida 
do ser humano e das gerações vindouras. Por isso, consi-
dera-se inconstitucional a violação ao núcleo essencial do 
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e passa-se a analisar o papel do judiciário neste 
campo e a jurisprudência quanto ao assunto.

4. PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO E 
JURISPRUDÊNCIA ESTUDADA

Admitido no âmbito dos direitos sociais pela jurispru-
dência, o princípio da vedação ao retrocesso socioambien-
tal precisa ser consagrado em seu viés judicial, notadamen-
te no momento atual, no qual vivenciamos diariamente a 
perda de direitos em todas as searas, inclusive a ambiental.

Omissões legislativas e tentativas de enfraquecimento 
ou revogação de normas que protejam o direito fundamen-
tal ao meio ambiente equilibrado provocam a atuação do 
Poder Judiciário, que terá, de acordo com PRIEUR, (2012, 
p. 48) “o trabalho de mensurar até onde se poderá regredir 
sem que isso implique condenar o edifício”.

Medidas que violem o núcleo essencial de um deter-
minado direito fundamental, diminuindo sua efetividade, 
são passíveis de controle de constitucionalidade. BENJA-
MIN, sobre essa questão, propõe questionamentos que o 
juiz deve propor a si mesmo para verificar se há retrocessos 
no caso concreto. Lê-se abaixo:



Direito e sustentabilidade na era do antropoceno: retrocesso ambiental, balanço e perspectivas

69

O princípio da proibição de retrocesso não institui ca-
misa de força ao legislador e ao implementador, mas 
impõe-lhes limites não discricionários à sua atuação. 
Especificamente, no caso da proteção de biomas, ecos-
sistemas e espécies, será a seguinte a pergunta que o 
juiz sempre se fará: as alterações legislativas ou polí-
ticas de implementação mantêm ou ampliam as ga-
rantias do meio ambiente? Asseguram a proteção dos 
“processos ecológicos essenciais”? Escudam, eficaz 
e eficientemente, as espécies ameaçadas de extinção? 
Ampliam ou reduzem os riscos ambientais a habitats 
vulneráveis? Estabelecem, naquilo que se revisa ou 
modifica, alternativas técnicas capazes de alcançar os 
mesmos ou similares resultados da norma ou política 
de implementação revogada? Reduzem ou mantêm 
o grau de dificuldade de execução, bem como de co-
brança administrativa e judicial (os chamados custos 
de transação da execução da lei)? (BENJAM, 2012, p. 
69-70)

O princípio da vedação ao retrocesso, portanto, deve 
ser consagrado e melhor aplicado pela doutrina e jurispru-
dência, além de invocado em face de medidas retrocessi-
vas que firam o núcleo essencial dos direitos fundamentais 
consolidados e, neste caso, quando desvirtuem o princípio 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do. Nessa medida, ROTHENBURG (2012, P. 262-263) afasta 
a alegação de que a intervenção do Judiciário seria contra-
majoritária, tendo em vista que muitas vezes as iniciativas 
legislativas são viciadas por grupos de interesses restritos 
que ferem direitos fundamentais, muito embora aparentem 
ter mais legitimidade do que aparentemente teria o Poder 
Judiciário. Este, representado pela Corte constitucional, 
é majoritário e legítimo quando atende aos interesses do 
constituinte originário na proteção do direito fundamental 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no 
artigo 225 da Constituição Federal.
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Assim, entende-se legítima a atuação do Judiciário 
para sanar questões relativas a medidas que diminuam pa-
drões de proteção ambiental e tenham a capacidade de vio-
lar o núcleo essencial do direito fundamental em questão.

O Ministério Público tem o papel fundamental de 
questionar medidas retrocessivas e despertar o controle de 
constitucionalidade, como ocorreu no caso do novo Código 
Florestal, Lei 12.651/2012, no qual a Subprocuradora-Geral 
da República, CUREAU, impugnou, em três Ações Dire-
tas de Inconstitucionalidade31, diversos dispositivos da lei 
mencionada, baseando-se, entre outros fundamentos, no 
princípio da vedação ao retrocesso socioambiental.

Foi realizada pesquisa jurisprudencial32, no âmbito 
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça em busca de acórdãos que fizessem menção ao prin-
cípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental, no 
entanto apenas um resultado foi encontrado em matéria 
ambiental. Os demais acórdãos são relacionados ao princí-
pio da vedação ao retrocesso apenas em seu viés social que, 
como dito anteriormente, estão mais consolidados pela 
jurisprudência e variam entre direito à saúde; direito do 
trabalho; seguridade social; direito eleitoral; direito à assis-
tência judiciária gratuita; direito à educação; direito à segu-
rança pública; direito tributário, reforma agrária e direito 
sucessório. A pesquisa incluiu os seguintes elementos de 
busca em ambos os tribunais: “vedação proibição retroces-
so”; “vedação retrocesso”; “proibição retrocesso”; “princí-

31  STF, ADI n. 4901, Rel. Ministro Luiz Fux. Petição Inicial ajuizada pelo Ministério 
Público Federal, em 18 jan. 2013. Pendente de julgamento; STF, ADI n. 4902, Rel. 
Ministro Luiz Fux. Petição Inicial ajuizada pelo Ministério Público Federal, em 18 
jan. 2013. Pendente de julgamento; STF, ADI n. 4903, Rel. Ministro Luiz Fux. Petição 
Inicial ajuizada pelo Ministério Público Federal, em 18 jan. 2013. Pendente de julga-
mento.
32  Pesquisa realizada em 26 de abr. 2017.
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pio retrocesso”; “vedação retrocesso ambiental”; “vedação 
retrocesso ambiente”; “proibição retrocesso ambiental”; 
“proibição retrocesso ambiente”; “princípio retrocesso am-
biental” e “princípio retrocesso ambiente”.

O acórdão encontrado sobre princípio da vedação ao 
retrocesso em matéria ambiental é do STJ e corresponde 
ao Recurso Especial 302.906, julgado em 26 de outubro de 
2010, sob relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Trata-se do notório caso do loteamento City Lapa, no 
Município de São Paulo, no qual foram discutidas as res-
trições urbanístico-ambientais convencionais estabelecidas 
pelo loteador, que são aprovadas pela Prefeitura e fazem 
parte da licença urbanística, em face da construção de um 
prédio de nove andares num bairro residencial composto 
apenas por casas. O Recurso Especial fora interposto pela 
empresa construtora do referido prédio, em face do acór-
dão do tribunal de origem que determinava a demolição do 
mesmo. Foi negado provimento ao recurso por maioria, de 
acordo com o voto do Ministro relator Herman Benjamin, 
que entre outros fundamentos, baseou-se no princípio da 
vedação ao retrocesso:

Em linha de princípio – princípio inescapável –, o Es-
tado só está autorizado a flexibilizar restrições urba-
nístico-ambientais convencionais na presença de ine-
quívoco interesse público, incapaz de ser atendido por 
outra via ou mecanismo menos gravoso à  coletivida-
de de vizinhos, jamais para satisfazer interesses polí-
ticos de momento, contingências eleitorais, arroubos 
populistas, objetivos imediatistas, ou para se curvar a 
demandas da febre insaciável da especulação imobi-
liária. Vale dizer, o legislador pode, sim, abrandar as 
exigências urbanístico-ambientais convencionais. No 
entanto, ao contrário do amplo poder de intervenção 
que lhe confere a ordem constitucional e legal vigente 
para aumentar seu rigor, ao reduzi-lo só poderá fazê-
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-lo em circunstâncias excepcionais e de maneira cabal-
mente motivada. Essa regra geral, aplicável ao Direito 
Urbanístico (em sintonia com igual fenômeno no Di-
reito Ambiental), é decorrência da crescente escassez 
de espaços verdes e dilapidação da qualidade de vida 
nas cidades e submete-se ao princípio da não- regres-
são (ou, por outra terminologia, princípio da proibição 
de retrocesso ), garantia de que os avanços urbanísti-
co-ambientais conquistados no passado não serão des-
truídos ou negados pela  geração atual. Diante dessas 
premissas, todas sindicáveis judicialmente, ao Poder 
Legislativo – e nunca à Administração de maneira ad 
hoc, por meio de atos administrativos individualiza-
dos e casuísticos – cumpre compatibilizar o interesse 
público, geral por excelência, e os interesses privados, 
individuais por excelência, mesmo que para tanto seja 
obrigado a afastar as restrições convencionais, sobretu-
do quando, por alteração profunda e irreversível das 
circunstâncias, o que sobeja aos vizinhos não vai além 
de um “interesse nominal”, sem qualquer “benefício 
substantivo” a seu favor ou algo de valor que lhe sobre 
para oferecer à coletividade (Donald G. Hagman and 
Julian Conrad Juergensmeyer, Urban Planning and 
Land Development Control Law, St. Paul, West Pu-
blishing Company, 1986, p. 581). Dito de outra forma, 
as restrições urbanístico-ambientais convencionais não 
estão imunes à intervenção do Estado, o que é o mesmo 
que atribuir ao Poder Público a titularidade, no caso 
de flexibilização, de um poder de modificabilidade 
estritamente condicionada e sindicável judicialmente, 
assim denominada por se sujeitar a rigorosos pressu-
postos específicos.33

Por todo o exposto, percebe-se que o princípio da ve-
dação ao retrocesso socioambiental está consolidado pela 
doutrina jus ambientalista e que necessita urgentemente de 
maior atenção por parte dos tribunais, principalmente dos 
tribunais superiores, tendo em vista o escasso resultado en-

33  STJ, Resp n. 302.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Brasília, 26 ago. 2010
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contrado a seu respeito e o importante papel pedagógico 
que estes, principalmente STF e STJ desempenham.

CONCLUSÃO

Buscou-se demonstrar neste trabalho que a Consti-
tuição Federal de 1988 reconhece o direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, tutelando-o 
como um bem jurídico autônomo e intrinsecamente valio-
so. Demonstrou-se, também, a ética da solidariedade, do 
bem estar coletivo e da dignidade da pessoa humana como 
valores e objetivos constitucionais.

Mencionou-se o progresso dos direitos humanos e a 
perspectiva dos direitos de terceira dimensão, consolida-
dos no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacionais, 
firmando-se o entendimento de progresso dos mesmos, 
que alcançaram nas últimas décadas, especialmente após 
1972 com a Conferência das Nações Unidas sobre meio am-
biente humano, o viés ambiental, tipicamente difuso.

Abordou-se a teoria do núcleo essencial dos direitos 
fundamentais, demonstrando-se a existência de limites e 
garantias que não podem ser violados pelo legislador infra-
constitucional, que são os níveis prestacionais legislativa-
mente definidos e consolidados no ordenamento jurídico. 
Neste viés, buscou-se entender qual seria o núcleo essencial 
do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, perpassando o conceito de mínimo existencial 
ecológico que se busca salvaguardar, mínimo que acompa-
nha as sucessivas evoluções legais e que pode ser definido 
como patrimônio recebido pelas gerações atuais e que deve 
ser transmitido à futuras gerações em melhores condições, 
ou seja, a proteção máxima que se tenha alcançado, relacio-
nada aos processos ecológicos essenciais, à diversidade e 
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integridade do patrimônio genético, à proteção da fauna e 
da flora e suas respectivas funções ecológicas.

Dentre os instrumentos específicos para a garantia 
do núcleo essencial do direito fundamental ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado, encontra-se o princípio 
da proibição do retrocesso socioambiental, que possui re-
conhecimento implícito na Constituição Federal de 1988. 
Princípio que busca dar eficácia normativa mínima aos 
direitos fundamentais, limitando a atuação do legislador 
infraconstitucional nos casos em que se pretenda diminuir 
os padrões normativos de proteção do meio ambiente. Há 
uma vinculação do legislador aos níveis alcançados pelo 
Direito, que não afeta sua discricionariedade, mas garante 
a segurança jurídica necessária ao nível de proteção alcan-
çado pelos direitos sociais, econômicos, culturais e ecoló-
gicos.

O retrocesso não é um fenômeno que ocorre apenas 
no Brasil, mas permeia as discussões jurídicas em todo o 
mundo, numa verdadeira preocupação com a garantia do 
núcleo essencial dos direitos fundamentais. O princípio ora 
estudado é essencial para combater tendências retrocessi-
vas que muitas vezes são justificadas por interesses adver-
sos àqueles previstos constitucionalmente.

Analisou-se jurisprudência acerca do princípio da 
vedação ao retrocesso, tendo sido encontrado apenas um 
único acórdão do STJ aplicando-o na seara ambiental.

Assim, ficou demonstrada a necessidade de amplia-
ção da aplicação e da discussão acerca deste princípio no 
que tange à proteção do meio ambiente.
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RESUMO: O presente ensaio versa sobre as Estações de Rá-
dio-Base (ERB’s) localizadas nas chamadas “áreas críticas”. 
Analisa normas municipais que proíbem a instalação de 
ERB’s no raio abarcado pelas referidas áreas e a implicação 
de tal proibição em relação às estruturas já instaladas nos Mu-
nícipios. Busca observar a possibilidade de permanência das 
ERB’s instaladas em locais considerados como áreas críticas, 
nos casos de superveniência de norma proibitiva, bem como 
traçar as medidas que podem ser adotadas pelo Poder Públi-
co, em especial pelos entes municipais, diante de tal impas-
se. Apresenta como proposta de resolução da problemática 
exposta a utilização do licenciamento e da fiscalização am-
biental como instrumentos de controle e gestão ambiental de 
ERB’s localizadas em áreas críticas.

PALAVRAS-CHAVE: Estações de Rádio-Base. Áreas críticas. 
Superveniência de norma proibitiva. Licenciamento ambien-
tal. Fiscalização ambiental.

ABSTRACT: The present work deals with the Radio Base Sta-
tions (ERB’s) located in the so-called “critical areas”. It ana-
lyzes municipal norms that prohibit the installation  of ERB’s 
within the radius covered by those areas and the implication 
of such prohibition in relation to the structures already in-
stalled in the Municipalities. It seeks to observe the possibility 
of permanence of the ERB’s installed in places considered as 
critical areas, in cases of supervening prohibitive rule, as well 
as to outline the measures that may be adopted by the Pub-
lic Power, especially by municipal entities, in the face of such 
impasse. It presents as proposal of resolution of the exposed 
problem the use of the licensing and the environmental in-
spection as instruments of control and environmental man-
agement of ERB’s located in critical areas.

KEYWORDS: Radio Base Station. Critical areas. Superve-
nience of prohibitive norm. Environmental licensing. Envi-
ronmental inspection.

SUMÁRIO: Introdução;1. Estações de Rádio-Base (ERB’s) e 
princípio da precaução; 2. Área crítica: normas federais e mu-
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nicipais; 3. Estações de Rádio-Base (ERB’s) localizadas em áre-
as críticas; 3.1. ERB’s localizadas em áreas críticas com prévia 
licença ambiental; 3.2. ERB’s localizadas em áreas críticas sem 
prévia licença ambiental; Conclusão; Referências bibliográfi-
cas.

INTRODUÇÃO

Em razão da crescente necessidade de comunicação 
da sociedade, emprega-se cada vez mais o sistema de co-
municação que faz uso dos campos eletromagnéticos como 
meio de difusão de informações, como é o caso das Esta-
ções de Rádio-Base (ERB’s), as quais vêm se proliferado na 
paisagem urbana brasileira (SANTARÉM, 2012, p. 15).

Ainda não se chegou a um entendimento pacífico so-
bre os malefícios da atividade em questão, havendo dúvi-
das quanto aos riscos que a radiação emitida pelas ERB’s 
pode causar ao meio ambiente e à saúde humana. Não por 
outro motivo, tem se consolidado na doutrina e na juris-
prudência a aplicação do princípio da precaução como 
norma norteadora da atividade relacionada às Estações de 
Rádio-Base.

Como consequência da incidência do referido prin-
cípio e da necessidade de proteção do meio ambiente sa-
dio, foi criada a Lei Federal n.º 11.934/2009 (BRASIL, 2009), 
a qual estabeleceu limites à exposição humana a campos 
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos e que trouxe, den-
tre outras inovações, a previsão da chamada “área crítica”, 
a qual conceituou, por meio de seu art. 3º, I, como “área 
localizada até 50 (cinqüenta) metros de hospitais, clínicas, 
escolas, creches e asilos”.

Com o fim de conferir aos grupos vulneráveis abran-
gidos pela área crítica maior proteção em relação à radia-
ção, inúmeras normas municipais passaram a proibir a ins-



Direito e sustentabilidade na era do antropoceno: retrocesso ambiental, balanço e perspectivas

81

talação de ERB’s no raio abarcado pela área em questão. 
Questionamentos surgem, porém, em relação aos casos em 
que a restrição quanto à existência da ERB em área crítica 
ou a caracterização desta se dá posteriormente à instalação 
da estrutura no local. A análise se aprofunda ainda mais e 
se distingue em relação às situações em que a estrutura já 
possui licença ambiental e aos casos em que a atividade é 
desenvolvida sem passar previamente pelo procedimento 
de licenciamento.

O presente ensaio, assim, pretende analisar e trazer 
soluções a tal problemática, de modo a verificar se, sobre-
vindo norma proibitiva da localização de ERB’s em área 
crítica ou a caracterização desta, quando já existente a re-
ferida norma, é possível a permanência das estruturas já 
instaladas no local, bem como as medidas que podem ser 
adotadas pelo Poder Público diante de tal impasse. Busca-
-se, dessa forma, trazer soluções voltadas à gestão ambien-
tal de ERB’s localizadas em área crítica que propiciem a 
máxima proteção ambiental e da saúde humana, com base 
nos princípios e regras vigentes no ordenamento brasileiro 
e por meio da utilização de instrumentos da Política Nacio-
nal de Meio Ambiente disponíveis.

1. ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE (ERB’S) E PRINCÍPIO 
DA PRECAUÇÃO

A Estação de Rádio-Base é conceituada, por meio 
do item 3.1, XVI, do Anexo da Resolução n.º 554, de 20 de 
dezembro de 2010, da Agência Nacional de Telecomunica-
ções (ANATEL), como a “estação fixa que transmite e re-
cebe sinais para/de estações móveis do sistema” (2010). A 
Consultora Legislativa Walkyria M. Leitão Tavares, ao ex-
plicar a execução das ERB’s, esclarece que tais estruturas 
funcionam como repetidoras “das informações de voz e 
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dos dados de controle trocados em meio eletromagnético, 
fazendo a interface entre as diversas estações móveis e uma 
central de comutação e controle” (TAVARES, 2001, p. 04).

No sistema de telefonia móvel, as ERB’s utilizam o 
sistema de transmissão de dados por meio do espectro ele-
tromagnético, no qual se encontra o conjunto de todas as 
radiações eletromagnéticas, permitindo, assim, que o usuá-
rio faça e receba chamadas em seu celular sem a necessida-
de para tanto do emprego de fios (ALMEIDA, 2010, p. 22).

As ERB’s, antenas do sistema móvel celular, emitem 
radiação eletromagnética do tipo não-ionizante quando 
operam, a qual é absorvida pelo corpo humano, gerando 
preocupações com seus possíveis efeitos sobre a saúde 
(TAVARES, 2001, p. 05). As consequências biológicas desta 
radiação foram e continuam sendo estudadas até os dias 
atuais, porém não se chegou a um entendimento pacífico 
sobre os malefícios da atividade em questão, o que deu 
ensejo a uma crescente preocupação pela sociedade civil e 
pelo Poder Público com a radiação emitida pelas ERB’s.

Apesar da inexistência de certeza científica acerca dos 
efeitos que a radiação não-ionizante pode causar ao meio 
ambiente e à saúde humana, existe dúvida relevante sobre 
os seus malefícios, a qual é acentuada pelas pesquisas já 
realizadas na área.

Dentre os vários estudos que tratam sobre o assunto, 
cabe citar, como exemplo,  o estudo produzido pelas enge-
nheiras Adilza Condessa Dode e Mônica Maria Diniz Leão, 
no qual as autoras preveem que “a exposição prolongada 
às radiações de Radiofreqüência e microondas, com a SAR 
(Taxa de Absorção Específica) inferior a 4W/kg”, pode ge-
rar “letargia, geração de prematuros, distúrbios do sono, 
distúrbios comportamentais, perda de memória recente, 
dificuldades de concentração, doenças neurodegenerati-
vas”, dentre outros males. (DODE; LEÃO, 2004).
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Também o Doutor Vítor Baranauskas, professor titu-
lar do Departamento de Semicondutores, Instrumentos e 
Fotônica da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computa-
ção da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
ao prestar informações ao Ministério Público do Estado de 
São Paulo, em 09 de novembro de 2000, esclareceu, acerca 
dos malefícios das ERB’s, dentre outras coisas, o que segue:

(...) Uma vez absorvida, a radiação eletromagnética in-
fluencia diversos mecanismos de bio-regulação como 
por exemplo, a temperatura corpórea, a taxa hormo-
nal, a atividade celular (replicação do DNA, atividade 
das mitocôndrias, difusão nas membranas celulares...), 
etc... As alterações vão depender principalmente da 
freqüência da radiação e da freqüência de vibração 
natural das estruturas, células, ou moléculas, além da 
intensidade dos campos elétrico e magnético. Diferen-
temente das radiações de fontes naturais como por 
exemplo o Sol, a radiação eletromagnética produzida 
pelas antenas têm coerência de freqüência, como os 
lasers, por exemplo. Assim, se houver coincidência da 
radiação absorvida com alguma freqüência de vibra-
ção própria de algum órgão, tecido, ou fluido do or-
ganismo humano, os resultados poderão ser catastró-
ficos. (BARANAUSKAS apud MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, 2002).

Observadas as incertezas quanto à geração de efeitos 
maléficos à saúde e ao meio ambiente pelo desenvolvimen-
to da atividade, surge a necessidade e o dever de atuação 
do Direito Ambiental, enquanto ramo comprometido com 
o escopo da sustentabilidade urbano-ambiental e conside-
rando a sua finalidade de socorrer o meio ambiente amea-
çado pelas ações da sociedade moderna, ainda que seja de 
maneira antecipada (MARCHESAN, 2005, p. 145).

A resposta dada pelo Direito Ambiental aos casos de 
dúvidas quanto aos riscos causados por uma atividade é o 
princípio da precaução, princípio este que os doutrinado-
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res34 e Tribunais35 vêm entendendo como aplicável aos ca-
sos de ERB’s, diante da explicitada inexistência de entendi-
mento científico pacífico sobre os malefícios das radiações 
eletromagnéticas.

O princípio da precaução é caracterizado como “a 
ação antecipada diante do risco ou perigo desconhecido” 
(MARCHESAN; STEIGLEDER; CAPPELLI, 2013, p. 55). 
Tem como fim, como bem ensina o autor Paulo Affonso 
Leme Machado, não a imobilização das atividades huma-
nas, mas solidez da sadia qualidade de vida das presentes 
e futuras gerações e a continuidade da natureza existente 
no planeta (MACHADO, 2015, p. 88).

A Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, por meio de seu Princípio 15, tratou de 
maneira expressa sobre o princípio da precaução, ao pre-
ver:

Princípio 15. De modo a proteger o meio ambiente, o 
princípio da precaução deve ser amplamente obser-
vado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 
Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversí-
veis, a ausência de absoluta certeza científica não deve 
ser utilizada como razão para postergar medidas efica-
zes e economicamente viáveis para prevenir a degrada-
ção ambiental. (NAÇÕES UNIDAS, 1992).

A Convenção Sobre a Mudança do Clima, ratificado 
no Brasil por meio do Decreto Legislativo 1, de 03/02/1994, 
também trouxe diretrizes de aplicação do princípio da pre-
caução, ao prever, por meio de seu art. 3º, 3, que “as partes 
devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou 
minimizar as causas da mudança do clima e mitigar seus 
efeitos negativos”, bem como que “quando surgirem ame-

34  Nesse sentido, MARCHESAN; STEIGLEDER; CAPPELLI, 2013, p. 57.
35  Nesse sentido, SÃO PAULO, TJ. AI 934562420118260000, Rel. Renato Nalini, 2011; 
e RIO GRANDE DO SUL, TJ. AI 70050108000, Rel. Denise Oliveira Cezar, 2012.



Direito e sustentabilidade na era do antropoceno: retrocesso ambiental, balanço e perspectivas

85

aças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certe-
za científica não deve ser usada como razão para postergar 
essas medidas”. (BRASIL, 1994).

Apesar de se considerar que, de maneira expressa, 
o princípio da precaução foi primeiramente incorporado 
na legislação pátria por meio do Decreto Legislativo 1, de 
03/02/1994, pode-se afirmar que o referido princípio já ha-
via sido adotado, de forma implícita, por meio do art. 225, 
§ 1º, V, da Constituição Federal de 198836 (BRASIL, 1988, p. 
71). (MILARÉ, 2013, p. 265).

Por todos os conceitos e dispositivos citados, é pos-
sível se depreender que, seguindo a ideia do princípio da 
precaução, não pode ser usada a ausência de certeza cientí-
fica absoluta como motivo para aprazar a adoção de medi-
das voltadas à proteção ambiental, mas, ao contrário, deve 
ser ela utilizada em favor do meio ambiente, passando-se 
ao interessado o ônus de demonstrar que as atividades que 
pretende desenvolver não trarão consequências ambien-
tais indesejadas. (MILARÉ, 2013, p. 265). É justamente com 
base nessa prevalência da proteção ambiental em relação 
às incertezas científicas sobre as atividades que se molda o 
entendimento pela aplicação do princípio da precaução às 
radiações não-ionizantes decorrentes das ERB’s.

Como consequência dessa adoção principiológica, 
Ana Maria Moreira Marchesan destaca a sujeição da ERB, 
enquanto atividade potencialmente poluidora, ao procedi-
mento de licenciamento ambiental, além da necessidade de 
avalição da estrutura em questão pelo órgão incumbido da 
polícia edilícia e pelo órgão responsável pela adequação 
urbanística. (MARCHESAN, 2005, p. 47).

36  Art. 225. [...] § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: […] V – controlar produção, a comercialização e o emprego de técnicas, mé-
todos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente;
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Além disso, a Lei Federal n.º 11.934/2009 (BRASIL, 
2009), a qual “dispõe  sobre limites à exposição humana 
a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; alte-
ra a Lei no 4.771, de 15 de setembro de 196537; e dá outras 
providências”, trouxe medidas de precaução em relação 
às ERB’s, apesar de muito modestas. (ALMEIDA, 2010, p. 
173).

Dentre as medidas de proteção apresentadas pela ci-
tada Lei Federal, pode-se citar o estabelecimento da chama-
da “área crítica”, voltada a uma maior proteção de grupos 
considerados vulneráveis. Tal tema será tratado com maior 
detalhamento no tópico a seguir.

2. ÁREA CRÍTICA: NORMAS FEDERAIS E 
MUNICIPAIS

Como explicitado acima, a Lei Federal n.º 11.934/2009 
trouxe em seu texto, como medida de precaução no que 
tange à radiação emitida pelas ERB’s, o estabelecimento da 
chamada “área crítica”.

Por meio de seu art. 3º, I, a Lei Federal em questão 
previu ser considerada área crítica aquela “área localizada 
até 50 (cinqüenta) metros de hospitais, clínicas, escolas, cre-
ches e asilos” (BRASIL, 2009).

Como restrição ao funcionamento das estações em lo-
cais considerados áreas críticas, a Lei Federal n.º 11.934/2009 
consignou, por meio de seu art. 12, a necessidade de reali-
zação de medição de conformidade pelo órgão regulador 
federal de telecomunicações (ou entidade por ele designa-
da), em um prazo de 60 (sessenta) dias após a expedição da 
respectiva licença de funcionamento, no entorno de estação 
instalada em solo urbano e localizada em área crítica.

37  Cumpre observar que a Lei Federal n. 4.777/1965 foi revogada pela Lei Federal n. 
12.651/2012.
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É o que se observa:
Art. 12. Cabe ao órgão regulador federal de telecomu-
nicações adotar as seguintes providências:
(...)
III - realizar medição de conformidade, 60 (sessenta) 
dias após a expedição da respectiva licença de funcio-
namento, no entorno de estação instalada em solo ur-
bano e localizada em área crítica;
(...)
§ 1º As medições de conformidade a que se referem os 
incisos III e IV do caput deste artigo poderão ser reali-
zadas por meio de amostras estatísticas representativas 
do total de estações transmissoras de radiocomunica-
ção licenciadas no período referido.
§ 2º As medições de conformidade serão executadas 
pelo órgão regulador mencionado no caput deste arti-
go ou por entidade por ele designada. (BRASIL, 2009)

O intuito do legislador ao prever um regramento di-
ferenciado em relação aos expostos locais foi propiciar uma 
proteção maior aos enfermos, às crianças, aos adolescentes 
e aos idosos, grupos que considerou vulneráveis e merece-
dores de especial cuidado. (ALMEIDA, 2010, p. 98 e 104).

Entretanto, a legislação federal conferiu amparo mí-
nimo aos referidos grupos, tendo apenas previsto a realiza-
ção de medição diferenciada para as ERB’s localizadas em 
áreas críticas em relação às demais.

Não por outro motivo, inúmeros Municípios brasi-
leiros editaram normas que trouxeram dispositivos com 
conteúdo mais protetivo/restritivo do que o art. 12 da Lei 
Federal n.º 11.934/2009, os quais, em muitos casos, previ-
ram a proibição de instalação e funcionamento de ERB’s 
em locais considerados como áreas críticas.

É o caso, por exemplo, do art. 7º, da Lei Complemen-
tar n.º 907/2013 de Blumenau/SC, o qual dispõe: “Art. 7º É 
proibida a instalação de estações em áreas críticas”. (BLU-
MENAU, 2013).
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No mesmo sentido é a previsão do art. 7º, da Lei Mu-
nicipal n.º 5.938, de 07 de novembro de 2011, de Criciúma/
SC38 (CRICIÚMA, 2011); do art. 7º, do Decreto Municipal 
n.º 1.440, de 29 de abril de 2015, de Ibaiti/PR39 (IBAITI, 
2015); e do art. 5º, II, do Decreto Municipal n.º 062, de 11 
de dezembro de 2014, de Conceição do Mato Dentro/MG40 
(CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, 2014).

Também no Município do Rio de Janeiro vigora a re-
ferida proibição, inserida no ordenamento por meio do art. 
5º, I, do Decreto Municipal n.º 36.545, de 22 de novembro 
de 2012, o qual veda a instalação de ERBs e Mini-ERBs e 
suas respectivas infraestruturas de suporte em “hospitais, 
clínicas, escolas, creches, asilos e nas áreas localizadas a 
menos de 50 (cinquenta) metros destas edificações, consi-
deradas como Áreas Críticas”. (RIO DE JANEIRO, 2012).

Em que pese a possível existência de questionamen-
tos quanto à constitucionalidade das normas municipais 
mais restritivas do que as federais no que diz respeito à lo-
calização de ERB’s, como as exemplificadas anteriormente, 
vale observar que vários Tribunais já se manifestaram pela 
competência suplementar dos Municípios para regular a 
instalação das referidas estruturas, com base na existência 
de interesse local na necessidade de se conter possíveis im-
pactos ambientais e à saúde humana causados pelas radia-
ções emitidas41.

38  Art.7º Fica proibida a instalação de estações em áreas críticas.
39  Art. 7º É proibida a instalação de estações em áreas críticas.
40  Art. 5º – É vedada a implantação dos equipamentos de que trata este Decreto nos 
seguintes locais: (...) II
– Áreas de creches, estabelecimentos de ensino, centros comunitários, hospitais, cen-

tros de saúde e clínicas médicas, em distância horizontal inferior a 50 (cinquenta) 
metros, contados do eixo da torre ou suporte de antena transmissora à área de aces-
so ou edificação destes.

41  Nesse sentido, MINAS GERAIS, TJ. Embargos de Declaração-CV Nº 
1.0439.04.034707-2/008; Rel. Áurea Brasil, 2013; e RIO GRANDE DO SUL, TJ. Embar-
gos Infringentes Nº 70039438148, Rel. Arno Werlang, 2013
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Assim, abarcado por tal entendimento jurispruden-
cial, mantêm-se em vigor as normas municipais mais res-
tritivas no que tange à instalação de ERB’s em locais ca-
racterizados como áreas críticas, devendo os interessados, 
nestes casos, observar o distanciamento em relação a essas 
áreas previsto pelas normas municipais para que a ativida-
de seja realizada de maneira regular.

Tais normas deverão ser observadas pelos órgãos am-
bientais no procedimento  de licenciamento ambiental das 
estruturas, já que é por meio dele que são licenciadas a 
localização, a instalação, a alteração e a operação de ativi-
dades ou empreendimentos que possam ser considerados 
como potencialmente poluidores.

Tal observância deve ocorrer, especialmente, no mo-
mento da concessão da Licença Prévia, tendo em vista 
que por meio desta se aprova a localização do empreendi-
mento, nos termos do art. 8º, I, da Resolução CONAMA n. 
237/1997 (1997).

3. ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE (ERB’S) 
LOCALIZADAS EM ÁREAS CRÍTICAS

Como visto, apesar de a legislação federal ter restrin-
gido o funcionamento das ERB’s em áreas críticas apenas 
com previsão diferenciada no que diz respeito à medição 
da radiação das estruturas em tais locais, vários Municí-
pios passaram a prever em sua legislação normas mais 
restritivas sobre a temática, inserindo, em muitos casos, a 
proibição de instalação de ERB’s em áreas críticas, de modo 
a proteger de uma maneira mais efetiva os grupos vulnerá-
veis abarcados por tais locais.

Há casos, porém, em que a restrição prevista pela 
norma municipal quanto à existência das ERB’s em área 
crítica ou a caracterização desta se dá posteriormente à ins-
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talação da estrutura no local.
Em tais situações, os administradores se veem, mui-

tas vezes, sem saber como atuar. Indaga-se sobre a possi-
bilidade de permanência das Estações na área, a necessi-
dade de determinação de retirada ou relocação destas, os 
instrumentos que podem ser utilizados para a resolução do 
impasse, etc.

Essa dificuldade na atuação administrativa acaba por 
gerar práticas distintas pelos entes, insegurança jurídica 
ao administrado e ao próprio Poder Público, além do não 
atingimento dos fins das normas que se voltam à proteção 
ambiental e à saúde humana.

Surge, assim, a necessidade de analisar com maior 
profundidade as situações que envolvem ERB’s instaladas 
em áreas críticas anteriormente à entrada em vigor da nor-
ma proibitiva ou à caracterização do local como tal, quando 
já existente essa norma, e traçar diretrizes para a atuação 
dos entes que inseriram ou que pretendem inserir em sua 
legislação o regulamento em questão, a fim de possibilitar 
uma atuação equânime pelo Poder Público, com base nos 
princípios e regras vigentes no ordenamento brasileiro e de 
modo a garantir a máxima proteção ambiental e da saúde 
humana.

Propõe-se como solução à problemática apresentada 
a utilização do licenciamento e da fiscalização ambiental 
como instrumentos de controle e gestão ambiental de ERB’s 
localizadas em áreas críticas, diferenciando-se a atuação do 
Poder Público em relação aos casos em que as estruturas já 
possuem licença ambiental válida e aos casos em que as Es-
tações não passaram pelo procedimento de licenciamento 
ambiental.
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3.1. ERB’S localizadas em áreas críticas com prévia 
licença ambiental

No que tange às estruturas já instaladas em área críti-
ca e que obtiveram a licença ambiental antes da criação da 
norma proibitiva ou da caracterização do local como área 
crítica, trabalha-se com a ideia de direito adquirido no li-
cenciamento.

O questionamento que pode ser feito ao vir à tona 
a explicitada situação é o seguinte: há direito adquirido à 
permanência das ERB’s instaladas e licenciadas ambiental-
mente anteriormente à entrada em vigor da norma proi-
bitiva de localização das Estações em áreas críticas ou da 
caracterização do local como tal, quando já existente essa 
norma?

Para responder ao questionamento, faz-se necessário, 
inicialmente, analisar o conceito, a natureza e as caracterís-
ticas do licenciamento ambiental e das licenças ambientais, 
bem como a possibilidade de modificação destas.

Em exposição da conceituação legal, o licenciamento 
ambiental, vem a ser, nos termos do art. 2º, I, da Lei Com-
plementar n.º 140, de 08 de dezembro de 2011, “o proce-
dimento administrativo destinado a licenciar atividades 
ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, 
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qual-
quer forma, de causar degradação ambiental”. (BRASIL, 
2011).

Possui o licenciamento ambiental natureza jurídica 
de procedimento administrativo, do que se extrai a neces-
sidade de observância pelo interessado de um conjunto de 
formalidades e etapas definidas pelas normas ambientais 
para que a Administração Pública consinta a utilização dos 
recursos naturais pretendidos. (SILVA, 2012, p. 249).

O licenciamento e a revisão de atividade efetiva ou 
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potencialmente poluidora são instrumentos da Política Na-
cional de Meio Ambiente e a obrigatoriedade de sua obten-
ção está prevista nos arts. 9º, IV42, e 1043, da Lei Federal n.º 
6.938/1981 (BRASIL, 1981). (MILARÉ, 2013, 814).

Após a conclusão de todas as etapas do licenciamento 
ambiental, a Administração Pública expede a licença am-
biental, a qual, nos termos do art. 1º, II, da Resolução CO-
NAMA n.º 237/1997, é conceituada da seguinte forma:

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as 
seguintes definições:
(...)
II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, estabelece as condições, 
restrições e medidas de controle ambiental que deve-
rão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física 
ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar 
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos re-
cursos ambientais consideradas efetiva ou potencial-
mente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, 
possam causar degradação ambiental. (1997).

O autor Édis Milaré ensina que a licença ambiental 
possui algumas características peculiares, que a distinguem 
das licenças administrativas. São elas: a) exigência de algu-
ma forma de avaliação prévia de impactos; b) desdobra-
mento em três subespécies de licença (prévia, de instalação 
e de operação); e c) estabilidade temporal, não sendo ga-
rantida pela licença ambiental a manutenção do mesmo es-
tado que vigorava ao tempo de sua expedição, estando ela 
sujeita a prazos de validade e à renovação, considerando 
para tanto exigências supervenientes, pautadas no estado 

42 Art. 9º São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: (...) IV - o licencia-
mento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.
43 Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos 
e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluido-
res ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de 
prévio licenciamento ambiental.
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da técnica e nas alterações das características ambientais. 
(MILARÉ, 2013, p. 786).

Das particularidades acima expostas, é possível se ex-
trair a natureza peculiar da licença ambiental. Esta se apro-
xima da licença administrativa, uma vez que representa 
uma anuência do Poder Público quanto ao exercício dos 
direitos de propriedade e de exploração econômica, porém 
se diferencia dela, pois, apesar de ter prazo de validade es-
tipulado, goza de caráter de estabilidade, e não poderá ser 
suspensa por discricionariedade ou arbitrariedade, estan-
do sujeita à revisão ou suspensão em caso de interesse pú-
blico superveniente e quando houver descumprimento dos 
requisitos preestabelecidos no processo de licenciamento. 
(MARCHESAN; STEIGLEDER; CAPPELLI, 2013, p. 111-
112).

Nas palavras do autor Édis Milaré, “a licença ambien-
tal, validamente outorgada, assegura ao seu titular uma es-
tabilidade meramente temporal, não um direito adquirido 
de operar ad aeternum”. (MILARÉ, 2013, p. 258).

Isso porque é impossível que o órgão ambiental ante-
veja, ao estabelecer os condicionantes de uma licença am-
biental, todas as medidas de controle necessárias para cada 
caso, levando em conta a dinâmica da natureza e os demais 
fatores que influenciam no licenciamento ambiental.

Os autores Daniel Roberto Fink e André Camargo 
Horta de Macedo explicam que a licença ambiental é do-
tada implicitamente de uma cláusula rebus sic stantibus. De 
tal forma, enquanto as condições originais que ensejaram a 
sua concessão permanecerem, será a licença mantida; mas, 
ao contrário, se elas mudarem, não havendo mais o atendi-
mento ao fim de preservação do meio ambiente saudável, 
deve ser a licença revista, podendo ser alterada ou até reti-
rada. (FINK; MACEDO, 2002, p. 12).
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A Resolução do CONAMA n.º 237/1997 (1997) trouxe 
solução para essas situações imprevisíveis, ao expor, por 
meio de seu art. 1944, a possibilidade de o órgão ambiental, 
mediante decisão motivada, “modificar os condicionantes 
e as medidas de controle e adequação, suspender ou can-
celar uma licença expedida”, ações essas que são conside-
radas como medidas saneadoras das licenças ambientais. 
Ressalta-se que o referido dispositivo se encontra em sin-
tonia com a Lei Complementar n.º 140/2011, em especial 
com o objetivo de “proteger, defender e conservar o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão 
descentralizada, democrática e eficiente” explicitado por 
meio de seu art. 3º, I45.

Feitas as observações sobre o licenciamento e a licença 
ambiental e as regras que as norteiam, passa-se à análise da 
existência ou não de direito adquirido de empreendimen-
tos instalados anteriormente à entrada em vigor de normas 
reguladoras do procedimento licenciatório ambiental.

Édis Milaré observa que a previsão do art. 5º, XXXVI, 
da Carta Magna de 198846 (BRASIL, 1988, p. 07), no sentido 
de proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito 
e da coisa julgada contra lei nova, poderia levar ao pensa-
mento de que, uma vez licenciada ou autorizada determi-
nada atividade que, posteriormente, revela-se prejudicial 

44 Art. 19 – O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modi-
ficar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar 
uma licença expedida, quando ocorrer: I - Violação ou inadequação de quaisquer 
condicionantes ou normas legais. II - Omissão ou falsa descrição de informações rele-
vantes que subsidiaram a expedição da licença. III - superveniência de graves riscos 
ambientais e de saúde.
45 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos
Municípios, no exercício da competência comum a que se refere esta Lei Complemen-
tar: I - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente; (...)
46  Art. 5o (…) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 
e a coisa julgada
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ao meio ambiente, nenhuma alteração ou limitação poderia 
ser imposta, criando-se o direito adquirido do empreende-
dor, com base em licença pretérita (ato jurídico perfeito). 
(MILARÉ, 2013, p. 811).

Entretanto, esclarece o autor que tal entendimento se 
mostra equivocado. Isso porque a ordem econômica e a li-
vre iniciativa são norteadas pela defesa do meio ambiente, 
assim como o exercício do direito de propriedade. Ademais, 
as normas editadas com o fim de proteger o meio ambiente, 
por serem de ordem pública, têm incidência imediata e se 
aplicam não apenas aos fatos ocorridos sob sua vigência, 
mas também às consequências e aos efeitos atuais e futuros 
dos fatos ocorridos sob a égide da lei anterior, apenas dei-
xando de atingir relações jurídicas já definitivamente exau-
ridas antes de sua edição. (MILARÉ, 2013, p. 811).

Assim, com base nesse entendimento, o autor conclui 
que, se uma atividade já estiver em operação com base em 
licença ambiental e sobrevier legislação que regule o licen-
ciamento ambiental do empreendimento, deverá ser aguar-
dada a “renovação do ato autorizativo para serem incor-
poradas as novas exigências, salvo nos casos em que a lei 
impuser condições e prazos específicos”. (MILARÉ, 2013, 
p. 812).

Ana Maria Marchesan, Annelise Steigleder e Sílvia 
Cappelli se posicionam da mesma forma e destacam que, 
ocorrendo uma mudança no zoneamento ambiental que 
torne a atividade desconforme, “deverá ser oportunizado 
ao empreendedor, quando da renovação da LO [Licença de 
Operação], adaptar a sua atividade às novas condições”. 
(MARCHESAN; STEIGLEDER; CAPPELLI, 2013, p. 116).

A renovação ou a correção periódica dos licencia-
mentos ambientais também é pautada na proibição do di-
reito adquirido de poluir, motivo pelo qual deve o órgão 
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ambiental obrigar, como condicionante na licença, o cum-
primento da nova exigência mais restritiva.

Sobre o assunto, Hugo Nigro Mazzili ensina que não 
é possível assegurar um direito adquirido de degradar o 
meio ambiente em detrimento de gerações que ainda estão 
por vir, não podendo, com isso, ser aplicado o regime de 
prescrição patrimonial do direito privado à reparação da 
natureza, sendo o direito ao meio ambiente sadio indispo-
nível e imprescritível. (MAZZILLI, 2006, p. 440-441).

O autor ainda ressalta:
Ora, não se pode admitir coisa julgada ou direito ad-
quirido contra direitos fundamentais da humanidade. 
A verdade suprajurídica é a de que não existe nem 
pode existir o direito de violar o meio ambiente e des-
truir as condições do próprio habitat do ser humano. 
Como admitir a formação de direitos adquiridos e coi-
sa julgada em detrimento até mesmo de gerações que 
ainda não nasceram?! (MAZZILLI, 2006, p. 514).

A jurisprudência também caminha no sentido de 
entendimento pela inexistência do direito adquirido de 
poluir, havendo inúmeros julgados no país nos quais os 
Tribunais já adotaram o referido posicionamento para fun-
damentar suas decisões47.

Pelo explanado, depreende-se ser possível a exigência 
de correção do licenciamento, com base nas normas atuais 
que regulam o procedimento em questão, ainda que haja, 
com isso, a necessidade de observância de normativas mais 
restritivas. Caso contrário, estar-se-ia contrariando a proi-
bição do direito adquirido de poluir e a natureza precária 
da licença ambiental, bem como haveria um consentimento 
com a degradação ambiental, colocando-se o interesse pri-

47  Nesse sentido, PIAUÍ, TJ. MS: 00071991320148180000 PI 201400010071996; Rel. Pe-
dro de  Alcântara   Macêdo,   2015;   e   TRIBUNAL  REGIONAL   FEDERAL  (2   Re-
gião). AC: 289198  ES 2002.02.01.023408-5, Rel. Theophilo Miguel, 2007.
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vado à frente do interesse público e do direito de todos a 
um meio ambiente sadio.

Com base nessa compreensão, entende-se que, so-
brevindo norma que proíba a instalação das estruturas em 
área crítica ou a caracterização do local como tal e já tendo 
sido concedida licença ambiental para o empreendimento 
anteriormente à entrada em vigor dessa norma, caberá ao 
ente, inicialmente, o condicionamento da renovação da li-
cença ambiental ou a concessão de nova licença à remoção/
relocação da estrutura, em observância ao novo distancia-
mento de segurança atinente aos efeitos da emissão de ra-
diação eletromagnética.

Assim, poderá o Poder Público se valer do instru-
mento do licenciamento ambiental, em um primeiro mo-
mento, para regular de uma maneira igualitária os casos 
que envolvem ERB’s já instaladas e licenciadas ambiental-
mente e que ocupam locais considerados como áreas críti-
cas, fazendo valer o princípio da precaução, a proibição do 
direito adquirido de poluir, a observância da norma mais 
protetiva, bem como o amparo aos grupos vulneráveis, me-
recedores de especial proteção.

1.1. ERB’S localizadas em áreas críticas sem prévia 
licença ambiental

Quanto à segunda situação, que diz respeito às ERB’s 
instaladas em áreas críticas antes da norma proibitiva ou 
da caracterização do local como tal, quando já existente a 
norma, e que não obtiveram licença ambiental, mostra-se 
patente a irregularidade da estrutura, a qual se prolonga 
no tempo, sendo cabível a utilização do instrumento de fis-
calização ambiental para regularização da situação.

Aplica-se ao presente caso, igualmente, a ideia de ine-
xistência de direito adquirido de poluir o meio ambiente, 
de modo a se extrair que o fato de a estrutura já ter sido ins-
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talada no local anteriormente à entrada em vigor de norma 
proibitiva não é motivo para se permitir a permanência da 
Estação na área, devendo haver a observância das normas 
mais restritivas, a fim de se proteger o meio ambiente e a 
saúde humana.

Ressalta Édis Milaré que, “com mais razão ainda, uma 
atividade em operação, que ainda não dispõe das devidas 
licenças ambientais, deverá adequar-se à nova realidade le-
gislativa e submeter-se ao comando da lei posterior”. (MI-
LARÉ, 2013, p. 812).

A situação ora analisada se mostra muito mais gra-
vosa, em razão do fato de a estrutura não ter em nenhum 
momento se submetido ao controle do órgão ambiental 
competente, por meio do procedimento de licenciamento 
ambiental, mostrando-se necessária uma atuação mais in-
cisiva e urgente do Poder Público.

A conduta de instalar ou fazer funcionar uma ativi-
dade passível de licenciamento ambiental sem a prévia ob-
tenção da licença ambiental respectiva foi tipificada na le-
gislação pátria como crime ambiental, de acordo com o que 
prevê o art. 60, da Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro 
de 199848 (BRASIL, 1998).

A legislação federal também caracterizou a referida 
conduta como infração administrativa ambiental, o que 
fez por meio do art. 66, do Decreto Federal n.º 6.514/200849 

48  Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer 
parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente po-
luidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contra-
riando as normas legais e regulamentares pertinentes: Pena - detenção, de um a seis 
meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
49  Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, 
atividades, obras ou
serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmen-
te poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em 
desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos  
pertinentes:  Multa  de  R$  500,00  (quinhentos  reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de reais).
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(BRASIL, 2008), o qual regulamenta a Lei supracitada.
Assim, constatada pelo ente a existência de conduta 

infracional, surge ao Poder Público o poder-dever de atuar 
para proteger o meio ambiental, decorrente do princípio da 
obrigatoriedade de atuação (intervenção) estatal ou princí-
pio da natureza pública da proteção ambiental (AMADO, 
2014, p. 340), o qual deriva do princípio dezessete da De-
claração de Estocolmo de 197250 (1972) e também pode ser 
extraído do art. 225, caput, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 198851 (BRASIL, 1988, p. 71).

Romeu Faria Thomé da Silva destaca que “a atuação 
obrigatória do Estado decorre da natureza indisponível do 
meio ambiente, cuja proteção é reconhecida hoje como in-
dispensável à dignidade e à vida de toda pessoa”, de modo 
que, havendo a constatação de uma degradação ambiental, 
“incumbe ao Poder Público lançar mão de instrumentos 
diversos, destacando-se a aplicação de sanções adminis-
trativas previstas em lei, tais como multas, suspensão da 
licença ambiental, embargo da atividade, dentre outras”. 
(SILVA, 2012, p. 78-79).

Desta forma, aplicando-se tais ideias à situação trazi-
da à baila, observa-se que se faz necessária, como medida 
de regularização das ERB’s já instaladas em áreas críticas 
antes da norma proibitiva ou da caracterização do local e 
que não possuem a licença ambiental cabível, a aplicação 
de sanções administrativas previstas na legislação, decor-
rentes da prática de conduta infracional.

50 17 - Deve ser confiada, às instituições nacionais competentes, a tarefa de planificar, 
administrar e controlar a utilização dos recursos ambientais dos Estados, com o fim 
de melhorar a qualidade do meio ambiente. 
51  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



Alisson Guilherme Zeferino, Cristian Graebin Wienke, Letícia Maria Rêgo Teixeira Lima,
Ludmilla Dematte de Freitas Coutinho, João Paulo Rocha de Miranda

100

Como proposta de sanção, apresenta-se a determina-
ção pelo Poder Público de demolição da estrutura, prevista 
no art. 19, do Decreto Federal n.º 6.514/200852.

Isso porque a proibição de instalação e funcionamen-
to da ERB no local caracterizado como área crítica impede 
a regularização da atividade, de modo que, por tal moti-
vo, mostra-se sem efeito a aplicação de outras penalidades, 
como, por exemplo, a interdição ou o embargo.

O autor Romeu Thomé recomenda a imposição da 
sanção de demolição aos casos de impossibilidade de ade-
quação da atividade à legislação ambiental, como se vê:

O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áre-
as tem por objetivo impedir a continuidade do dano 
ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e 
dar viabilidade à recuperação da área degradada. Por 
óbvio, esse tipo de penalidade só pode alcançar a ati-
vidade que tenha condições de se adequar às normas 
ambientais, pois caso contrário a penalidade recomen-
dada será a demolição. (SILVA, 2012, 596).

Dessa forma, aplica-se às estruturas não licenciadas o 
mesmo entendimento de inexistência de direito adquirido, 
mas com a exigência imediata de demolição/remoção da 
ERB, diante da impossibilidade de regularização da estru-
tura e adequação desta às normas ambientais vigentes.

CONCLUSÃO

O presente ensaio buscou analisar as situações em 
que normas mais protetivas proíbem a instalação de ERB’s 
em áreas críticas e traçar diretrizes para atuação do Poder 

52  Art. 19. A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade am-
biental, após o contraditório e ampla defesa, quando: I - verificada a construção de 
obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a legislação ambiental; 
ou II - quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legis-
lação ambiental e não seja passível de regularização
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Público, nos casos em que as estruturas já haviam sido ins-
taladas em tais locais anteriormente à entrada em vigor da 
norma proibitiva ou à caracterização do local como área 
crítica, quando já existente a referida norma.

Foi estudado o funcionamento das ERB’s e os possí-
veis riscos que tais estruturas podem gerar ao meio am-
biente e à saúde humana, além de ter sido explicitada a au-
sência de certeza quanto a tais malefícios.

Ademais, verificaram-se as regras gerais e os princí-
pios que são utilizados como parâmetros para funciona-
mento das ERB’s, ressaltando como normas principais a 
Lei Federal n.º 11.934/2009 e o princípio da precaução.

Após, estudou-se o regramento trazido pela legisla-
ção federal e pela legislação municipal sobre as chamadas 
“áreas críticas”, tendo se observado que vários Municí-
pios passaram a prever em seu ordenamento normas mais 
restritivas sobre a temática, inserindo, em muitos casos, a 
proibição de instalação de ERB’s em áreas críticas, de modo 
a proteger de uma maneira mais efetiva os grupos vulnerá-
veis abarcados por tais locais.

Entretanto, foi destacado que tal previsão mais restri-
tiva das normas municipais tem gerado dúvidas aos admi-
nistradores quanto às medidas que podem ser seguidas em 
relação a ERB’s que já haviam se instalado em áreas críti-
cas antes da proibição legal, gerando, assim, a necessidade 
de estudo mais aprofundado do caso e delineamento das 
ações a serem adotadas pelo Poder Público.

Foi proposta como solução à problemática apresen-
tada a utilização do licenciamento e da fiscalização am-
biental como instrumentos de controle e gestão ambiental 
de ERB’s localizadas em áreas críticas, diferenciando-se a 
atuação do Poder Público em relação aos casos em que as 
estruturas já possuem licença ambiental válida e aos casos 
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em que as Estações não passaram pelo procedimento de 
licenciamento ambiental.

Em relação às estruturas instaladas em áreas críticas 
e que foram previamente licenciadas pelo órgão ambiental 
competente, foi sugerido que o ente federado adote como 
medida, inicialmente, o condicionamento da renovação da 
licença ambiental ou a concessão de nova licença à remo-
ção/relocação da estrutura, em observância ao novo distan-
ciamento de segurança, com base no princípio da precau-
ção, na proibição do direito adquirido de poluir, bem como 
na necessidade de observância da norma mais protetiva e 
de amparo aos grupos vulneráveis, merecedores de espe-
cial proteção.

Por fim, no que tange às Estações instaladas em áre-
as críticas e que não passaram previamente pelo procedi-
mento de licenciamento ambiental, foi proposta como ação 
administrativa a exigência imediata de demolição/remoção 
das ERB’s, diante da impossibilidade de regularização da 
estrutura e adequação desta às normas ambientais vigentes 
e da existência de conduta infracional, bem como com base 
no princípio da obrigatoriedade de atuação (intervenção) 
estatal.
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RESUMO: Pretende-se analisar a Operação Urbana Consor-
ciada da zona portuária da Cidade do Rio de Janeiro para 
verificar a sua adequação à legislação urbano-ambiental, no 
que toca à construção de uma cidade plural, em que os inte-
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resses de toda coletividade sejam considerados, em especial 
dos sujeitos vulneráveis. A política de revitalização urbana 
ali empreendida, contudo, reproduziu o modelo de planeja-
mento estratégico urbano adotado por outras cidades globais, 
cuja preocupação central foi, como demonstra a experiência 
do Veículo Leve sobre Trilhos, o redirecionamento da vocação 
econômica de uma área degradada para o turismo e o lazer, 
atividades que apenas podem ser consumidas por cidadãos 
abastados, agravando vulnerabilidades sociais, bem como 
distanciando a efetividade do direito à cidade sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: Operação Urbana Consorciada – Porto 
Maravilha – Veículo Leve sobre Trilhos – vulnerabilidade so-
cial – direito à cidade sustentável

ABSTRACT: This article aims to analyze the Consortium Ur-
ban Operation of the port area of the City of Rio de Janeiro 
to verify its adequacy to the urban-environmental legislation, 
regarding the construction of a plural city, in which interests 
of all collectives are considered, especially of the vulnerab-
le ones. The policy of urban revitalization undertaken in that 
region, however, reproduced the model of urban strategic 
planning adopted by other global cities, whose central con-
cern was, as demonstrated by the experience of the Light Rail 
Vehicle, a redirection of the economic vocation of a degraded 
area for tourism and leisure, activities that can only be consu-
med by wealthy citizens, worsening social vulnerabilities, as 
well as distancing the effectiveness of the right to a sustaina-
ble city.

KEYWORDS: Consortium Urban Operation - Wonderful 
Port – Light Rail Vehicle - social vulnerability - right to a sus-
tainable city

SUMÁRIO: Introdução; 1. Operações Urbanas Consorciadas 
e sua previsão no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001); 1.1 
O Caso Operação Urbana Consorciada da região portuária da 
Cidade do Rio de Janeiro: “Porto Maravilha”; 1.1.1 Críticas 
e reflexões à Operação Urbana Consorciada “Porto Maravi-
lha”; 1.1.2 Lógica mercantil assumida pela Operação Urbana 
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Consorciada do “Porto Maravilha” incompatível com a efe-
tividade do Direito à Cidade sustentável, à luz da legislação 
urbano-ambiental; 1.1.3 Veículo Leve sobre Trilhos: verda-
deira função turística voltada para população de alta renda 
travestida de divulgada “mudança na mobilidade urbana”; 
Conclusão; Referências Bibliográficas.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é analisar o instituto da Ope-
ração Urbana Consorciada, em especial criticar a Operação 
Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro, 
conhecida como “Porto Maravilha”, no que tange a diver-
sos aspectos a ela relacionados. Propõe-se, nesse sentido, 
verificar se essa proposta de revitalização do centro urbano 
estaria em consonância com o propósito da legislação ur-
bano-ambiental de viabilizar a toda a coletividade o direito 
a uma cidade sustentável, conceito entendido amplamen-
te, nele abrangendo um feixe de outros direitos (moradia, 
trabalho, lazer, saúde, educação, segurança, transporte pú-
blico, meio ambiente ecologicamente equilibrado), por ser 
consectário do princípio da dignidade da pessoa humana 
(CAVALLAZZI, 2008, p. 688- 689).

Em virtude disso, inaugura-se o ensaio a partir de 
estudo das características gerais do instituto na legislação 
de regência (Item 1), para depois adentrar na normativa 
específica do tema em exame (Item 1.1), cuidando de res-
saltar as principais críticas e reflexões que a matéria exige 
(Item 1.1.1). Além disso, demonstra-se, através de exemplo 
concreto (Item 1.1.3), que a política de revitalização urbana 
da cidade do Rio de Janeiro, por redirecionar a vocação da 
região portuária ao turismo e ao lazer, tende a beneficiar 
uma camada social específica, enquanto reserva à grande 
maioria de vulneráveis um futuro incerto e de remoções. 
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Distancia-se, portanto, da finalidade do ordenamento ju-
rídico de construção de uma cidade onde todos vivam de 
forma digna, justa e igual. (Item 1.1.2).

1. OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS E SUA 
PREVISÃO NO ESTATUTO DA CIDADE (LEI Nº 
10.257/2001)

As Operações Urbanas Consorciadas estão reguladas 
no Estatuto da Cidade (artigos 32 a 34A), cujo artigo 32, §1º 
as conceitua como o conjunto de intervenções coordenadas 
pelo Poder Público municipal, com a participação de diver-
sos interessados, com o objetivo de alcançar em determina-
da área transformações urbanísticas estruturais, melhorias 
sociais e valorização ambiental. Para realizar uma operação 
urbana consorciada, é necessária a aprovação de uma lei 
municipal específica, que deve estar em consonância com o 
disposto no plano diretor.

De acordo com o previsto no artigo 33 do Estatuto da 
Cidade, a lei que aprovar a Operação Urbana Consorciada 
deverá conter o plano de trabalho respectivo, cujo conteú-
do mínimo deve compreender os seguintes itens:

(i) definição da área a ser atingida;
(ii) programa básico de ocupação da área;
(iii) programa de atendimento econômico e social 

para a população diretamente afetada pela ope-
ração;

(iv) finalidades da operação;
(v) estudo prévio de impacto de vizinhança;
(vi) contrapartida a ser exigida dos proprietários, 

usuários permanentes e investidores privados 
em função da utilização dos seguintes benefícios: 
modificação de índices e características de parce-
lamento, uso e ocupação do solo e subsolo, além 
de alterações das normas edilícias; a regulariza-
ção de construções, reformas ou ampliações exe-
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cutadas em desacordo com a legislação vigente; 
e a concessão de incentivos a operações urbanas 
que utilizam tecnologias visando à redução de 
impactos ambientais, e que comprovem a utili-
zação, nas construções e uso de edificações ur-
banas, de tecnologias que reduzam os impactos 
ambientais e economizem recursos naturais;

(vii) forma de controle da operação, obrigatoriamente 
compartilhada com representação da sociedade 
civil; e

(viii) natureza dos incentivos a serem concedidos aos 
proprietários, usuários permanentes e investido-
res privados, uma vez concedidos incentivos a 
operações urbanas que utilizem tecnologias lim-
pas.

Ademais, o Estatuto da Cidade permite ainda, na for-
ma do artigo 34, que a lei específica que cria a Operação 
Urbana Consorciada, preveja a transferência de potencial 
construtivo no âmbito da operação, bem assim certificados 
de potencial adicional de construção (CEPAC’s), que serão 
alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamen-
to das obras necessárias à respectiva operação.

Analisados os dispositivos legais do Estatuto da Ci-
dade que regulam a Operação  Urbana Consorciada, cum-
pre verificar especificamente como esse instituto foi disci-
plinado no caso do projeto de revitalização urbana da zona 
portuária da cidade do Rio de Janeiro.

1.1. O caso Operação Urbana Consorciada da região 
portuária da Cidade do Rio de Janeiro: “Porto 
Maravilha”

No que tange ao caso específico ora em exame, a Lei 
Complementar Municipal nº 101/2009, em observância ao 
previsto no artigo 32 do Estatuto da Cidade e, ainda na vi-
gência do antigo Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro 
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(Lei Complementar Municipal nº 16/1992), instituiu a Ope-
ração Urbana Consorciada na Região do Porto do Rio de 
Janeiro. Além disso, a LC nº 101/2009 foi responsável pela 
criação, na forma do seu artigo 3º e anexos I e I-A, da Área 
de Especial Interesse Urbanístico - AEIU que abrange áreas 
das Regiões Administrativas I, II, III e VII, que compreen-
dem a totalidade dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo 
Cristo, e parte dos bairros do Centro, São Cristovão e Cida-
de Nova (AYRES, 2012, p. 204).

Além da LC nº 101/2009, o projeto de revitalização 
da zona portuária carioca também foi viabilizado pela edi-
ção da Lei Complementar Municipal nº 102/2009, que criou 
a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do 
Porto do Rio de Janeiro (CDURP), pessoa jurídica, consti-
tuída sob a forma de sociedade por ações, na modalidade 
sociedade de economia mista, controlada pelo Município, 
que tem funções específicas, dentre outras, promover o 
desenvolvimento urbano da AEIU da Região do Porto do 
Rio; coordenar, viabilizar e executar ações de concessões 
ou parcerias; gerir ativos patrimoniais, na forma do artigo 
1º da LC nº 102/2009.

Por fim, compõe ainda o quadro normativo que deu 
substrato à realização da Operação Urbana Consorcia-
da “Porto Maravilha” a Lei Complementar Municipal nº 
105/2009, que instituiu o Programa Municipal de Parcerias 
Público-Privadas (PROPAR-RIO), destinado a promover a 
realização de Parcerias Público-Privadas (PPP’s) no âmbi-
to municipal, com observância das normas gerais previstas 
na Lei Federal n° 11.079/2004.

Estabelecido o diploma jurídico federal que rege a 
Operação Urbana Consorciada, bem assim as legislações 
específicas que foram aprovadas para viabilizá-lo na esfera 
local, vale destacar que esse modelo jurídico não é isento de 
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críticas, as quais cumpre formular aos seus mais diversos 
aspectos, como se fará a seguir.

1.1.1. Críticas e reflexões à Operação Urbana Consorciada 
“Porto Maravilha”

A primeira censura que pode ser feita à Operação 
Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio se refere 
ao descumprimento do preceito contido no artigo 32, §1º 
do Estatuto da Cidade, que exige a participação popular 
efetiva dos proprietários, moradores, usuários permanen-
tes e investidores privados no planejamento, gestão, acom-
panhamento e avaliação da operação urbana consorciada. 
É importante ressaltar que a ausência dos eventuais inte-
ressados, por se tratar de dever legal53, pode gerar proce-
dimentos administrativos e ações judiciais propostas por 
aqueles que se sentiram excluídos do respectivo processo 
decisório em que deveriam ter sido consultados. Desse 
modo, privar a população moradora de uma área atingida 
pela Operação Urbana Consorciada de se envolver nessa 
Operação configura vício de ilegalidade que macula o res-
pectivo projeto (PRESTES, 2012, p. 83).

Especificamente, o conjunto de leis municipais (LC nº 
101/2009, LC nº 102/2009 e LC nº 105/2009) que assegura 
a realização da Operação Urbana Consorciada “Porto Ma-
ravilha” foi aprovado pela Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, em novembro de 2009, em regime de urgência, cer-
ca de apenas um mês após o anúncio da vitória da cidade 

53  MOREIRA (2006, p. 190) adverte que a garantia da gestão democrática da cidade 
pressupõe a aplicação efetiva dos instrumentos previstos no artigo 43 do Estatuto 
da Cidade, a saber: (i) órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, 
estadual e municipal; (ii) debates, audiências e consultas públicas; (iii) conferências 
sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; e (iv) 
iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvi-
mento urbano
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do Rio de Janeiro como sede dos jogos olímpicos de 2016, 
sob o pretexto de obrigatoriedade de atendimento aos com-
promissos firmados no Dossiê de Candidatura aos Jogos 
Olímpicos. Tal votação em tempo recorde denota ausência 
de prazo adequado para um efetivo debate acerca dos im-
pactos do projeto de revitalização da zona portuária, por 
exemplo, no cotidiano dos moradores e trabalhadores da-
quela região. Deve-se notar também que a observância do 
princípio da participação popular pressupõe igualmente a 
transparência no fornecimento de informações, que devem 
ser tanto qualitativa como quantitativamente satisfatórias, 
o que não ocorreu nas oficinas e audiências públicas re-
alizadas apenas, de maneira formal, para a discussão dos 
projetos de lei (AYRES, 2012, p. 204-205).

Outra crítica que se pode formular diz respeito à for-
ma em lote único e indivisível da venda das CEPAC’s. A LC 
nº 101/2009, que instituiu a Operação Urbana Consorciada 
da zona Portuária do Rio, definiu aumento do potencial de 
construção em algumas áreas que pode variar em função 
do endereço. Para construir, o investidor precisa necessa-
riamente comprar CEPAC’s. Com o intuito de estimular a 
ocupação da região, projetos residenciais demandam me-
nos CEPAC’s que projetos comerciais (SILVA, 2015).

Ocorre que o Município do Rio de Janeiro, em vez 
de pulverizar as vendas de CEPAC’s, preferiu ofertar em 
leilão todo o depósito de CEPAC’s em bloco, sob a justifi-
cativa de “garantir que o plano de requalificação urbana 
de longo prazo tenha o mínimo de risco de interrupção” 
(SILVA, 2015). Para surpresa de todos, o vencedor do lei-
lão não foi um ente privado, na medida em que o estoque 
de CEPAC’s foi arrematado pelo Fundo de Investimento 
Imobiliário Porto Maravilha (FIIPM), criado pelo Fundo de 
Garantia  do Tempo de Serviço (FGTS) e administrado pela 
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Caixa Econômica Federal (CAIXA), por R$ 3,5 bilhões, ou 
R$ 545,00 cada título, além da preferência na compra de 
imóveis desapropriados pela Prefeitura que consumam, 
pelo menos, 60% (sessenta por cento) dos CEPAC’s. Ao 
comprar os títulos, o fundo arrematante assumiu o paga-
mento das despesas da Operação Urbana Consorciada da 
zona portuária pelo prazo de 15 (quinze) anos, de acordo 
com o cronograma de pagamentos do contrato de PPP.

Aliás, todos os números que envolvem a revitaliza-
ção do Porto do Rio são portentosos. Considerando valo-
res atualizados em junho de 2011(SILVA, 2015), os custos 
da Operação Urbana, somam R$ 8 bilhões, enquanto a PPP 
terá duração de 15 (quinze) anos (junho de 2011 a junho de 
2026), incluindo obras e serviços em toda a extensão da área 
do “Porto Maravilha”, lembrando que a Operação Urbana 
Consorciada da Região não poderá ultrapassar o período 
de 30 (trinta) anos, conforme disposto na LC nº 101/2009 
(artigo 1º, parágrafo único).

Ora, o que se verifica é que, nesse protótipo de PPP, o 
setor privado não arca com os riscos, uma vez que é o setor 
público, na figura da CDURP e da CAIXA, que financia o 
projeto de revitalização da Região do Porto do Rio.

Nesse sentido, a Operação Urbana Consorciada da 
Região do Porto do Rio reproduz, com certo sucesso, o mo-
delo internacional de planejamento estratégico urbano já 
adotado por outras cidades globais, como, por exemplo, 
Barcelona e Buenos Aires. De acordo com esse regime, a 
revitalização urbana de antigas zonas portuárias acarreta o 
redirecionamento daquela região para uma função nitida-
mente turística e de lazer, o que resulta em um processo de 
valorização de regiões outrora degradadas, implicando, na 
lógica do empreendedorismo urbano capitalista, o desloca-
mento de pessoas de menor renda que viviam nessa área 
da cidade.
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Trata-se, de fato, da estratégia de governos locais de 
vender uma cidade com serviços e infraestruturas especí-
ficas valorizadas pelo capital internacional: hotéis de luxo, 
oferta cultural, comunicações, segurança, incentivos fiscais 
e financeiros, etc.

A esse respeito, vale mencionar a Lei Municipal nº 
5.128/2009 que concedeu incentivos fiscais relativos à Ope-
ração Urbana Consorciada “Porto Maravilha”, isentando 
dívidas de IPTU (prazo de 10 anos), operações de ITBI e 
ISS (prazo de 36 meses), relacionados a imóveis situados na 
área delimitada pela revitalização urbana da zona portuá-
ria. No mesmo sentido, a Lei Municipal nº 5.320/2010 tam-
bém outorgou benefícios e incentivos fiscais relacionados 
à realização de megaeventos na cidade do Rio de Janeiro 
para a construção e o funcionamento de instalações desti-
nadas a hotéis, pousadas, resorts e albergues (remissão de 
dívidas de IPTU, isenção de ITBI e redução da alíquota de 
ISS, por exemplo), além de isenções do ISS para atividades 
diretamente relacionadas à realização dos Jogos Olímpicos 
e Paraolímpicos de 2016, do IPTU e ITBI para imóveis utili-
zados pelo Comitê organizador dos Jogos Olímpicos e das 
Taxas e Contribuições Municipais.

A outorga de tantas regalias fiscais contrasta com a 
situação de penúria financeira em que se encontra atual-
mente o Estado do Rio de Janeiro, já tendo sido inclusive  
decretado “estado de calamidade pública devido à crise 
econômica, que impediria o cumprimento de obrigações 
assumidas com a Olimpíada” 54, nas palavras do Governa-
dor em exercício, Francisco Dornelles, em junho de 2016. 

54  O GLOBO. Governo do RJ decreta estado de calamidade pública devido à crise. 17 Jun. 
2016. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/governo-
-do-rj-decreta-estado-de- calamidade-publica-devido-crise.html. Acesso em 28 Nov. 
2016

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/governo-do-rj-decreta-estado-de-
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/governo-do-rj-decreta-estado-de-
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Trata-se, com efeito, de uma completa inversão de valores, 
na medida em que a preocupação central do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro consiste em honrar compromissos 
assumidos com organismos internacionais. Os cidadãos, 
por sua vez, agonizam em hospitais, professores e servi-
dores públicos não recebem seus proventos, Universidades 
Públicas se encontram sucateadas, em razão de diminui-
ção de verbas, acarretando dificuldades na manutenção do 
seu próprio funcionamento55, em virtude de problemas de 
limpeza do campus e atraso de salário de funcionários, o que 
tem resultado em protestos de alunos e professores por me-
lhores condições de ensino56.

Apresenta-se, assim, a imagem de uma cidade forte, 
positiva e segura, que não necessariamente condiz com a 
realidade para os sujeitos que nela residem. Como a cidade 
funciona em torno de interesses externos, ao invés de tra-
balhar a partir das necessidades dos próprios sujeitos que 
são parte da sua história, retira-se a visibilidade dos vul-
neráveis da cidade. Desse modo, a paisagem dessa cidade 
que passa a ser uma mercadoria, competindo com outras 
cidades que também estão à venda, não pode, pois, ser ma-
culada com vulnerabilidades aparentes (VAINER, 2000, p. 
75-83).

Os vulneráveis devem ficar à margem desse proces-
so de mercantilização da cidade, se tornando invisíveis do 
entorno social, uma vez que não são considerados o pú-

55  O GLOBO. UERJ pode fechar as portas por conta de crise financeira. 10 Jan. 2017. 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/uerj-pode-fechar-as-portas-por-conta-de-
crise-financeira.ghtml. Acesso em 26 Mar. 2017
56  O GLOBO. Alunos e funcionários da UERJ fazem ato no primeiro dia de greve. 07 Mar. 
2016. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/alunos-e-
-funcionarios-da-uerj-fazem- ato-no-primeiro-dia-de-greve.html. Acesso em 28 Nov. 
2016. O GLOBO. Professores da Uerj decidem manter o estado de greve. 23 Jan. 2017. http://
g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/professores-da-uerj- decidem-manter-o-estado-
-de-greve.ghtml. Acesso em 26 Mar. 2017.

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/uerj-pode-fechar-as-portas-por-conta-de-crise-financeira.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/uerj-pode-fechar-as-portas-por-conta-de-crise-financeira.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/uerj-pode-fechar-as-portas-por-conta-de-crise-financeira.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/alunos-e-funcionarios-da-uerj-fazem-
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/alunos-e-funcionarios-da-uerj-fazem-
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/professores-da-uerj-
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/professores-da-uerj-


Alisson Guilherme Zeferino, Cristian Graebin Wienke, Letícia Maria Rêgo Teixeira Lima,
Ludmilla Dematte de Freitas Coutinho, João Paulo Rocha de Miranda

120

blico destinatário dessa venda. Nessa cidade standard que 
se estrutura, tende-se a padronizar relações sociais que di-
zem respeito a um grupo uniformizado em uma massa de 
sujeitos vulneráveis57, sem individualidades ou diferenças, 
ausente de histórias e tradições, marcada, contudo, pela so-
ciedade de risco que a homogeniza de maneira cruel, no rit-
mo perverso ditado pelo mercado, no contexto do processo 
mundial de globalização (CAVALLAZZI; FAUTH, 2012).

Nessa perspectiva, HARVEY (1995, p. 121-45) esclare-
ce que as localidades oferecem, na atual rede de distribui-
ção geográfica do capitalismo globalizado, vantagens com 
vistas a atrair investimentos internacionais. Desta feita, tais 
regiões passam a competir entre si, com ofertas de benefí-
cios fiscais, regulatórios e fundiários, flexibilizando legisla-
ções urbanísticas e ambientais58. É nessa linha de raciocínio 

57  A propósito, ACSELRAD (2006) destaca haver “diferentes ‘vulnerabilidades’, dife-
rentes situações e condições que se articulam nos distintos momentos e localizações” 
e, em razão disso, seria necessário contextualizar as situações de vulnerabilidade so-
cial em que se encontram os indivíduos, caracterizando- os como processos históricos 
para depois interrompê-los, de forma a capturar a “dimensão societal da vulnerabili-
zação”.
58  Como casos emblemáticos de flexibilização de legislação ambiental de interesse 
do capital estrangeiro, vale citar as seguintes propostas integrantes da “Agenda 
Brasil” que estão em tramitação no Congresso Nacional: (i) Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 65/2012: pretende acrescentar um parágrafo ao artigo 225 do 
texto constitucional nos seguintes termos: “A apresentação do estudo prévio de impac-
to ambiental importa autorização para a execução da obra, que não poderá ser suspensa ou 
cancelada pelas mesmas razões a não ser em face de fato superveniente”. Assim, a simples 
apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA), a cargo do empreendedor, possibilitaria a execução 
da obra, sem que houvesse uma prévia avaliação pelo órgão ambiental e a realização 
de audiência pública, em violação ao princípio da prevenção e da participação popu-
lar. A justificativa apresentada para a propositura da emenda é que obras estratégicas 
ao desenvolvimento nacional seriam paralisadas por decisões judiciais. Foi deferida 
a tramitação conjunta da PEC 65/2012 com a PEC 153/2015 (“altera o art. 225 da Consti-
tuição Federal para incluir, entre as incumbências do poder público, a promoção de práticas e a 
adoção de critérios de sustentabilidade em seus planos, programas, projetos e processos de tra-
balho”) que aguarda exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC); 
(ii) Projeto de Lei 654/2015: visa estabelecer um novo procedimento de licenciamento 
ambiental célere para empreendimentos de infraestrutura estratégicos. Estabelecem-
-se curtos prazos preclusivos ao longo do procedimento, no qual a ausência de ma-
nifestação dos órgãos e entidades públicos envolvidos acarretaria concordância com 
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que se insere a disputa por espaços a poluir, assim como a 
expulsão de povos tradicionais e comunidades camponesas 
de seus territórios, além da gentrificação de áreas urbanas 
a partir da remoção da população de baixa renda devido à 
valorização do solo urbano59. Todos esses fenômenos são 
processos de vulnerabilização de grupos sociais60.

Ao mesmo tempo em que a cidade possui uma postu-
ra passiva de objeto (mercadoria), ela assume também uma 
identidade ativa de sujeito, incorporando um protótipo de 
empresa privada, em que o urbanismo adota valores, como 
produtividade, competitividade, racionalidade e produtos 
estandardizados. É nessa ótica de planejamento e gestão 
urbana sob as regras do mercado em que a parceria públi-

o empreendimento objeto de análise. Além disso, o direito à informação é assegura-
do através do denominado Programa de Comunicação Ambiental, executado pelo 
empreendedor, não havendo menção à obrigatoriedade de realização de audiências 
públicas. Tal projeto de lei aguarda inclusão na “ordem do dia” para deliberação no 
plenário do Senado Federal, em virtude da aprovação de requerimento de urgência; 
(iii) Projeto de Lei 3.729/2004: objetiva instituir o licenciamento simplificado, com su-
pressão de importantes etapas do licenciamento ambiental (Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação) e outorga de licença única, transformando as 
regulares licenças em exceção, exigíveis somente nos casos de empreendimentos que 
envolvam potencial de significativa degradação do meio ambiente (casos em que os 
empreendimentos estão sujeitos à elaboração de EIA/RIMA). Além disso, passa a ser 
possível a dispensa de EIA/RIMA nos casos em que, embora a atividade seja reconhe-
cida como capaz de causar significativa degradação do meio ambiente, houver prévia 
avaliação ambiental estratégica (AAE) ou outro instrumento semelhante de avaliação 
ou de gestão territorial. Este projeto de lei aguarda parecer do relator da Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC)
59  Um exemplo concreto do processo de “gentrificação” ocorrido na cidade do Rio de 
Janeiro em razão da sua preparação para o recebimento de megaeventos, como, por 
exemplo, as Olimpíadas de 2016, foi a remoção de centenas de famílias que residiam 
na Vila Autódromo que se viu obrigada a ir para o Parque Carioca, conjunto habita-
cional do Programa “Minha Casa Minha Vida”, a 1km de distância, em virtude das 
obras de um condomínio de classe média alta na Barra da Tijuca, com 31 edifícios 
de 17 andares cada, em uma área de 800 mil m² (“Ilha Pura”), que integra o paco-
te da Parceria Público-Privada que a Prefeitura do Rio firmou com o consórcio de 
construtoras para a Olimpíada 2016. (CARTA MAIOR. Megaeventos aceleram processo 
de gentrificação no Rio de Janeiro. 15 Abr. 2015. Disponível em: http://cartamaior.com.
br/?/Editoria/Cidades/Megaeventos-aceleram-processo-de-gentrificacao-no-Rio-de- 
Janeiro/38/33273. Acesso em 27 Nov. 2016).
60  Sobre a necessidade de se considerar os aspectos processuais e relacionais da pro-
dução social da vulnerabilidade, ver: ACSELRAD, 2006.
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co- privada se insere, garantindo o fim da separação rígida 
entre o setor público e o privado, de sorte a que interesses 
privados estejam contemplados, nessa técnica de gerencia-
mento de cidades e cidadãos a partir de uma perspectiva 
voltada ao urbanismo de resultados (VAINER, 2000, p. 83-
90).

Não há dúvida de que toda essa lógica mercantiliza-
da sob a qual funciona a Operação Urbana Consorciada da 
zona portuária do Rio de Janeiro se distancia por completo 
dos objetivos da legislação urbano-ambiental brasileira. É o 
que se propõe a analisar em seguida.

1.1.2. Lógica mercantil assumida pela Operação Urbana 
Consorciada do “Porto Maravilha” incompatível 
com a efetividade do Direito à Cidade sustentável, 
à luz da legislação urbano-ambiental

Como cediço, o Direito Urbanístico se institucionali-
za como disciplina autônoma a partir da promulgação da 
Constituição Federal de 1988, que prevê capítulo específico 
em seu texto sobre a política urbana (artigos 182 e 183). A 
legislação urbanística se consolida com a aprovação, na es-
fera infraconstitucional, do Estatuto das Cidades e do Có-
digo Civil, em 2002 (CAVALLAZZI, 2008, p. 684).

A consolidação da tutela do meio ambiente no orde-
namento jurídico brasileiro, por sua vez, acompanhou o 
movimento de conscientização ambiental na esfera inter-
nacional que se iniciou na segunda metade do século XX, 
especialmente a partir da década de 70, com a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, rea-
lizada em Estocolmo. Essa conferência produziu, em 1972, 
a chamada Declaração de Estocolmo sobre o meio ambien-
te humano, na qual é apresentada, de forma inovadora, a 
ideia de um direito humano a viver em um meio ambiente 
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equilibrado e saudável, categorizando-se a qualidade do 
ambiente como elemento essencial para uma vida humana 
com dignidade e bem-estar (SARLET; FENSTERSEIFER, 
2013, p. 31 e 47).

Sob a influência da Declaração de Estocolmo sobre 
o meio ambiente humano, inaugura- se, com a edição da 
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), uma 
fase holística, em que o meio ambiente deixa de ser pro-
tegido, de forma restrita ou isolada, a partir de seus ‘mi-
crobens’ (fauna, flora, água, solo, ar, etc.). Passa-se, desse 
modo, a reconhecer seu caráter sistêmico de ‘macrobem’, 
definindo-o o “conjunto de condições, leis, influências e in-
terações de ordem física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas”, conforme 
previsto no artigo 3º, inciso I, da referida lei (BENJAMIN, 
2009; MOREIRA, 2006, p. 183).

Com a promulgação da Constituição de 1988, houve 
o coroamento dessa fase holística do meio ambiente, defi-
nido como macrobem, difuso e intergeracional61, ao qual 
foi atribuído capítulo próprio em seu texto (artigo 225), a 
fim de que as presentes e futuras gerações possam, desde 
que a coletividade e o Poder Público cumpram seu poder-
-dever de defendê-lo e preservá-lo, igualmente desfrutar 
de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essen-
cial à sadia qualidade de vida, consagrado como direito 
fundamental. Nesse sentido, o Direito Urbanístico, assim 
como o Direito Ambiental, representam o reconhecimento 

61  O ambiente, entendido como macrobem, difuso e intergeracional, consiste em um 
bem incorpóreo e imaterial de uso comum do povo, não podendo, por tal motivo, ser 
objeto de apropriação por qualquer pessoa individualmente considerada, uma vez 
que pertence a toda a coletividade, inclusive às gerações futuras. Assim, o exercício 
pelo titular de um microbem ambiental (florestas, rios, fauna, flora, etc.) deve ser li-
mitado pelo interesse público no equilíbrio do macrobem ambiental, compondo uma 
visão integrada do espaço natural, conforme esclarece FENSTERSEIFER, 2010, p. 165
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institucional de novos direitos fundamentais, entendidos 
como difusos ou de terceira geração, uma vez que possuem 
como titulares toda a coletividade, se fundam no princípio 
da solidariedade jurídica, dependendo da colaboração de 
todos para a sua efetividade, no sentido de construir uma 
cidade mais justa e igual para todos, com qualidade am-
biental, a fim de que seja possível viver com dignidade e 
bem-estar (CAVALLAZZI; FAUTH, 2012).

É por esse motivo que a tutela do direito à cidade deve 
ser compreendida sob esse enfoque que a Constituição Fe-
deral de 1988 atribui à cidade, como bem difuso de todos 
os cidadãos que nela estão inseridos. O direito à cidade, su-
bentendida a salvaguarda do direito a cidades sustentáveis 
(artigo 2º, I, do Estatuto da Cidade), abarca um feixe de ou-
tros direitos que incluem, dentre outros, o direito à mora-
dia, à educação, ao trabalho, à saúde, ao lazer, à segurança, 
ao transporte público, ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, como corolário do princípio da dignidade da 
pessoa humana (CAVALLAZZI, 2008, p. 688-689).

A esse respeito, a redação do caput do artigo 182 da 
Constituição Federal de 1988, ao dispor que “a política de 
desenvolvimento urbano (...) tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e ga-
rantir o bem-estar de seus habitantes” evidencia a nítida 
imbricação existente entre a proteção do meio ambiente e 
gestão urbana, bem como estabelece o direito à cidade sus-
tentável como um dos aspectos do direito fundamental ao 
meio ambiental ecologicamente equilibrado (MOREIRA, 
2006, p. 188).

Desse modo, a revitalização do centro urbano da ci-
dade do Rio de Janeiro deveria ser pautada pela garantia 
do direito à cidade sustentável, na concepção agregadora 
de cidade, como bem social pertencente a todos os sujeitos, 
aliada à preocupação da tutela dos vulneráveis, através de 
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uma política urbana voltada ao “pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”, 
à luz das diretrizes previstas nos incisos do artigo 2º do 
Estatuto da Cidade.

Assim, uma gestão urbana adequada, tendo como 
premissa o bem estar dos cidadãos e o equilíbrio ambiental, 
perpassa, dentre outros, pelo direito a cidades sustentáveis 
(nele compreendido o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao trans-
porte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações); planejamento de desenvolvi-
mento sustentável das cidades; controle do uso e ocupação 
do solo urbano, evitando a deteriorização de áreas urba-
nizadas, bem como a poluição e a degradação ambiental; 
adoção de padrões de produção e consumo de bens e ser-
viços e de expansão urbana compatíveis com os limites da 
sustentabilidade socioambiental.

Um dos instrumentos de que se vale a Operação Ur-
bana Consorciada da Região do Porto do Rio para pôr em 
prática sua política de “requalificação urbana da região 
portuária”62 carioca é o VLT – Veículo Leve sobre Trilhos. 
Segundo divulgado pelo próprio sítio eletrônico oficial da 
Operação Consorciada “Porto Maravilha”, a implantação 
do VLT se justificaria uma vez que acarretaria uma mu-
dança na lógica da mobilidade urbana, retirando o foco 
do transporte individual em favor do transporte público, 
em decorrência da integração que proporcionaria entre os 
vários modais de transporte coletivo, conectando Centro e 
Região Portuária63.

62  Expressão utilizada no artigo de SILVA, Alberto Gomes. De onde vem o dinheiro do 
Porto Maravilha? Jun. 2015. Disponível em: http://www.portomaravilha.com.br/arti-
gosdetalhes/cod/10. Acesso em 27 Nov. 2016.
63  SILVA, Alberto Gomes. Porto Maravilha e os desafios da Nova Mobilidade Urbana. 
Cadernos FGV Projetos. Pagina 11. Jun./Jul. 2014. ano 9. nº 24. Disponível em: http://

http://www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/10
http://www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/10
http://www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/17
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Outra promessa da revitalização, que seria também 
proporcionada pelo VLT, consistiria em sanar o problema 
da habitação na Região Portuária, considerada vazio urba-
no. Nesse sentido, passaria a se valorizar a ideia de morar 
perto do trabalho, uma vez que o centro urbano deixaria 
de ser visto como local exclusivo de trabalho, com o intui-
to de se evitar horas de deslocamento no trânsito64. Com 
a nova proposta, diz-se pretender uma ocupação adequa-
da do solo urbano que desfaça os vazios na malha urbana, 
bem como colabore para combater condutas de segregação 
social.

Como se passa a demonstrar, esse meio de transporte, 
ao contrário do divulgado, possui função eminentemente 
turística e, em razão disso, tampouco contribui para solu-
cionar a questão da moradia. Com efeito, sendo meramente 
chamariz para atrair turistas para a cidade, seu cerne não 
é a população de baixa renda que, por isso, acaba sofrendo 
práticas de gentrificação.

1.1.3. Veículo Leve sobre Trilhos: verdadeira função 
turística voltada para população de alta renda 
travestida de divulgada “mudança na mobilidade 
urbana” 

A divulgação no endereço eletrônico da empresa ges-
tora da Operação Urbana Consorciada “Porto Maravilha” 
sinaliza que a intenção ao introduzir o VLT como meio de 
transporte consistia em alterar a mentalidade que domi-
nava a mobilidade urbana, com o intuito de privilegiar o 
transporte público em detrimento do transporte individu-

www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/17. Acesso em 12 Nov. 2016
64  SILVA, Alberto Gomes. Porto Maravilha e os desafios da Nova Mobilidade Urbana. 
Cadernos FGV Projetos. Pagina 11. Jun./Jul. 2014. ano 9. nº 24. Disponível em: http://
www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/17. Acesso em 12 Nov. 2016

http://www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/17
http://www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/17
http://www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/17
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al, na esteira do movimento já iniciado com a derrubada do 
Elevado da Perimetral65.

Para viabilizar tal desiderato, o VLT, informa outra 
notícia no mesmo sítio eletrônico66, funcionaria através da 
integração entre os vários modais de transporte coletivo, 
ligando Centro e Região Portuária, em 28 Km e 32 paradas 
(capacidade em plena operação), ao conectar a Rodoviá-
ria Novo Rio, a Central do Brasil (trens e metrô), barcas, o 
terminal de cruzeiros marítimos e o aeroporto Santos Du-
mont, além do BRT Transbrasil, as linhas de ônibus con-
vencionais e o Teleférico da Providência. Segundo consta 
de mais uma notícia do mesmo endereço eletrônico, o pa-
gamento do VLT poderá ser feito através de cartão próprio 
pensado para esse tipo de transporte ou através dos cartões 
do Bilhete Único67.

Estima-se que a integração entre os meios de trans-
porte, no percurso Centro-Região Portuária, gere uma 
economia em torno de R$ 310 milhões/ano. Tal montante, 
resultado de pesquisa encomendada pela Prefeitura do 
Rio na fase que antecipou a licitação, se deveria ao menor 
tempo de deslocamento (R$ 235 milhões), à redução no 
consumo de combustível entre passageiros – que (presu-
midamente) substituirão o veículo individual pelo trans-

65  O Elevado da Perimetral era uma das principais vias da Cidade do Rio de Janei-
ro, pois permitia o acesso ao Aterro do Flamengo, ao Aeroporto Santos Dumont, à 
Ponte Rio-Niterói, à Avenida Brasil, à Linha Vermelha, à Linha Amarela, dentre ou-
tros importantes locais de escoamento do trânsito carioca, assegurando, dessa for-
ma, conexão entre Centro, Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste. Construída nos anos 
1950-1960, sua polêmica demolição, constante do projeto de revitalização da zona 
portuária do Rio, foi feita em etapas, tendo a primeira ocorrido em 2013 e a segun-
da em 2014. Sobre o tema, ver: URBE CARIOCA. http://urbecarioca.blogspot.com.
br/2012/06/sobre-demolicao-do-elevado-da.html. Acesso em 26 Mar. 2017
66  SILVA, Alberto Gomes. VLT: Sustentável, moderno e Revolucionário. Carioca. Re-
vista TCMRJ. Mar 2015. nº 60. Disponível em: http://www.portomaravilha.com.br/
artigosdetalhes/cod/13. Acesso em 29 
67  Veículo Leve sobre Trilhos. Disponível em: http://www.portomaravilha.com.br/
veiculosobretrilhos. Acesso em 29 Nov. 2016

http://urbecarioca.blogspot.com.br/2012/06/sobre-demolicao-do-elevado-da.html
http://urbecarioca.blogspot.com.br/2012/06/sobre-demolicao-do-elevado-da.html
http://www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/13
http://www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/13
http://www.portomaravilha.com.br/veiculosobretrilhos
http://www.portomaravilha.com.br/veiculosobretrilhos
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porte público – (R$ 108 milhões), à diminuição da emissão 
de CO2 (R$ 3,5 milhões) e à menor ocorrência de acidentes 
(R$ 63,7 milhões)68.

Algumas variáveis extremamente relevantes, todavia, 
não foram consideradas nessa relação lógico-matemática 
apresentada pela empresa gestora da Operação Consorcia-
da “Porto Maravilha” de que o uso de transporte individu-
al automaticamente reduziria com a instalação do VLT.

Com efeito, não se pode deixar de lembrar que o tra-
tamento que o Município pretende conferir ao problema de 
mobilidade urbana na Cidade do Rio de Janeiro se encon-
tra totalmente dissociado da política do Governo Federal 
de estímulo ao consumo no país que concedeu, por con-
siderável período de tempo, isenções e benefícios fiscais 
sobre IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), para 
fomentar a venda de automóveis, além da diminuição so-
bre IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para todas 
as operações de crédito de pessoas físicas como incentivo 
ao crédito69.

Tal política fiscal acaba refletindo nos números rela-
cionados à produção e à venda de veículos no país, que 
vinha acumulando recorde de vendas até o ano de 201370, 
quando então teria havido a queda de 0,9% de veículos 
novos (3,77 milhões), pela primeira vez, em 10 (dez) anos, 
em comparação ao ano anterior (3,8 milhões), já em razão 

68  SILVA, Alberto Gomes. Porto Maravilha e os desafios da Nova Mobilidade Urbana. 
Cadernos FGV Projetos. Pagina 11. Jun./Jul. 2014. ano 9. nº 24. Disponível em: http://
www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/17. Acesso em 12 Nov. 2016
69  O GLOBO. Governo reduz IPI de carros e tributo sobre operações de crédito. 21 Mai. 2012. 
Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/05/governo-reduz-ipi-de-
-carros-e-tributo- sobre-operacoes-de-credito.html. Acesso em 29 Nov. 2016.
70  O GLOBO. Brasil fecha 2012 com novo recorde de vendas de veículos, diz Fenabrave. 
03 Jan. 2013. Disponível em: http://g1.globo.com/carros/noticia/2013/01/brasil-fe-
cha-2012-com-novo-recorde-de- vendas-aponta-fenabrave.html. Acesso em 29 Nov. 
2016.

http://www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/17
http://www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/17
http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/05/governo-reduz-ipi-de-carros-e-tributo-
http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/05/governo-reduz-ipi-de-carros-e-tributo-
http://g1.globo.com/carros/noticia/2013/01/brasil-fecha-2012-com-novo-recorde-de-
http://g1.globo.com/carros/noticia/2013/01/brasil-fecha-2012-com-novo-recorde-de-
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da desaceleração do crescimento econômico e da oferta de 
crédito71.

Como se verifica que a quantidade de caminhões 
(167.438) e ônibus emplacados (29.716) já estava em ritmo 
de queda em 2012, período em que foi registrada a maior 
quantidade de vendas de automóveis individuais, é pos-
sível afirmar que tais números demonstram como é natu-
ralizada, inclusive pela própria política fiscal do Governo 
Federal, a ideia de um urbanismo pensado a partir do in-
divíduo (e, nesse caso, do indivíduo dotado de determina-
dos privilégios que não são difundidos a todas as pessoas 
situadas em posições socialmente marcadas pela vulnera-
bilidade)24.

24Para RIBEIRO, tratar-se-ia do chamado “Urbanismo VIP” 
(2016, p. 416-417).

Definir a cidade a partir do singular contrasta com 
o fato de que é a coletividade, no seu conjunto múltiplo e 
plural, que se mostra a responsável pela existência dessa 
mesma cidade como bem social de todos os cidadãos que 
nela habitam. Assim, se torna senso comum que andar de 
transporte público na sua cidade - mas não no exterior - 72 
é algo precário, somente devendo ser utilizado por aqueles 
que ainda não dispõem de um transporte particular (RI-

71  TERRA. Venda de veículos novos no Brasil em 2013 cai pela 1ª vez em dez anos. 07 Jan. 
2014. Disponível em: https://economia.terra.com.br/carros-motos/venda-de-veicu-
los-novos-no-brasil-em-2013- cai-pela-1-vez-em-dez anos,86893eb0d9963410VgnCL-
D2000000dc6eb0aRCRD.html. Acesso em 29 Nov. 2016.
72  Enrique Peñalosa, ex-Prefeito de Bogotá, afirma, em resposta à entrevista ao Ca-
dernos FGV Projetos, acerca de sua experiência como administrador, responsável 
pela implementação do TransMilenio na capital colombiana em 2000, transporte que 
serviu de modelo à implantação do BRT na Cidade do Rio de Janeiro: “As pessoas 
que têm carros de luxo se sentem superiores às que não os têm. O carro é um símbolo 
de status muito complicado. Os cidadãos ricos de São Paulo, ou de Bogotá, vão a 
Paris e lá utilizam o transporte publico. Mas em suas cidades, eles jamais utilizariam 
o transporte público junto com os outros cidadãos locais. Tudo isso faz com que seja 
difícil a mudança”. (Cidades Inteligentes e Mobilidade Urbana. Entrevista com Enri-
que Peñalosa. Cadernos FGV Projetos. Jun./Jul. 2014. ano 9. nº 24, p. 25-26).
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BEIRO, 2016, p. 416-417).
A resolução do desafio da mobilidade urbana, des-

sa forma, perpassa, inicialmente, pelo desfazimento dessa 
premissa equivocada de que a cidade, na perspectiva es-
tandardizada, seria uma mera reunião de indivíduos ho-
mogêneos, com interesses e projetos de vida idênticos. É 
preciso atentar que “a vida urbana passa pela técnica da 
coletividade, pela finalidade pública do encontro e do de-
sencontro, e não pode abrir mão disso” (RIBEIRO, 2016, p. 
417).

Outro ponto que conta de maneira desfavorável ao 
argumento de que o VLT funcionaria como mecanismo de 
mudança na mobilidade urbana da cidade do Rio de Ja-
neiro diz respeito ao intervalo entre os trens, bem como a 
velocidade com a qual os passageiros são transportados, 
conforme informação oficial constante do sítio eletrônico 
da Operação Urbana Consorciada “Porto Maravilha” abai-
xo transcrita73:

(...) Quando todas as seis linhas estiverem em opera-
ção, a capacidade do sistema chegará a 285 mil passageiros 
por dia. Cada carro poderá transportar até 415 passa-
geiros, e o intervalo entre os VLTs poderá variar entre três 
e 15 minutos, conforme a linha e horário. E vai operar 
24 horas por dia, sete dias por semana. A velocidade mé-
dia prevista para o trânsito do VLT no Rio é de 17 km/hora. 
(grifos meus)

73  SILVA, Alberto Gomes. Porto Maravilha e os desafios da Nova Mobilidade Urbana. 
Cadernos FGV Projetos. Pagina 11. Jun./Jul. 2014. ano 9. nº 24. Disponível em: http://
www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/17. Acesso em 12 Nov. 201

http://www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/17
http://www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/17
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Não é de fato crível que um meio de transporte que 
trafegue a uma velocidade média de 17km/h e possa ter 
um intervalo entre seus trens que chegue a até 15 minutos 
possa se arrogar uma função efetiva de mudança na mobi-
lidade urbana.

Quando analisadas as informações referentes aos ôni-
bus da modalidade BRT – Bus Rapid Transit, por exemplo, a 
diferença é considerável, se comparamos que a velocidade 
média dos BRT’S Transoeste é de 35km/h nos serviços pa-
radores, podendo chegar até a 47km/h nas linhas expres-
sas74. Atualmente, a capacidade total do BRT (Transoeste, 
Transcarioca e Transolímpica) é de 450 mil passageiros/dia, 
que trafegam por 125 km de corredores exclusivos todos os 
dias75. Em relação ao metrô, a discrepância é ainda maior, 
se levarmos em conta que a média de velocidade é de 70 a 
80km/h (dependendo da linha), variando o intervalo entre 
os trens de 2min15s a 4min30s (em horário de pico)76.

Esse confronto de dados com outros meios de trans-
porte públicos evidencia que o VLT, ao contrário do propa-
lado, possui feição nitidamente turística, o que é reforçado, 
a propósito, pela seguinte passagem extraída do endereço 
eletrônico oficial da Operação Urbana Consorciada “Porto 
Maravilha”77, na qual se atribui à velocidade baixa que é 
impressa aos trens uma possibilidade de “contemplação” 
da paisagem urbana:

Mas há uma dimensão importantíssima da introdução 
do VLT em nosso sistema de transporte publico. Ele in-

74  FETRANSPOR. http://www.fetranspordocs.com.br/downloads/13BRTTransoeste.
pdf. Acesso em 26 Mar. 2017.
75  BRT. http://www.brtrio.com/conheca. Conheça o BRT. Acesso em 26 Mar. 2017.
76 Metrô Rio. Dúvidas Frequentes. Disponível em: https://www.metrorio.com.br/Fale-
Conosco/DuvidasFrequentes. Acesso em 29 Nov. 2016.
77  SILVA, Alberto Gomes. VLT: o visível, o invisível e o intangível. Jun. 2016. Disponível 
em: http://www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/35. Acesso em 29 Nov. 
2016

http://www.fetranspordocs.com.br/downloads/13BRTTransoeste.pdf
http://www.fetranspordocs.com.br/downloads/13BRTTransoeste.pdf
http://www.brtrio.com/conheca
http://www.metrorio.com.br/FaleConosco/DuvidasFrequentes
http://www.metrorio.com.br/FaleConosco/DuvidasFrequentes
http://www.portomaravilha.com.br/artigosdetalhes/cod/35
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duz a todos nós a um novo patamar de civilidade. A 
atenção à sua movimentação é uma oportunidade para 
melhorar nossa percepção e comportamento pelas ruas 
da cidade como pedestres ou motoristas. A velocidade 
é outro fator qualificador desse comportamento. Todos 
reclamam do frenético ritmo da vida atual. Ao cruzar as 
ruas e praças movimentadas a uma velocidade baixa, além 
da segurança, representa também oportunidade confortável 
de contemplação das belas paisagens urbanas de nossa cida-
de. A validação voluntária passa a ser um exercício, no 
plano individual, do padrão ético que hoje a sociedade 
conclama para todos os níveis da vida pública (grifos 
meus).

Esse fenômeno, contudo, não se limitou ao VLT. Na 
verdade, tratou-se de redirecionar a destinação econômica 
de uma região degradada, como era o caso da zona portu-
ária da cidade do Rio de Janeiro, para o turismo, fato que 
é reforçado pela inauguração do Museu de Arte do Rio 
(MAR) e Museu do Amanhã. Tendo como pressuposto a 
sociedade de mercado regida por uma lógica que diviniza 
o consumo, verifica-se que a Operação Urbana Consorcia-
da da Região do Porto do Rio é uma revitalização para pou-
cos, tendo como destinatários apenas aqueles que possuem 
condições de consumir, encontrando-se excluídos desse 
espaço urbano os vulneráveis em virtude de sua  situação 
socioeconômica.

A valorização imobiliária da zona portuária tem pro-
vocado expulsão de moradores de comunidades locais 
(Providência, Pedra Lisa, Conceição, Livramento e Pinto) 
que não conseguem acompanhar, em virtude do aumento 
do custo de vida (bens e serviços) na região, o novo ritmo 
da cidade ditado pela lógica do empreendedorismo urba-
no. Tratam-se de famílias que, sem estar em área de risco, 
são obrigadas a abandonar seus lares, lugar onde constru-
íram suas memórias e suas histórias, para passar a viver 
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em áreas distantes em virtude da impossibilidade de arcar 
com o valor do aluguel ou adquirir um imóvel na Região 
do Porto face à revitalização urbana. Um caso típico desse 
fenômeno é a construção do Teleférico da Providência, que 
ocorreu às custas da remoção dos moradores locais78, para 
atender nitidamente a propósitos turísticos e de lazer.

CONCLUSÃO

À luz do exposto, é possível extrair as seguintes con-
clusões que, como abordagem inicial do assunto, permitem 
o aprofundamento do estudo do tema e de suas discussões 
mais polêmicas.

Embora devesse se pautar pela garantia do direito à 
cidade, com respeito às diferenças e identidades dos diver-
sos sujeitos que compõem o espaço urbano e assegurando 
uma vida digna e justa a toda a coletividade, a Operação 
Urbana Consorciada “Porto Maravilha”, dentro da mol-
dura do planejamento estratégico urbano, optou, na pers-
pectiva de redirecionamento das vocações da zona portu-
ária do Rio de Janeiro, por privilegiar a função turística e 
de lazer. Esse modelo, como exemplificado pelo VLT, tem 
em vista apenas um tipo de sujeito, aquele que, imerso na 
sociedade de mercado, tem possibilidades financeiras de 
consumir e, por isso, de ser reconhecido nesse urbanismo 
de resultados, inserido dentro do contexto do capitalismo 
globalizado.

78  Inicialmente, pretendia-se a remoção de aproximadamente 1/3 dos cerca de 5.000 
moradores do bairro; porém, o número foi reduzido devido às resistências dos ha-
bitantes, tendo sido, afinal, destruídas cerca de 140 residências, conforme informa a 
reportagem a partir de dados da Anistia Internacional. (CARTA CAPITAL. Rio 2016: 
Quem são os verdadeiros ganhadores e perdedores? 05 Ago.2016. Disponível em: http://
www.cartacapital.com.br/sociedade/rio-2016-quem-sao-os-verdadeiros-ganhadores-
-e-perdedores. Acesso em 29 Nov. 2016.

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/rio-2016-quem-sao-os-verdadeiros-ganhadores-e-perdedores
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/rio-2016-quem-sao-os-verdadeiros-ganhadores-e-perdedores
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/rio-2016-quem-sao-os-verdadeiros-ganhadores-e-perdedores


Alisson Guilherme Zeferino, Cristian Graebin Wienke, Letícia Maria Rêgo Teixeira Lima,
Ludmilla Dematte de Freitas Coutinho, João Paulo Rocha de Miranda

134

Nesse sentido, o indivíduo que não se adequa a 
essa moldura será silenciado, porque se entende que sua 
“voz” não merece ser ouvida. Acentuam-se, desse modo, 
processos de vulnerabilidades sociais, na medida em que 
a especulação imobiliária provoca a construção de novos 
edifícios residenciais e estabelecimentos comerciais, o que 
acarreta o aumento do custo de bens e serviços da região. 
Essa valorização da área impede que moradores de baixa 
renda permaneçam no local, o que leva a uma significativa 
mudança da dinâmica do espaço urbano.

Nessa linha de raciocínio, não foram poucos os casos 
de retirada de famílias de comunidades que viviam próxi-
mo à região do Porto para dar lugar a atrações turísticas, 
como o Teleférico da Providência, sem que qualquer fator 
de risco justificasse a remoção.

Enquanto as melhorias ocorridas no espaço urbano 
não forem destinadas a todos, é inviável se pensar no con-
ceito de cidade como bem difuso e coletivo e, assim, local 
onde todos vivam de forma digna, justa e igual. É neces-
sário, destarte, que a cidade seja pensada como bem social 
de todos os cidadãos e, nessa ótica, que toda a população 
tenha acesso à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, 
ao lazer, ao transporte, à segurança, ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, para que o direito à cidade sus-
tentável seja de fato efetivo.
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RESUMO: O agir do ser humano sobre o meio ambiente 
inaugurou a Era do Antropoceno, onde todos os aspectos da 
natureza estão submetidos, inclusive os animais não huma-
nos. Essa exploração, em especial na experimentação científi-
ca, vai de encontro às novas perspectivas éticas. O reconheci-
mento de que a natureza possui limites de exploração e que os 
animais não humanos são possuidores de dignidade inerente, 
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vem desafiar o ordenamento jurídico, em especial quando se 
trata da experimentação com animais não humanos. Existe 
neste contexto uma desconexão entre o ser humano e os ou-
tros animais. A jurisprudência é analisada conforme a Teoria 
Crítica, na reflexão do paradigma da vivissecção e sua crise, 
que pode levar a um novo espectro de interpretação judicial.

PALAVRAS-CHAVE: antropoceno; jurisprudência; vivissec-
ção; constituição; meio ambiente

ABSTRACT: The human being’s action on the environment 
ushered in the Anthropocene Age, where all aspects of nature 
are subjected, including non-human animals. This explora-
tion, especially in scientific experimentation, goes against the 
new ethical perspectives. The recognition that nature has lim-
its of exploitation and that nonhuman animals are inherently 
dignified, challenges the legal order, especially when it comes 
to experimentation with nonhuman animals. There is in this 
context a disconnect between humans and other animals. 
Jurisprudence is analyzed according to the Critical Theory, in 
the reflection of the vivisection paradigm and its crisis, which 
can lead to a new spectrum of judicial interpretation

KEYWORDS: anthropocene; jurisprudence; vivisection; 
constitution; environment

SUMÁRIO: Introdução; 1- O Antropoceno como fonte de re-
flexão sobre o Direito Ambiental; 2- O paradigma do modelo 
animal e o domínio da técnica: a alienação do julgador; 3. - Os 
julgados à sombra de um novo paradigma; 4 - Os processos 
de linguagem e o discurso dos julgados; Conclusões; Referên-
cias Bibliográficas.

INTRODUÇÃO

Entre todos os níveis de compreensão de como o ser 
humano está afetando a natureza é o recente consenso de 
que o planeta entrou em uma nova era geológica chamada 
de Antropoceno. Esta compreende a noção de que a altera-
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ção perpetrada pela espécie humana na face do globo tan-
to no domínio da natureza como da biosfera, poderá ser 
perceptível nas eras vindouras, que afetam não somente as 
áreas afeitas às ciências naturais (ou duras) , mas também 
suas consequências na sociologia, antropologia e no direi-
to.

Afinal a regulação de interesses (ou a falta de interes-
ses), decorrentes de uma mudança de paradigma implica 
não só da ação legislativa, mas de como os julgadores po-
dem dirimir as dúvidas sobre como os responsáveis pelo 
controle, fiscalização, alteração legislativa estão agindo com 
sua responsabilidade em criar mecanismos de controle dos 
efeitos nefastos verificáveis a curto prazo. Isto também é 
atinente na relação do homem e dos animais não humanos. 
A mudança da era geológica acaba também por afetar a 
biosfera, e ela compreende um domínio da natureza como 
um todo. Assim também em relação à experimentação com 
animais não humanos.

A experimentação com animais não humanos é uma 
das frentes de luta e convencimento dos julgadores de que 
os princípios éticos que visam a proteção da vida como um 
todo, dotando todos os seres de uma dignidade inerente. 
Os julgados refletem a compreensão majoritária de que o 
uso de animais não humanos não somente é legal, mas é 
ético. Há uma imposição da técnica como discurso.

Assim, a técnica usa de ferramentas para a sujeição 
da natureza pelo ser humano, para o uso de seus desejos, 
sendo que as considerações éticas devem refletir sobre o 
uso da técnica e seus elementos a partir da ótica de existir 
ou não abuso. Dessa forma, não é mais possível, conforme 
Jonas (1997) que somente se possa considerar o bem huma-
no na aplicação da técnica, uma vez que “ a biosfera inteira 
do planeta, com sua  abundância de espécies, exige, em sua 
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recém revelada fragilidade [...] sua cota de atenção” (JO-
NAS, 1997, p. 36), a “responsabilidade humana se torna 
cósmica” (idem, 36), e, desta forma implica que uso das 
ferramentas para o avanço da ciência devem levar em con-
sideração a dignidade intrínseca dos seres vivos.

Por assim dizer, uma ferramenta que se mostre antié-
tica, levando em conta as considerações de Jonas, contami-
na toda a técnica, e leva a novas descobertas contaminadas 
por esta formando. Kuhn (1974) define como paradigma 
e esta reprodução adquire um caráter de dogma, somente 
vencido por meio de uma mudança revolucionária, confor-
me o demonstrado na sua obra “A Revolução Copernica-
na” (1990), em que a ruptura de um esquema reconhecido 
pela ciência leva à uma revolução que implica um ruptura 
do antigo paradigma para e inserção de uma nova compre-
ensão científica.

Assim, o uso do animal não humano como ferramenta 
da técnica (HABERMAS, 1987) da experimentação científi-
ca representa antigo paradigma, ferindo tanto as posições 
éticas de responsabilidade como da própria vida. As novas 
formas de compreensão dos paradigmas científicos com o 
uso de métodos alternativos, a inclusão dos não humanos 
na esfera moral, bem como a sua inclusão jurídica em uma 
zona de consideração, são o que se pode definir como um 
novo paradigma. Segundo Kuhn (1990), tanto o novo como 
o velho paradigma coexistem durante um período de tem-
po denominado zona de confluência de paradigmas.

Assim, serão analisados julgados do Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região, Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e Tri-
bunal de Justiça do Estado do Paraná, razão pela qual são 
destacados alguns julgados dos coletados para apresentar 
a continuação de paradigmas. Com estas considerações, 
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as decisões serão analisadas de uma forma qualitativa, de-
traindo-se e identificando-se os elementos paradigmáticos, 
bem como as considerações éticas.

1. O ANTROPOCENO COMO FONTE DA REFLEXÃO 
SOBRE O DIREITO AMBIENTAL

O antropoceno como era geológica foi assim definido 
pelo cientista holandês Paul Crutzen (VILCHES e GIL-PE-
RÉZ, 2008):

“O Prémio Nobel da Química Paul Crutzen designou 
o nosso tempo como o Antropoceno, uma era em que 
a Terra está dominada pelo ser humano porque o vo-
lume das actividades humanas é agora tão grande que 
desbaratou todos os sistemas fundamentais para a sus-
tentabilidade da vida”. (SACHS, 2008, apud VILCHES 
e GIL-PERÉZ, 2008, p. 3)

Silva (2016) credita a primeira previsão do homem 
como agente geodinâmico externo, capaz de definir o nome 
de um nova era geológica ao minerólogo e geoquímico rus-
so Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863-1945). As implica-
ções sobre como o ser humano foi capaz de instaurar uma 
era geológica, começam na mudança da visão epistemoló-
gica de que o direito não se aplica somente a uma realidade 
imediata, ou interesses de grupos sociais do presente e se-
quer de se pensar numa legislação ou ações que venham a 
proteger duas ou três gerações para o futuro, mas se alinha 
o fato de uma era é um período longissimi temporis que pe-
quenas ações no presente podem ter grandes consequências 
no futuro. Assim os conceitos aplicados no direito devem 
ser (re)definidos para este entendimento. A tese aplicada 
no presente artigo é que uma mudança total de paradigma 
é necessária para uma mudança de longo alcance.

A história da humanidade é a história da sujeição do 
meio ambiente e do animal aos interesses, uma vez que so-
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mente através da sujeição o ser humano poderia prevalecer 
contra as forças da natureza, bem como aos animais que em 
sua maioria são mais fortes, mais rápidos do que o próprio 
homem. A própria sujeição da natureza se deve a um rom-
pimento da visão monista da natureza como uma entidade 
viva e dotada de vontade própria, muito disso em razão 
das descobertas de que para a vida se manter ela necessi-
ta de toda uma sorte de elementos abióticos que, segundo 
Hans Jonas (2004), levaram o ser humano ao abandono da 
divinização dos meios naturais.

Assim a história da civilização humana é a história 
da busca e consumo de recursos naturais para expansão ou 
manutenção de seu modo de vida. Por esta razão a busca 
de novas fontes de energia e alimentação tem levada a uma 
modificação de biomas e poluição , bem como esgotamento 
de recursos naturais não renováveis para a manutenção da 
sociedade de consumo como planejada e propugnada pelo 
sistema atual.

 Assim, dois fatores são identificados para a forma-
ção de um pensamento imediatista/utilitarista, a saber, a 
sociedade de consumo e a sociedade de risco.

A instrumentalização das pessoas e animais na socie-
dade de consumo é uma característica importante da mo-
dernidade conceituada por Zigmund Bauman. Para Bau-
man a “existência é moderna na medida em que contém 
a alternativa da ordem e do caos.” (1999, p.14) Bauman 
distingue a modernidade em dois períodos: modernidade 
e pós-modernidade (1998; 1999); ou como tem preferido 
chamar em seus últimos trabalhos: modernidade sólida e 
modernidade líquida (2001; 2004; 2006). A modernidade 
sólida, para Bauman, é caracterizada, principalmente, pela 
implementação do projeto de controle de um mundo ante-
riormente “irracional” através do Estado-nação e do conhe-
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cimento científico. Dentro deste projeto, a razão estabelece-
ria o controle através do ordenamento racional e técnico.

A modernidade líquida, ao se deparar com novas 
formas de interação social, onde a identidade nacional não 
se torna fundamental, sendo assim, a medida a ser toma-
da como base da forma social é o indivíduo. Todos devem 
ser distintos através de seus próprios recursos. O consumo 
aqui tem um importante papel, ele se torna, na modernida-
de líquida, a principal forma de construção da individuali-
dade. Como o consumo, que é passageiro – e se esvai com o 
fim do desejo – o indivíduo se torna algo móvel, passageiro:

“Para a grande maioria dos habitantes do líquido mun-
do moderno, atitudes como cuidar da coesão, apegar-
-se às regras, agir de acordo com precedentes e man-
ter-se fiel à lógica da continuidade, em vez de flutuar 
na onda das oportunidades mutáveis e de curta dura-
ção, não constituem opções promissoras.” (BAUMAN, 
2005, p.60)

Assim, o consumo se torna a forma de construção do 
self, e como produtos que se alternam nas propagandas, 
o indivíduo rompe com a fixidez. A liberdade se torna o 
principal fundamento da sociedade, mas o valor do indi-
víduo, medido através desta liberdade se dá um razão da 
capacidade de consumo. Segundo ele:

“Numa sociedade de consumo, compartilhar a depen-
dência de consumidor – a dependência universal das 
compras – é a condição ‘sine qua non’ de toda liberda-
de individual; acima de tudo da liberdade de ser dife-
rente, de ‘ter identidade’” (BAUMAN, 2001, p.98)

Conforme Mocellim (2007) Bauman também consta-
ta que a modernidade representa um crescente predomí-
nio da racionalidade instrumental. Esta racionalização se 
dá principalmente com o auxílio da ciência e ao Estado. A 
racionalização se escorava no objetivo da ciência de elimi-
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nar toda a incerteza, imprevisibilidade e indeterminação. 
Da mesma forma, o objetivo do Estado era a eliminação de 
suas contradições internas, e isso significava a exclusão dos 
que não se adaptassem. Isso, leva a um objetivo da moder-
nidade de eliminar a ambivalência.

O ser humano, nesse movimento de eliminação da 
ambivalência, foi tomado como objeto a ser moldado pela 
racionalidade científica e técnica, e também pela raciona-
lidade legislativa. A manipulação técnica ampliou o seu 
campo de atuação não somente para os objetos manipula-
dos pela ciência, mas também aos indivíduos e a sociedade 
como um todo.

Na modernidade líquida, porém, podemos identifi-
car através da centralidade do consumo um meio por onde 
opera uma objetivação e instrumentalização das relações 
sociais. O consumo se torna, na modernidade líquida, fonte 
principal de satisfação. Mas, além de fonte de satisfação, o 
consumo se torna o meio por onde os indivíduos se cons-
troem como sujeitos. Através da condição que é a posse 
de determinados objetos de consumo que uma identidade 
pode ser assumida ou não. A individualidade é assim, con-
dicional à posse de objetos específicos, ou seja, sujeita ao 
mundo dos objetos que podem (ou não) ser adquiridos e 
consumidos. Segundo Bauman:

“O mundo construído de objetos duráveis foi substi-
tuído pelo de produtos disponíveis projetados para 
imediata obsolescência. Num mundo como esse, as 
identidades podem ser adotadas e descartadas como 
uma troca de roupa. O horror da nova situação é que 
todo diligente trabalho de construção pode mostrar-se 
inútil; e o fascínio da nova situação, por outro lado, se 
acha no fato de não estar comprometida por experiên-
cias passadas, de nunca ser irrevogavelmente anulada, 
sempre ‘mantendo as opções abertas’”. (1998, p.112-
113)
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Podemos concluir que os objetos, como objetos de 
consumo, perdem o seu poder de sedução, uma vez que 
ou já não denotam uma individualidade construída através 
deste objeto, bem como sempre há algo novo e melhor a ser 
consumido. Isto leva a uma constante de consumo.

O outro passa agora, a ser tomado também como ob-
jeto de consumo, útil enquanto oferece satisfação, e dispen-
sável ao fim da utilidade. As relações humanas dos indiví-
duos que se constroem pelo consumo, acabam sendo, como 
eles próprios, imagem do consumo, e acaba por gerar uma 
fluidez, uma fragilidade cada vez mais acentuada nos rela-
cionamentos humanos. (BAUMAN, 2007).

Desta forma, é criada uma confusão entre sujeito e 
objeto, uma vez que tanto o consumidor como a mercado-
ria são o sujeito e objeto da relação, que possui toda a carac-
terização cartesiana. Este paradigma cartesiano, impregna-
do nas relações de consumo, acaba por permear todas as 
relações da existência, inclusive a com animais não huma-
nos. É notável que a partir do momento do surgimento da 
civilização industrial, e posteriormente com a sociedade 
de consumo, o aumento do consumo dos animais não hu-
manos cresceu em escala exponencial, tanto na indústria 
alimentícia, mas também na venda de peles, couro e na ex-
perimentação para fins médicos e cosmética.

Esse paradigma cartesiano de dualidade objeto/su-
jeito que permeia as relações humanas no consumo tem 
moldado, conforme o propugnado por Bauman, toda a 
teia de relações humanas, o que torna esta relação de difícil 
abandono, pois em outras palavras, o consumo é o homem. 
Todas as relações são baseadas, desta forma, em consumo, 
sendo que a própria sujeição do animal não humano é ca-
racteriza pelo consumo deste. Não sabendo abandonar a 
sujeição ao consumo para si mesmo, o homem não aban-
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dona a sujeição para o consumo em relação ao animal não 
humano. Desta forma, a normalidade é o consumo do ani-
mal, ainda mais quando reforçado por uma visão ética an-
tropocêntrica.

O consumismo e suas inflexões nos mais variados 
matizes do comportamento humano como afirma Hawken 
(1998). Da mesma forma o uso de animais não humanos e 
do meio ambiente como um todo figura nestas formas de 
instrumentalização, onde são configurados como objeto de 
consumo. Desta forma, o uso de animais tanto para alimen-
tação, como vestuário na experimentação científica não é 
levado em  consideração em seus limites éticos, mas o que 
este uso pode beneficiar o indivíduo que usufruiu. A carne 
mais rara, a pele mais preciosa, os testes com medicamen-
tos visando  o lucro, bem como na amplitude do uso dos re-
cursos naturais e na produção de resíduos desconsideram 
todo um risco, em prol de uma tecnologia mais exclusiva 
que possa diferenciar o individuo frente aos outros.

Dentro dos valores estabelecidos pela sociedade de 
consumo é da massificação de produção para a aquisição 
pelo maior número de pessoas possível, uma vez que a ló-
gica da maximização de lucros é determinante para o su-
cesso ou não de um empreendimento.

Desta forma, as formas de produção de energia, ali-
mentos, medicamentos obedecem a esta ordem, sendo que 
a exploração destes fatores segue a lógica de maximização. 
Isto somente é possível ao se utilizar de forma massificada 
de fontes de energia mais barata, embalagens mais econô-
micas, animais não humanos em experimentação científica, 
que implicam em mais degradação ambiental e exposição 
de animais à crueldade. Desta forma apesar do conheci-
mento dos riscos este é assumido, mesmo se sabendo da 
poluição e suas consequências quanto ao clima bem como 
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a degradação ambiental, ou de expor ao sofrimento popu-
lações de animais sencientes em troca de aplicação de mé-
todos alternativos. Nas palavras de David Goldblatt (1996), 
ao aplicar as teorias de Ulrich Beck:

Embora Beck utilize a ideia de riscos e perigos para se 
referir a muitas áreas da vida social essas ideias são 
analisadas mais minuciosamente na equação dos ris-
cos e perigos relativamente à degradação do ambien-
te. Naturalmente que certos perigos e azares sempre 
ameaçaram as sociedades humanas. O motivo porque 
passam a ser riscos, como Giddens referiu, é o fato e 
serem perigos e azares que são conhecidos, cuja ocor-
rência pode ser prevista e cuja probabilidade pode ser 
calculada. Correr perigo é uma coisa. Saber que se está 
em perigo é completamente diferente. Saber que se está 
em perigo e sentir-se completamente impotente para 
alterar o curso dos acontecimentos que causam esse pe-
rigo é ainda outra coisa (p. 231)

Desta forma, essa democratização dos riscos e males 
sociais é um dos paradigmas da injustiça, que tende a afe-
tar os mais vulneráveis na ordem social, sendo que estes 
são os que menos possuem ferramentas jurídicas de defesa. 
A modernidade como antes relatado, não conseguiu cum-
prir e efetivar as suas promessas a todos os atores sociais, 
bem como os avanços tecnológicos trouxeram a todos os 
riscos de desastres ambientais.

Beck analisa as mudanças na economia política por 
meio da comparação da lógica da criação e distribuição 
da riqueza com a lógica do risco e abstenção de produ-
ção. Num claro contraste com a política de produção 
de riqueza que dominou a sociedade industrial – a lo-
gica positiva de distribuição de riqueza e bens sociais 
– a sociedade de risco e a política de riscos causados 
socialmente são caracterizadas pela lógica negativa da 
distribuição de males sociais e pessoais. (P. 234).
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Para Leff (2006), a crise ambiental não se constitui, 
necessariamente, em uma catástrofe ecológica, mas uma 
“crise civilizatória”, uma vez que prima por uma mudança 
de comportamento a qual se apresenta como um limite no 
real que significa e reorienta o curso da história. A crise 
ambiental se constitui na crise do pensamento ocidental, 
da metafísica que fez a disjunção entre “o ser e o ente”, que 
produziu um mundo fragmentado e coisificado no contro-
le e domínio da natureza. E, finalmente, “se expressa como 
um questionamento da ontologia e da epistemologia com 
as quais a civilização ocidental compreende o ser e as coi-
sas; da ciência e da razão tecnológica com as quais domi-
nou a natureza e economicizou o mundo moderno” (LEFF, 
2006, p. 288).

Como estes paradigmas estão profundamente ar-
raigados não só nos padrões culturais, mas nas próprias 
políticas governamentais e parâmetros legislativos formas 
de aumento destes paradigmas culturais de injustiça que 
levam a uma fomentação de padrões destrutivos que em 
tese tendem a levar a um maior aprofundamento de ati-
vidades que podem levar a destruição ambiental a níveis 
irreversíveis.

2. O PARADIGMA DO MODELO ANIMAL E O 
DOMÍNIO DA TÉCNICA: A ALIENAÇÃO DO 
JULGADOR

Ao se considerar uma avaliação qualitativa das deci-
sões judiciais sobre a área  da experimentação, é imprescin-
dível levar em consideração que estas estão impregnadas 
não somente de uma estrutura de pensamento ético que 
pode tender ao antropocentrismo, mas também tendem a 
perpetuar os paradigmas científicos do uso do modelo ani-
mal. Conforme Lima.
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O positivismo concebido originariamente por Auguste 
Comte, juntamente com outras doutrinas posteriores 
derivadas daquela, atém-se, obsessivamente, aos fatos, 
ou seja, ao que é certo, sólido, sobre o que se pode ba-
sear, sendo também, por conseguinte, fecundo, eficaz, 
prático (daí a ligação com o pragmatismo). Esta ideia 
de ciência teve início principalmente a partir da obra 
de Descartes, especialmente de seu Discurso do Mé-
todo e de suas Regras para a Condução do Espírito, 
onde traçou os conceitos que fundamentam a ciência 
e a filosofia modernas. A esta concepção de ciência 
Horkheimer se refere como “teoria tradicional” e opõe 
o conceito de “teoria crítica”, conceito este que sustenta 
e sugere em seus trabalhos. (2008, p. 57)

Por esta razão, uma sentença pode apresentar um ca-
ráter inovador, e, portanto, crítico da manutenção de um 
status quo de crueldade nas ações do homem frente aos ani-
mais não humanos. Também, a sentença pode manter uma 
posição que corrobore o que é informado por uma corrente 
dominante de pensamento.

Cabe sempre ressaltar que o julgador, sendo um espe-
cialista do Direito, não possui o conhecimento técnico para 
a noção de toda a realidade envolvendo a pesquisa com 
animais não humanos, sendo que o único substrato mui-
tas vezes que este possui é o apresentado pelas partes nos 
autos do processo. Assim, o juiz é normalmente informado 
pelas partes das posições éticas diversas, bem como os re-
latórios de que são realizadas as experiências com animais 
não humanos e, pesa contra uma corrente reformista como 
a dos direitos dos animais, a tradição da experimentação 
com o modelo animal.

Poderíamos, então, dizer que o grau de enraizamento 
em nossa cultura (por meio de veículos de massa, ações 
individuais e/ou institucionais) do tipo de relação que 
o homem mantém com a natureza pode transformar o 
natural da realidade, ou seja, aquilo que foi banaliza-
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do com a prática constante imposta por determinado 
paradigma sócio-cultural (modelador, por sua vez, de 
paradigmas científicos), em realidade natural, quer di-
zer, em uma verdade inquestionável que se confundi-
ria com a realidade objetiva e material (ou com aquilo 
que imaginemos que isto possa ser). É quando o cultu-
ral se confunde com o natural e, neste processo, a ins-
tituição científica pode se mostrar particularmente útil 
(LIMA, 2008, p. 76).

E continua:
A ideologia dominante, em nome de determinada or-
dem cultural, pode usar, portanto, a instituição cientí-
fica como instrumento de autoafirmação e legitimação 
na medida em que (a ordem cultural) é associada, con-
fundida ou mesmo identificada com a ordem natural. 
A instituição científica pode desempenhar este papel 
justamente por estar socialmente autorizada a falar do 
natural, o qual, portanto, acaba sendo utilizado para 
justificar a apropriação de seus próprios espaços. Esta 
instituição representaria, portanto, não uma empresa 
imparcial e neutra (como já se sabe), mas um poderoso 
instrumento político, uma ponte entre o sociocultural e 
o natural, compromissada com os dois lados e por cuja 
ligação esta mesma ordem cultural se cristalizaria (op. 
cit., p. 76).

Assim, a apreciação de uma epistemologia da ciência 
e da vida é importante para a compreensão dos mecanis-
mos de perpetuação, e como pode se realizar a mudança 
das bases de transformação da realidade no uso do modelo 
animal. Na epistemologia da ciência — e aplica-se aqui o 
caráter transdisciplinar deste estudo — os  conceitos bási-
cos podem variar dos estabelecidos pelas ciências sociais, 
mas não diferem entre si.

Não é possível verificar o que leva os julgadores nos 
acórdãos analisados a decidirem pela manutenção das ex-
perimentações com animais não humanos, sem se levar em 
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consideração a condição paradigmática do uso do modelo 
animal na experimentação. O paradigma, segundo Kuhn 
(1975) pode ser definido a partir de uma realização cientí-
fica que atrai um grupo duradouro de partidários, que os 
afasta de outras formas de atividades científicas não simi-
lares e “simultaneamente, suas realizações eram suficien-
temente abertas para deixar toda a espécie de problemas 
para serem resolvidos pelo grupo redefinido de pratican-
tes da ciência” o que Kuhn afirma que as realizações que 
possuem as duas características podem ser chamadas de 
paradigmas” (1975, p. 30).

Assim, a estrutura da criação do paradigma científi-
co e a sua influência no modus operandi da ciência, onde 
Kuhn afirma que “os paradigmas determinam todo um es-
quema de desenvolvimento para as ciências maduras que 
não se assemelha aos esquemas usuais noutros domínios” 
(1975, p. 42), sendo estes, a priori, uma exclusividade das 
ciências chamadas maduras ou duras. O que acaba por 
diferenciar ainda na mesma obra, é que, segundo Kuhn 
(1974), o meio de distribuição do conhecimento prefigura a 
informação que é levada até aos julgados e, tende a pender 
a balança para uma aceitação do uso do modelo, salvo ex-
ceções as quais serão analisadas neste ponto.

Dessa forma, a ideia do paradigma cria uma mecâ-
nica que não somente atinge o grupo científico que o usa 
como base, mas todos os que, de alguma forma, são indire-
tamente atingidos por sua influência. Assim, o uso de refe-
rências da ciência tende a influir e reproduzir o paradigma.

Kuhn, como historiador da ciência, ao tratar sobre pa-
radigma, invoca que este é muitas vezes ligado ao nome 
do responsável pelas descobertas. Assim, o modelo de ex-
perimentação animal na ciência moderna deve seu atual 
paradigma a Claude Bernard, o qual, segundo Trèz cons-
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truiu afirmações metodológicas básicas “[...] centrais para 
a teoria e prática da biomedicina” (2012, p. 80). Na sua obra 
“Introdução ao Estudo da Medicina Experimental”, publi-
cada em 1865, lançou os princípios do uso de animais como 
modelo e a sua transposição para a fisiologia humana.

Bernard (apud TRÉZ, 2012) afirmava que a experi-
mentação animal é um direito do ser humano. Isto porque 
não é moral a experimentação em seres humanos, mesmo 
concordando que o ideal na experimentação seria a experi-
mentação no homem.

Seria estranho se reconhecermos o direito do homem 
de fazer uso dos animais em vários âmbitos da vida, 
para serviços domésticos, comida, e proibir o uso para 
sua própria instrução em uma das ciências mais úteis 
para a humanidade. Nenhuma hesitação é possível; a 
ciência da vida só pode ser estabelecida pelo experi-
mento, e podemos salvar vidas apenas após sacrificar 
outras. Experimentos precisam ser feitos, sejam em 
humanos ou animais. Penso que médicos já fizeram 
muitos experimentos perigosos em humanos, antes 
de os estudá-los cuidadosamente em animais. Não 
admito que seja moral testar remédios mais ou menos 
perigosos, ou ativos, em pacientes em hospitais, sem 
antes experimentá-los em cães; devo demonstrar, mais 
adiante, que os resultados obtidos de animais podem 
ser todos conclusivos para humanos quando sabemos 
como experimentar adequadamente. Se é imoral, en-
tão, realizar um experimento em um humano quando 
este for perigoso a ele, ainda que o resultado seja útil 
aos outros, é essencialmente moral fazer os experimen-
tos em um animal, ainda que doloroso ou perigoso, se 
este for útil ao homem (BERNARD, 1999, p.102 apud 
TRÉZ, 2012, p. 80 e 81).

Assim é possível identificar três elementos no para-
digma do modelo animal: (a) a necessidade da experimen-
tação em animais e a possibilidade de extrapolação ao ser 
humano; (b) mesmo sendo considerado o ideal, há uma im-
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possibilidade moral e legal de se realizar a experimentação 
em seres humanos; (c) o estudo deve ser sempre prático.

Este paradigma transcende as barreiras das discipli-
nas e influencia os julgamentos nas questões referentes à 
experimentação, como as coletadas nos processos pesqui-
sados e que demonstram a reprodução do paradigma no 
entendimento geral.

[...] De fato, analisando-se a decisão agravada, verifi-
cas- se que não se faz presente o requisito da verossimi-
lhança das alegações da parte autora de que existentes 
indícios de maus tratos ou de tratamento cruel a ani-
mais a serem utilizados em atividades didáticas ou ex-
perimentais, porquanto, como bem destacado na pró-
pria decisão, “a partir das informações prestadas por 
vários professores de diferentes disciplinas do curso 
de Medicina Veterinária da ré (evento 6, MEMORAN-
DO2), que se tem primado pela adoção de métodos 
alternativos de aprendizagem, reduzindo-se o uso de 
animais em aulas práticas. Inclusive, quando inevitável 
tal utilização, os docentes têm lançado mão, sobretudo, 
de animais portadores de doenças, revelando-se a fina-
lidade terapêutica da intervenção realizada nesses se-
res vivos” (evento 8 DECLIM1). [...] Dentre elas cabem 
destacar as relativas ao uso de anestésicos, relaxantes 
musculares e formas de morte para os animais. [...] 
(in http://www.bioetica.ufrgs.br/animrt.htm, consulta 
em setembro de 2013)[...] (Agravo de Instrumento nº 
502005226.2013.404.0000 , 3ª Turma, Tribunal Federal 
da 4ª região, Relator: Nicolau Konkel Junior, julgado 
em 26/03/2014, grifo nosso)

O julgamento trata de agravo de instrumento dirigido 
contra decisão que deferiu medida liminar contra o uso de 
animais não humanos, no curso de Medicina Veterinária. 
O agravo reforma a decisão interlocutória promovida pelo 
juízo singular quando expõe a reprodução do paradigma 
da vivissecção, informando que os meios mitigadores de 
sofrimento — grifados em negrito — se mostram suficien-

http://www.bioetica.ufrgs.br/animrt.htm
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tes para debelar a crueldade, não configurando crime am-
biental, tampouco ferindo o normativo da Lei Arouca.

Como se verificará na decisão seguinte, a prevalência 
da técnica mitiga toda a ética da responsabilidade proposta 
por Jonas, quando do estudo sobre o afastamento do antro-
pocentrismo.

[...] Por fim, diz estar caracterizada a grave lesão à saúde 
pública, pois que, na hipótese, dezenas de pesquisas 
estão a desenvolver fármacos para serem utilizados 
justamente na cura de animais. Demais disso, aduz 
ser inegável que a utilização criteriosa de animais 
tem trazido benefícios à saúde humana no Brasil e no 
mundo. [...] (SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTE-
CIPAÇÃO DE TUTELA Nº 501904851.2013.404.0000/
RS, Presidência, Tribunal Federal da 4ª região, Relator: 
Tadaaqui Hirose, julgado em 29/08/2014)

O julgamento é fase anterior do agravo citado, que 
suspendeu de forma liminar a eficácia da medida de ante-
cipação de tutela deferida em primeiro grau. O elemento 
apresentado em destaque difere do julgamento do mérito 
do agravo, uma vez que é citada a importância do uso da 
ferramenta animal não humano, no desenvolvimento da 
técnica de pesquisa de medicamentos e cosméticos.

O julgamento não é um padrão somente de um en-
tendimento consagrado no Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, mas apresenta semelhanças nos mais diversos tri-
bunais do país, como se verá no julgamento a seguir, profe-
rido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

[...]Não obstante, a preservação da saúde e da vida hu-
mana pode exigir, por vezes, o sacrifício de outras es-
pécies, e o desenvolvimento da ciência ainda depende 
de experimentações que, para proteger os humanos, 
são feitas com outros animais. É certo que as experiên-
cias académicas e científicas podem infligir sofrimento 
aos animais a elas submetidos e este sofrimento, se não 
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pode ser sempre evitado, deve ser reduzido ao míni-
mo; como observado na sentença, com base no estudo 
“Uma Visão da Experimentação Animal nos Cursos de 
Graduação” da UniCEUB, o uso criterioso, e legal de 
animais de experimentação nas atividades académicas 
é essencial para a compreensão de processos biológicos 
e fisiológicos dos seres vivos. De qualquer modo, no 
presente caso não há prova de que a requerida admi-
ta tratamento cruel nos experimentos académicos que 
patrocina; considerar que haja sofrimento em razão 
de crueldade é ilação que não se coaduna com o or-
denamento positivo nem com as razões morais e éti-
cas levantadas pelo apelante. [...] O primado da vida 
humana, portanto, deveria nortear a interpretação das 
normas que regulam essa complexa matéria e neste 
sentido devem ser apreciados os experimentos didá-
tico- pedagógicos que envolvam espécimes vivos, ob-
servadas as exigências e as limitações jurídicas a eles 
intrínsecas. [...]. (APELAÇÃO COM REVISÃO N. 
0079516-02.2005.8.26.0000, Câmara Especial do Meio 
Ambiente, Tribunal de Justiça do Estado de São Pau-
lo, Relator: Antônio Celso Aguilar Cortez, julgado em 
16/11/2011, grifo nosso).

O julgado, além de reproduzir no mundo jurídico os 
dogmas vertidos no paradigma vivisseccionista, quando 
exprime que na impossibilidade de se evitar o sofrimento 
ao animal não humano, deve-se reduzir a um patamar mí-
nimo. Acresce ao julgamento a explicitação da visão ética 
antropocêntrica, onde a vida a ser levada em consideração 
é humana.

A partir destes critérios é possível verificar que os 
elementos essenciais apresentados por Claude Bernard 
permanecem sendo os condutores do paradigma da pes-
quisa. Podemos detrair destes julgados – que representam 
a maioria – que as fontes essenciais do convencimento dos 
magistrados se apoiam em depoimentos médicos da cor-
rente vivissecionista, acrescidos de uma compreensão ética 
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antropocentrista. Este processo coaduna com a opinião dos 
estudos médicos ou sobre a história das pesquisas médicas 
(TRÈZ, 2012, p. 93-94), assim, é dada a grande importância 
da experimentação médica como a expansão das melhorias 
em saúde:

(...)foi fundamental na pesquisa e no desenvolvimento 
de medicamentos como anestésicos, antibióticos, anti-
coagulantes, insulina e drogas para controlar a pressão 
sangüínea ou a rejeição em transplantes, entre outros. 
(...) também é relevante nos casos de muitos medica-
mentos, de vacinas (para difteria, poliomielite, menin-
gite bacteriana e outras); de procedimentos como os 
próprios transplantes, a transfusão de sangue, a diálise 
renal e a substituição de válvulas cardíacas; e, final-
mente, de tratamentos para asma, leucemia e outras 
doenças (ALVES; COLLI apud TRÉZ, 2012, p. 94).

Ao discurso acrescenta-se que “a melhor forma para 
conhecer e compreender cada vez mais a espécie humana, 
do aspecto psicossocial ao orgânico, é realizando estudos 
em seres humanos” (OLIVEIRA e PITREZ, 2010, p.68, apud 
TRÉZ, 2012, p, 94). É consenso que a experimentação em 
humanos enfrenta diversas barreiras éticas e religiosas:

Treinar em anima nobile é expor o paciente ao dano e 
o médico ao erro. Logo, faz-se mister a simulação das 
condições encontradas no campo operatório para que o 
futuro profissional possa adquirir sua capacitação téc-
nica, sem o risco de iatrogenias5 (palavra de origem 
grega na qual iatros significa médico e genia, causada 
pelo). O ensino nos laboratórios, sob supervisão, com 
a valorização dos aspectos éticos deve fazer parte do 
conteúdo disciplinar obrigatório dos estudantes de 
Medicina e de outras áreas afins, quer seja sob a forma 
de programas de iniciação científica, ou de pós- gra-
duação stricto sensu (SCHANAIDER; SILVA, 2004, p. 
442).
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Essas barreiras fornecem o substrato necessário para 
vincular a pesquisa como a necessidade do experimento no 
animal, baseado exatamente no paradigma do modelo ani-
mal de experimentação e, por consequência, na manuten-
ção do status quo do procedimento, não só experimental, 
mas educacional, que tende à permanência do sistema.

Este ponto será retomado quando da análise do dis-
curso das sentenças como mantenedoras não só de um 
modo de vida profissional e de uma visão ética, mas tam-
bém de uma indústria. Essa manutenção se dá por um dos 
elementos do paradigma que é o aprimoramento da habili-
dade do estudante por meio da prática com no animal Con-
forme Schanaider e Silva, “o aprendizado do médico, espe-
cialmente em alguns campos do saber, não pode prescindir 
da atividade prática no modelo animal. O desenvolvimen-
to de habilidades psicomotoras e a habilitação para o ato 
cirúrgico não se consolidam apenas no exercício teórico”. 
(2004, p. 442) E ainda complementa Tréz:

A maioria dos tratamentos e substâncias de interesse 
médico é testada em animais por uma série de motivos: 
(a) a manipulação ambiental e genética nos animais 
não poderia ser realizada com humanos; (b) tratamen-
tos não precisariam ser desenvolvidos em humanos, se 
dados preliminares em animais não demonstrarem uti-
lidade clínica; (c) por exigência de órgãos regulatórios 
preocupados com a avaliação de risco de substâncias; e 
(d) os animais oferecem insights sobre as causas e me-
canismos de doenças, e podem promover novos trata-
mentos. (2012, p. 96)

Por fim, os acórdãos relatam a “necessária cruel-
dade”, por meio das informações coletadas nas defesas 
apresentadas pelas instituições rés, onde aos animais são 
aplicadas a analgesia, bem como ou são usados animais já 
doentes ou o estritamente necessário e quando do sofrimento 
excessivo pós procedimento é praticada a eutanásia.
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Os julgados demonstram o desconhecimento de ar-
tigos médicos que comprovam que o trato aos animais é 
em sua essência cruel. Os realizados pelo Tribunal Federal 
Regional da 4ª Região apresentam, em sua maioria a funda-
mentação em um artigo realizado pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (De autoria de José Roberto Gol-
dim e Márcia Mocellin Raymundo, disponível em <http://
www.bioetica.ufrgs.br/animrt.htm>, consulta em setembro 
de 2013) , não expandindo  a pesquisa para outros artigos 
que pudessem esclarecer ou ser mais bem fundamentados 
inclusive. Alguns dos tratamentos dispendidos são a doa-
ção do animal e a eutanásia.

Portanto, o ser humano cria o problema gerando o 
sofrimento e o soluciona causando mais sofrimento e mor-
te. A crítica aos julgados se deve principalmente que, ao 
escolher um paradigma as decisões excluem da possibili-
dade a aplicação de todos os outros princípios possíveis e 
a confrontação com uma questão ética mais profunda, não 
levando em conta a responsabilidade do ser humano fren-
te a natureza e aos animais, conforme o propugnado por 
Hans Jonas (1995).

Os julgados analisados demonstram uma alienação 
do homem e da natureza, (Jonas 1995) quando afirma que 
“ a profanação da natureza e a civilização se vão juntas (p. 
15)” , bem como o ser humano “submete as circunstân-
cias a sua vontade e necessidade (p. 15)”. Dessa forma, a 
manutenção do paradigma vivisseccionista por meio dos 
julgados é a ação do processo civilizatório, que diferencia 
homem do animal. Há, na visão do filósofo, uma importân-
cia na técnica, pois esta se torna na verdade, uma visão de 
mundo, que Viana explica:

O “projeto de Bacon” sintetiza bem o espírito com o 
qual nasceu a técnica moderna: conquistar a Natureza, 

http://www.bioetica.ufrgs.br/animrt.htm
http://www.bioetica.ufrgs.br/animrt.htm
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submetê-la ao poder do homem. Este espírito de “con-
quista” da Natureza revela uma marca fundamental da 
filosofia moderna que a separa uma vez por todas da 
medieval, a saber: a potencialização do Sujeito. (2011, p. 
107)

Ainda conforme Viana, a “potencialização do Sujeito 
implicou de forma direta na desvalorização da Natureza” 
(2011, p. 108). De acordo com o autor:

Esse duplo movimento, isto é, a potencialização do su-
jeito e a desvalorização da Natureza foi, de certo modo, 
o Sitzen in Leben, o ar que respirou a técnica moderna 
nos seus primórdios. Ela nasce como uma forma de 
atribuir poder ao sujeito sobre a Natureza e será tanto 
mais eficaz quanto mais superá-la. Hegel mesmo afir-
mava que o espírito somente aparecia quando morria a 
natureza. Esta não era mais que o momento negativo da 
ideia e a preparação para a síntese no espírito. O Espírito 
será aquele absoluto que absorve em si todas as etapas 
anteriores, inclusive o mundo natural. Apenas ele deve 
prevalecer no final (VIANA, 2011, p. 108).

Assim, é possível ao julgador se manter distante da 
situação de degradação do animal submetido à experimen-
tação, não lhe ocorrendo, analisar de forma mais aprofun-
dada toda uma corrente contra-paradigmática, que possui 
extenso estudo sobre as consequências da realização do es-
tudo em animais não humanos.

Isso é um reflexo da visão ética do domínio do ho-
mem sobre o extra-humano (JONAS, 1995), que é neutra 
tanto em relação ao objeto, quanto ao sujeito da ação, pois 
o que importa é o trato do homem em relação ao homem 
(antropocentrismo), levando-se em consideração que a 
condição humana é constante e não como objeto de uma 
técnica transformadora. Assim, esta visão ética é dotada de 
imediatismo, circunscrita à ação e seu entorno, como bem 
se verifica nos julgados onde são levados em consideração 
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não os interesses de sobrevivência e vida do animal, mas 
tão somente os benefícios à pesquisa e a saúde humana.

Mas o que parece ser desconhecido aos julgadores, 
que, mesmo ao afirmar sobre a importância da proteção 
ambiental, parecem desconhecer os resultados da experi-
mentação e das novas dimensões de responsabilidade. Es-
tas inferem novas dimensões éticas que devem de alguma 
forma, permear interpretações diversas daquelas já manti-
das. Por isso, se dá a entender que as decisões que se con-
formam com uma aplicação do bem-estarismo em relação 
à experimentação científica fazem parte de um acordo, que 
na esteira de Kuhn (1975) poderia ser enquadrado como o 
entendimento entre aqueles que visam buscar um paradig-
ma dentro de uma ciência; assim o paradigma poderia ser 
exemplificado da seguinte maneira: o modelo animal é es-
sencial para a experimentação cientifica, mas deve ser feita 
dando condições de bem-estar ao animal.

Segundo Jonas, as visões éticas devem levar em consi-
deração a vulnerabilidade da natureza, que somente pode 
ser avaliada após o resultado; assim, a consideração dos 
“elementos extra-humanos” (1995, p. 32), deve ser admiti-
da como essenciais para uma nova compreensão. A forma-
ção da antropocêntrica se tornou assim insuficiente para 
uma formação necessária para os novos desafios propostos 
pelas ações que visam impedir o uso dos animais em expe-
rimentação.

E, exatamente em função da influência do que Jonas 
chama de o “homo faber acima do homo sapiens” (1995, p. 
36) consistente na primazia da técnica, e uma nova sorte de 
consequências, antes não previstas e não universalizadas, 
que irrompem em novos desafios. Os julgados mantém 
apesar dos diversos estudos ao contrário, uma visão pri-
meiramente positivista e antropocêntrica da ação no uso do 
modelo animal, conforme a seguir:
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[...] O primado da vida humana, portanto, deveria nor-
tear a interpretação das normas que regulam essa com-
plexa matéria e neste sentido devem ser apreciados os 
experimentos didático-pedagógicos que envolvam es-
pécimes vivos, observadas as exigências e as limitações 
jurídicas a eles intrínsecas. (APELAÇÃO COM REVI-
SÃO N. 0079516-02.2005.8.26.0000, Câmara
Especial do Meio Ambiente, Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo, Relator: Antônio Celso Aguilar Cor-
tez, julgado em 16/11/2011).

Os julgados, em sua maioria, partem de: (a) o antro-
pocentrismo ético e (b) o positivismo, com a criação de uma 
ficção legal de exclusão de crueldade, mesmo havendo in-
dícios ao contrário, pois a ação é cruel pelo simples fato de 
ter sido praticada.

A ameaça da técnica advém do fato de que o novo poder 
do Sujeito não foi acompanhado por uma nova sabedoria 
capaz de gerar também um novo comportamento. Como 
diz Jonas, deparamo-nos hoje com um vazio ético causa-
do pela exarcerbação da Subjetividade moderna. O va-
zio significa nada mais que esvaziamento, isto é, tirou-se 
da Natureza aquele valor que lhe era próprio (VIANA, 
2011, p. 110).

A principal crítica movida por Jonas sobre a técnica é 
que esta se tornou meio “para fins capitalistas e extrativis-
tas da natureza” (VIANA, 2011, p. 110), resultando em um 
abuso dos recursos fornecidos por esta, sem se dar conta 
de que poderia ter um limite, o que se confirmou. Mais do 
que isto, extrapolando para a questão animal, é possível 
verificar que o uso de técnicas de pesquisa não levou em 
consideração a condição do animal como entidade autôno-
ma, que, se não dotada de racionalidade como a humana, a 
possui em algum grau, pelo simples fato de que o conjun-
to de ações que a leva não somente à sobrevivência, mas 
a busca uma boa vida, implicam em movimentos que vão 
além do instintivo.



Direito e sustentabilidade na era do antropoceno: retrocesso ambiental, balanço e perspectivas

165

O raciocínio oferecido por meio da visão de Jonas 
(1997) torna possível haver uma nova ética. Assim, a res-
ponsabilidade do ser humano se estende, não somente a 
esta geração, mas às gerações futuras fazendo o homem do 
futuro um “escravo” do atual. A questão de uma interpre-
tação positivista é que a técnica permitida de forma legal, 
quanto da experimentação animal tão prejudicial é ao ani-
mal, quanto ao ser humano, que não pode vislumbrar uma 
mudança de conceito por meio da reflexão.

3. OS JULGADOS À SOMBRA DE UM NOVO 
PARADIGMA

Tanto Kuhn como Jonas apresentam que a mudança 
de compreensão da teoria científica que torna paradigmáti-
ca, como da proposta ética frente à natureza e aos animais 
não humanos. Kuhn (1974) afirma que uma anomalia — 
algo que não está adequado ao paradigma — é o passo ini-
cial para novas descobertas.

Neste contexto, os novos estudos sobre a experimen-
tação em animais não humanos demonstram uma anoma-
lia no paradigma, que diferencia evidências novas sobre a 
natureza do animal não humano contra o que sempre foi 
aceito pela ciência como normal na ética da experimenta-
ção.

Assim, causa estranheza aos cientistas as novas ma-
nifestações apontando que ato de experimentação é ineren-
temente cruel, não podendo tal prática ser permitida. Pre-
ceitua Kuhn “a assimilação de um novo tipo de fato exige 
mais do que um ajustamento aditivo da teoria” (1975, p. 
78), desta forma, a quebra do paradigma do modelo de ex-
perimentação animal necessita ser assimilado tanto pelas 
ciências médicas e correlatas como pelas ciências sociais, 
por meio das novas evidências que se apresentam. A mu-
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dança não ocorre sem resistência pois “na ciência, assim 
como na experiência com as cartas do baralho, a novidade 
somente emerge com dificuldade (dificuldade que se ma-
nifesta por meio de uma resistência) contra um pano de 
fundo fornecido pelas expectativas”. (1975, p. 91)

O discurso de inovação é apreciado nos julgados, ci-
tando inclusive a possibilidade de aplicação de métodos al-
ternativos, bem como uma justificativa que os experimen-
tos podem ser nas suas essências cruéis:

Convém relacionar aqui, a título exemplificativo, al-
guns dos mais conhecidos recursos alternativos que se 
ajustam ao propósito do legislador – muitos deles cita-
dos no periódico Alternative to Animals e no From Gui-
nea Pig to Computer Mouse, da International Network 
for Humane Education (Interniche) e no livro “Alter-
nativas ao uso de animais no ensino”, do biólogo Sér-
gio Greif (Instituto Nina Rosa, 2003) [...] Sobre o tema 
enfocado, por oportuno, utilizo-me dos ensinamentos 
de HUGO NIGRO MAZZILLI, pautados nos seguin-
tes termos: “Enfim, todos nós devemos combater, com 
veemência, qualquer forma de crueldade contra os ani-
mais, ao mesmo tempo em que devemos dedicar inte-
gral respeito a todas as formas de vida” (A Defesa dos 
Interesses Difusos em Juízo, 19ª ed., Ed. Saraiva, p. 146) 
[...] No caso concreto, tenho que a prática de vivissec-
ção em animais, pelos apelados, violam os dispositivos 
legais acima mencionados, haja vista que não se tratam 
de instituições de ensino superior ou entidades dedi-
cadas à pesquisa, regularmente credenciadas no Con-
selho Nacional de Controle e Experimentação Animal 
(CONCEA), como determina a Lei nº 11.794/08 (APE-
LAÇÃO CÍVEL Nº 498083-98.2007.8.09.0006, TJGO).

A decisão conforme pode ser analisada apresenta to-
dos os elementos da abordagem de um novo paradigma. 
Ao extrapolar vias de análise que não contemplam não so-
mente o bem-estar animal, porém alternativas ao uso dos 
animais e sua completa substituição que um novo paradig-
ma, conforme Kuhn uma revolução científica:
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De modo especial, a discussão precedente indicou que 
consideramos revoluções  cientificas  aqueles 
episódios de desenvolvimento não- cumulativo, nos 
quais um paradigma mais antigo e total ou parcial-
mente substituído por um novo, incompatível com o 
anterior (1975, p. 125).

O julgado aprofunda a questão ao citar, inclusive, au-
tores que defendem o abandono da prática vivisseccionista. 
Mais ainda, lista os métodos alternativos elevando o pata-
mar da discussão judicial sobre o tema da experimentação, 
não somente aos argumentos de benefício da humanida-
de, mas à pesquisa sobre novos subsídios de julgamento. 
Não leva somente em consideração, que a técnica presen-
te necessita da ferramenta do uso do animal não humano, 
mas que existe um patamar ético diferenciado que deve ser 
abordado quando defrontado com um julgamento deste 
tipo.

É estabelecido um paralelismo entre as revoluções 
políticas e científicas, em decorrência da tensão pré-exis-
tente antes das mudanças, pois é verificado que o antigo 
paradigma não tem mais força para a resolução dos pro-
blemas que apresentam. Assim, o estabelecimento de uma 
nova forma de experimentação em muito é devida à nova 
compreensão que os animais não meros objetos ou coisas 
que podem ser utilizados como artefatos feitos pelos hu-
manos. O segundo paralelo é que a revolução resulta na 
escolha entre duas instituições, o mesmo em que se pode 
analisar conforme a escolha do paradigma vivisseccionista 
maquiado pelo bem-estarismo ou por uma posição aboli-
cionista que visa o uso de métodos de substituição do mo-
delo animal.

Os julgados em questão apreendem uma nova forma 
de significação dos movimentos éticos e científicos que vi-
sam a uma ampliação de esfera de moralidade e da inexati-
dão científica de formas de pesquisa com o modelo animal.
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4. OS PROCESSOS DE LINGUAGEM E O DISCURSO 
DOS JULGADOS

Os processos de discurso dos julgados refletem uma 
posição não só por um paradigma científico baseado em 
uma posição ética antropocentrista, mas também refletem 
uma ideologia que é identificada por meio do discurso. As-
sim por meio de uma interação entre a linguagem, que ao 
criar símbolos, diferenciam o sujeito dos objetos nomina-
dos criando uma dialética entre o Eu e os outros (HABER-
MAS, 1987), e o trabalho que ao sujeitar os desejos, con-
tribui para a satisfação da necessidade por meio dos bens 
de consumo, tornando o sujeito em coisa (um instrumento 
do processo), demonstra que, para além de um modo de 
partida a uma formação de teoria científica, o paradigma 
se torna uma ideologia.

Neste contexto, impera a ação da “racionalidade” 
como definida por Max Weber (apud HABERMAS, 1987, 
p. 45), que é a interação entre a atividade econômica ca-
pitalista, a ampliação do tráfego social regido pelo direito 
privado burguês e a dominação burocrática. Isto se dá pelo 
aumento das esferas sociais influenciadas pela ação racio-
nal e o aumento desta própria ação racional, que se dá por 
meio da institucionalização do progresso científico e téc-
nico, penetrando nas instituições até se tornarem estas as 
próprias instituições.

Este processo de ação racional ou racionalização per-
meia como uma forma de dominação, que tem como fun-
damento o “incremento das forças produtivas associado 
ao progresso técnico-cientifico” (HABERMAS, 1987, p. 47). 
Assim, a técnica tem como função primária a dominação 
da natureza.

Assim a ação racional em relação ao uso do modelo 
animal é essencial para uma universalização de processos 
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de saúde, bem como o aumento do conhecimento cienti-
fico. Sendo que não necessariamente o processo científico 
implica em crueldade dentro do sistema estabelecido de 
dominação da natureza, posição esta que fica claramente 
apresentada nos julgados da posição dominante.

A implicação do uso da técnica como ideologia é, 
como afirmado por Habermas, de suma importância, pois 
o “a priori tecnológico é um a priori político uma vez que 
a transformação da natureza tem como consequência a do 
homem (1987, p. 54)”, implicando em formas sociais que 
são repetidas por esta transformação e refletem novamen-
te, perpetuando o processo. Assim, a formação de leis e a  
interpretação judicial são permeadas pela instituição ideo-
lógica dominante. Como demonstrado, a instituição no que 
tange à experimentação é o uso do modelo animal como 
base é dominante ao ponto de ser uma ideologia.

Assim, a formação de um aparato de normas técnicas 
que visem a regulamentação de uma atividade, que possui 
alguma relevância social, estabelece regras que adquirem 
uma relevância de aplicação.

A infração das regras tem nos dois casos consequências 
diferentes. Um comportamento incompetente que vio-
la regras técnicas ou estratégias de correção garantida 
esta condenado per se ao fracasso, por não conseguir o 
que pretende; o “castigo” esta, por assim dizer, inscrito 
no fracasso perante a realidade. Um comportamento 
desviado, que viola as normas vigentes, provoca san-
ções que só estão vinculadas a regra de forma externa, 
isto e, por convenção. As regras apreendidas da ação 
racional teleológica equipam-nos com a disciplina de 
habilidade. As normas internalizadas dotam-nos com as 
estruturas da personalidade. As habilidades capacitam-
-nos para resolver problemas e as motivações permi-
tem-nos praticar a conformidade com as normas (HA-
BERMAS, 1987, p. 58).
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Esta forma de aplicação das regras se vê presente no 
discurso dos julgados quando o confronto entre visões di-
ferentes quanto ao uso de animais acaba por reafirmar as 
regras estabelecidas no tocante à experimentação animal. 
Questão esta que se torna premente no estabelecimento da 
condição do uso do modelo animal como básico para a for-
mulação de fármacos e procedimentos médicos.

Conforme Habermas a conformação da expansão 
da técnica como ideologia se dá por meio da expansão do 
modo de produção capitalista por meio da implementação 
de um mecanismo econômico que amplia os “subsistemas 
de ação racional teleológico” (1987, p. 65) e uma legitima-
ção econômica sob a qual o sistema de dominação se adap-
ta às novas conformações dos subsistemas.

Como se pode aferir, o uso de teorias de bem estar 
animal, nada mais é que a adaptação de um sistema de do-
minação a uma nova consciência de se impedir a crueldade 
excessiva, criando a crueldade necessária, mitigada pelo uso 
de procedimentos de inibição de dor, sem se considerar as 
consequências no corpo do animal. As sentenças, desta for-
ma, perpetuam a estrutura de sujeição da natureza e seus 
elementos (considerando-se a separação entre o Eu e os ou-
tros).

Esta institucionalização acaba por criar uma pressão 
social que força o ritmo de adaptação. Assim, os julgados 
quando da análise, tendem a replicar o “senso comum” re-
forçado pelos artigos científicos e a positivação legislativa; 
termos como“consideração da saúde humana”, “manuten-
ção das pesquisas”, “não existir evidência de crueldade” 
perfazem algumas das mais utilizadas.

A partir de baixo, surge uma permanente pressão adap-
tativa logo que, com a institucionalização de um inter-
cambio territorial de bens e da força de trabalho, por 
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urn lado, e da empresa capitalista, por outro, se impõe 
a nova forma de produção. No sistema do trabalho so-
cial, fica assegurado o progresso cumulativo das for-
ças produtivas e, assim, uma expansão horizontal, dos 
subsistemas de ação racional teleológica - sem duvida,  
a custa de crimes econômicos. Por este meio, as formas 
tradicionais sujeitam- se cada vez mais as condições 
da racionalidade instrumental ou estratégica: a orga-
nização do trabalho e do tráfico econômico, a rede de 
transportes, de notícias e da comunicação, as institui-
ções do’ direito privado e, partindo da administração 
das finanças, a burocracia estatal. Surge deste modo, a 
infraestrutura de uma sociedade sob a coação a moder-
nização apodera-se, pouco a pouco, de todas as esferas 
vitais [...] (HABERMAS, 1987, p. 65).

Os reflexos da institucionalização de uma técnica in-
fluenciam assim a formação de todo um corpus protetivo 
para a ideologia dominante. É a afirmação de uma forma 
de pensamento que afeta não somente a pesquisa, mas 
também o sistema legislativo e o ensino.

Como se pode ver, a argumentação (Habermas, 1989) 
se fundamenta em um sistema de pretensões de validade, 
que podem ser justificadas tanto por um discurso teórico, 
quanto prático. Uma vez que controvertido por meio de 
um procedimento judicial, o uso do modelo animal apre-
senta suas pretensões de validade sem a universalidade da 
aceitação. Tanto da forma instrumental como moral a expe-
rimentação em animais apresenta oposição por razões de 
fundamento e retidão das normas de ação. A justificação na 
ação argumentativa apresentada pelas decisões é que tanto 
na mitigação da crueldade, criando a crueldade necessária 
e a criação de normas que justifiquem a experimentação.

A crítica que se dá às decisões pela manutenção de 
um sistema de experimentação baseado no modelo animal 
é a sua manutenção por meio da justificativa instrumen-
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tal da importância do uso do animal na experimentação. 
Esta mesma se perpetua na função estrutural de um siste-
ma como o capitalista em que os animais são um insumo 
na escala de produção do medicamento/cosmético ou do 
serviço médico. Desta forma as estruturas firmadas pelas 
sentenças tendem a perpetuar o sentido de coisa dado ao 
animal não humano sem levar em consideração a sua esfe-
ra de moralidade.

CONCLUSÕES

A responsabilidade do julgador frente ao Antropoce-
no afeta não somente as políticas imediatas de proteção ao 
meio ambiente, mas possuem reflexos inclusive na manu-
tenção de fundamentos que acabam por dar ensejo à for-
mação de pensamento. Assim, os julgados acabam refletin-
do e orientando para como o comportamento do homem se 
deve dar em relação ao meio ambiente.

Não é possível manter-se alheio ao fato de que cada 
vez mais o homem age com a mesma força de que fenôme-
nos climáticos, geológicos, gerando não somente a altera-
ção da superfície do planeta, mas também atuando como 
força motriz de uma grande extinção. Os estamentos de 
sustentabilidade não se mostram suficientes ao manejo da 
natureza, uma vez que não se sabe ao certo o limite de que 
a exploração sustentável de recursos não renováveis pode 
alcançar.

A própria exploração do animal não humano é algo 
a se questionar dentro do âmbito da forma em que o ser 
humano entende o seu progresso. A exploração animal tem 
sido a base de toda a atividade humana desde os primór-
dios da civilização até os dias atuais. E isto tem reflexos na 
atividade legislativa e jurisdicional.
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Ambos são influenciados pelos paradigmas da neces-
sidade da exploração animal. Esses paradigmas apresen-
tam todos os aspectos atinentes com a atividade humana 
que deu origem ao Antropoceno. Mesmo que influencia-
dos por progressos no plano ético (consideração da digni-
dade da vida) e legal (a proibição de crueldade presente 
na Constituição Federal) é possível afirmar que em vários 
aspectos ao animal não humano não é permitido usufruir 
destes avanços.

No que tange à experimentação a falta de efetividade 
é verificada, quando são analisados os julgados coletados. 
Por meio da pesquisa jurisprudencial, o déficit de informa-
ção é confirmado, já que o exercício de direitos está estrei-
tamente ligado com o quanto se tem de conhecimento e de 
como estes direitos estão sendo descumpridos. Por uma 
razão óbvia, em não havendo conhecimento dos procedi-
mentos adotados na pesquisa, não é possível mensurar o 
quanto estes não cumprem o estabelecido legalmente, nem 
confrontar a possibilidade da existência de métodos alter-
nativos.

Foi possível, desta forma, verificar a continuidade nos 
próprios julgados, do paradigma vivisseccionista (fundado 
por Claude Bernard),  o qual permanece como  guia para 
o uso do modelo animal de experimentação. A assimetria 
entre o animal e o ser humano, em aspectos morfológicos, 
biológicos e fisiológicos, demonstra a ineficiência deste mo-
delo, sendo que a continuidade do uso se funda na crença 
de que é o mais adequado.

Aliado ao paradigma dominante está o uso da técnica 
como ferramenta de dominação, tornando esta não somen-
te um meio de sujeição da natureza, mas como uma forma 
de ideologia que suplanta quaisquer posições que venham 
a confrontá-la. O discurso formulado pelo paradigma vi-
visseccionista se reproduzir como forma de imposição de 
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uma visão científica e econômica que adentram à seara do 
Direito.

Porém, da mesma forma que a posição hegemônica 
antropocêntrica influencia em sua maioria os julgados ana-
lisados, observa-se a presença da posição ética biocentris-
ta em cases destacados. Esta posição contraparadigmática 
acaba por alimentar-se de uma pesquisa mais profunda 
relativa á formação de novos fatores que permitem dizer 
que a pesquisa em animais não humanos na experimenta-
ção acaba por ser inócua e prejudicial. A formação de uma 
nova ética de reconhecimento das especificidades dos ani-
mais e seu direito de poder exercer as suas capacidades, 
fundamenta uma crise motivada pela formatação de um 
novo tipo de ciência, crise esta que se mostrou presente nos 
julgados analisados.

Este movimento de oposição à interpretação de que 
a manutenção da experimentação em animais não huma-
nos se mostra como o melhor caminho para o progresso da 
ciência, implica numa nova forma de interpretação legisla-
tiva por meio dos princípios irradiados da Constituição Fe-
deral. É possível afirmar que através de uma nova leitura, 
a mudança da compreensão no Direito dos fundamentos 
errôneos da experimentação científica pode levar a uma 
mudança da intepretação constitucional para coibir a práti-
ca da experimentação com animais não humanos.
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RESUMO: O presente estudo visa investigar o colonialismo 
biocultural dos conhecimentos tradicionais associados à bio-
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diversidade, bem como a tentativa de legitimação deste no 
Brasil, a partir da apropriação indevida de conhecimentos 
tradicionais ligados a uma prática etnomedicinal amazônica, 
conhecida popularmente como vacina do sapo. Para tanto é 
utilizado o método indutivo. Isto porque, após a conceitua-
ção do colonialismo biocultural, primeiramente foi analisado 
o caso da Rã-Kambo e levantada, através método de análise 
de conteúdo por traços de significação, as patentes mundiais 
obtidas a partir deste componente da biodiversidade amazô-
nica. Só depois, a partir deste caso e da análise das patentes, 
foi concretizada a demonstração deste novo colonialismo no 
Brasil, bem como sua legitimação. Destarte, foi evidenciado 
varias antinomias entre o marco legal da biodiversidade e di-
versos tratados internacionais, configurando assim a incon-
vencionalidade desta legitimação.

PALAVRAS-CHAVE: Colonialismo biocultural. Conheci-
mentos tradicionais. Biodiversidade. Rã-Kambo. Inconven-
cionalidade.
ABSTRACT:The present study aims to investigate the biocul-
tural colonialism of traditional knowledge associated to bio-
diversity, as well as the attempt to legitimize this in Brazil, 
from the misappropriation of traditional knowledge linked to 
an Amazonian ethnomedicinal practice, popularly known as 
the toad vaccine. For that, the inductive method is used. This 
is because, after the conceptualization of biocultural colonial-
ism, the case of the Frog-Kambo was first analyzed, and the 
world patents obtained from this component of the Amazo-
nian biodiversity were collected through a method of content 
analysis by means of significance. Only after this case and the 
analysis of the patents did the demonstration of this new colo-
nialism in Brazil, as well as its legitimation, materialize. Thus, 
it was evidenced several antinomies between the legal frame-
work of biodiversity and several international treaties, thus 
configuring the unconventionality of this legitimation.

KEY WORDS: Biocultural Colonialism. Traditional knowl-
edge. Biodiversity. Frog-Kambo. Inconvencionalidade. Un-
conventionality

SUMÁRIO: 1. O colonialismo biocultural na Era Antropo-
cêntrica; 2. O novo colonialismo do sul sociológico; 3. O co-
lonialismo biocultural da RÃ-KAMBO; 4. A inconvencional 
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legitimação do colonialismo biocultural dos conhecimentos 
tradicionais associados à biodiversidade; Conclusão; Referên-
cias bibliográficas.

INTRODUÇÃO

O presente estudo visa investigar o colonialismo bio-
cultural dos conhecimentos tradicionais associados à bio-
diversidade, bem como a tentativa de legitimação deste no 
Brasil, através de uma norma flagrantemente inconvencio-
nal. Para tanto, o colonialismo biocultural será analisado a 
partir do caso da Rã-Kambo, uma espécie amazônica com a 
qual povos indígenas e comunidades tradicionais realizam 
uma prática etnomedicinal, conhecida popularmente como 
vacina do sapo.

A análise do caso da Rã-Kambo será útil uma vez 
que a apropriação da biodiversidade e dos conhecimentos 
tradicionais associados é instrumentalizada pelo direito de 
propriedade industrial. Assim, será evidenciado o colonia-
lismo biocultural a partir do levantamento mundial das pa-
tentes referentes ao Kambô, por meio do método de análise 
de conteúdo por traços de significação.

A partir disso, será demonstrado como o Estado 
brasileiro procurou realizar a legitimação do colonialis-
mo biocultural, regulamentando o acesso e uso do patri-
mônio genético da biodiversidade e dos conhecimentos 
tradicionais, que passou a ser regido no Brasil pela Lei n.º 
13.123/15, regulamentada pelo Decreto n.º 8772/16, decla-
rado pelo governo brasileiro como o novo marco legal da 
biodiversidade. Isto configurou num procedimento de al-
teração radical do sistema então vigente consubstanciado 
na Medida Provisória 2.186-16/01, que apesar de possuir 
diversas falhas assegurava direitos essenciais como o con-
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sentimento prévio e repartição de benefícios em todas as  
hipóteses de acesso e uso. Todavia, a nova legislação, aten-
dendo aos apelos dos setores industriais buscou estruturar 
um sistema de isenções que deixou desprotegidos os po-
vos e comunidades tradicionais, além de representar uma 
flagrante violação dos direitos humanos estabelecidos nos 
Tratados Interacionais afetos ao tema.

Nesta análise, teremos como foco principal o cená-
rio de disputa dos recursos genéticos e dos conhecimen-
tos tradicionais associados à biodiversidade. Este culmina 
com a colisão de normas internacionais que incidem sobre 
o tema, como a Convenção da Diversidade Biológica (CDB) 
e a Convenção 169 da OIT , com o marco legal da biodi-
versidade brasileira. Destarte, pode-se afirmar que a Lei 
13.123/15 tentou suprimir tais direitos em relação a algu-
mas atividades que envolvam a biodiversidade e os conhe-
cimentos tradicionais. Todavia, esta supressão não se sus-
tenta no sistema jurídico pátrio, diante da supralegalidade 
dos tratados internacionais de Direitos Humanos.

1. O COLONIALISMO BIOCULTURAL NA ERA 
ANTROPOCÊNTRICA

Um dos aspectos que caracterizam as sociedades oci-
dentais contemporâneas é justamente o colonialismo bio-
cultural, que encontra na atualidade um ambiente fértil 
para sua proliferação. Contudo, inicialmente, é importan-
te situar este momento da humanidade no contexto social, 
cultural e estético dominante no capitalismo após a que-
da do muro de Berlim, o colapso da União Soviética, o fim 
da Guerra Fria, a descrença nas metanarrativas e as crises 
ideológicas nas sociedades ocidentais de meados até o fi-
nal do século XX. Denominado por muitos pesquisadores 
(ESPERANDIO, 2007, p.49), como pós-modernidade, ter-
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mo criticado por muitos outros, como Boaventura de Sou-
za Santos79 (2004), e até chamada de modernidade líquida 
(BAUMAN, 2003), os tempos atuais são marcados por rela-
ções sociais fluidas e frágeis, com a prevalência do consu-
mo e do individual em detrimento da ética, do coletivo e do 
meio ambiente.

Neste sentido, se a humanidade se encontra em um 
momento sócio-histórico- cultural definido como pós-mo-
dernidade, já se apregoa uma nova Era geológica, a Era do 
Antropoceno (CRUTZEN, 2007, 614). Uma época em que 
“[...] os seres humanos e nossas sociedades tornaram-se 
uma força geofísica global” (CRUTZEN, 2007, 614). Desta 
forma, o início do Antropoceno está baseado na concepção 
de que o Holoceno teria findado com as mudanças ambien-
tais provocadas pela civilização moderna, principalmente a 
partir da revolução industrial. Teoria esta que ganhou visi-
bilidade na primeira década deste século, a partir das pes-
quisas sobre a formação do buraco na camada de ozônio 
da atmosfera, do cientista holandês, Paul Crutzen, ganha-
dor do Prêmio Nobel de Química de 1995 (ZOLNERKE-
VIC, 2016, p.53).

Embora o Grupo de Trabalho do Antropoceno, criado 
em 2009, pela União Internacional de Ciências Geológicas, 
almeje finalizar e sumarizar suas conclusões em 2018, as 
principais evidências da época Antropocênica já vêm sendo 
divulgadas e discutidas há algum tempo (ZOLNERKEVIC, 
2016, p.53).

Assim, é evidente que os seres humanos estão alte-
rando o planeta e seus processos geológicos globais de lon-

79  Neste sentido, a principal crítica ao termo pós-modernidade não o desconfigura, 
mas define seus limites. Assim, Boaventura de Souza Santos critica a designação pós-
-moderno uma vez que define um novo paradigma (pós-modernidade) pela negação 
do anterior (modernidade), bem como pressupõe uma temporalidade sequencial, 
onde o novo só pode emergir após o fim do velho paradigma da ciência moderna.
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go prazo a uma taxa crescente. Entretanto, a questão para 
se reconhecer uma era geológica antropocênica é saber se 
os seres humanos mudaram o sistema do planeta Terra o 
suficiente para produzir uma assinatura estratigráfica em 
sedimentos e gelo diversa da época do Holoceno.

Neste sentido, vários indícios antropogênicos apon-
tam para uma assinatura específica da Era Antropocên-
trica. Entre estes destaca-se novos minerais e materiais de 
rápida disseminação global, como alumínio elementar, 
concreto e plásticos que se formam em abundância, em um 
processo que Colin N. Waters chama  de “technofósseis” 
(2016, p.137). Soma-se a isso o incremento mundial,  a par-
tir de 1950, de combustíveis fósseis que tem disseminado 
carbono preto, esferas de cinzas inorgânicas, e partículas 
carbonosas esféricas em todo o mundo. Além disso, fluxos 
sedimentares antropogênicos têm se intensificação, tanto 
pela erosão causada pelo desmatamento, quanto pela cons-
trução de rodovias e barragens. Desta forma, as assinaturas 
geoquímicas, em estratos lacustres e no gelo da Gronelân-
dia, incluem níveis elevados de hidrocarbonetos poliaro-
máticos, bifenilos policlorados, resíduos de pesticidas, 
chumbo, nitrogênio e fósforo do solo, devido ao aumento 
do uso de fertilizantes (WATERS, 2016, p.137-138).

Portanto, a conjuntura histórica onde está inserido o 
objeto desta investigação pode ser chamada de pós-moder-
nidade ou modernidade líquida, mas partindo da ideia que 
a (pós)modernidade líquida não nega a modernidade, nem 
que a existência daquela necessite da extinção desta. Quan-
to a época geológica, não obstante ainda haja divergências 
científicas, pelo princípio da precaução, este trabalho está 
contextualizado na Era Antropocênica. Assim, novos e ve-
lhos paradigmas coexistem em uma sociedade onde tudo 
é fugaz e rarefaz diante de interesses econômicos e ações 
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humanas. Assim, o tempo, o espaço, a cultura e a vida são 
reduzidos, respectivamente, a fragmentos temporais, terri-
toriais, arquetípicos e genéticos.

Desta forma, os setores econômicos ligados a alimen-
tação, agricultura e fármacos veem na (pós)modernida-
de líquida e no antropoceno um ambiente propício para 
apropriação da diversidade biológica juntamente com os 
conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. 
Isto porque os povos indígenas e comunidades tradicionais 
possuem uma conexão vital e intergeracional entre terra, 
conhecimento e inovações, de tal forma que os conheci-
mentos tradicionais associados ao patrimônio genético e 
a própria diversidade biológica são indissociáveis e repre-
sentam uma construção coletiva no espaço e no tempo.

Ocorre que a revolução biotecnológica tem desvincu-
lado as plantas, os animais e os microorganismos da terra. 
Assim, desterritorializa as formas de vida, reduzindo-as a 
fragmentos genéticos, que são prontamente apropriados 
pelas grandes corporações, que se fundamentam no direi-
to de propriedade intelectual para tal (MIRANDA, 2014, 
p.163).

Nesse sentido, Vandana Shiva alerta para o controver-
tido patenteamento de formas de vida, as quais são redefi-
nidas, pretensiosamente, como invenções biotecnológicas:

A biodiversidade foi redefinida como `invenções bio-
tecnológicas´, para tornar o patenteamento de formas 
de vida aparentemente menos controvertido. Essas pa-
tentes são válidas por 20 anos e, portanto, cobrem gera-
ções de plantas e animais. No entanto, mesmo quando 
cientistas em universidades embaralham genes, eles 
não `criam´o organismo que a seguir patenteiam (SHI-
VA, 2001, p.42).

Assim, através da redefinição de formas de vida em 
invenções biotecnológicas e do direito de propriedade in-
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telectual, grandes corporações farmacológicas e agrícolas 
têm fundamentado o processo voraz de apropriação da 
biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associa-
dos. Neste sentido, por exemplo, as companhias de biotec-
nologia têm procurado além de se apropriar da biodiver-
sidade agrícola, através de sua modificação genética, têm, 
também, criado um monopólio de todos os meios de pro-
dução agrícola, a começar pelo mais básico deles, a semen-
te, como comenta Vandana Shiva (2001, p.79-80) ao afirmar 
que “[...] as novas patentes têm sido definidas de maneira 
ampla, permitindo o monopólio de direitos sobre genes in-
dividuais e até mesmo sobre características”.

Desta maneira, segundo Shiva (2001, p.24) “quinhen-
tos anos depois de Colombo, uma versão secular do mes-
mo projeto de colonização está em andamento por meio das 
patentes e dos direitos de propriedade intelectual”, sendo 
a cultura e a biodiversidade os novos produtos de explo-
ração.

Neste sentido, Cristiane Derani (2003, p.80) alerta 
para a colonização da cultura pelo mercado, diante do “[...] 
confronto entre movimento de criação cultural nas socieda-
des tradicionais e o movimento de incorporação e mercan-
tilização das culturas que se desenvolvem com outro tem-
po”. Assim, neste processo de colonização da cultura pelo 
mercado, é importante frisar que o que ocorre é apropria-
ção da biodiversidade enquanto macrobem ambiental. As-
sim, Pierre Bourdieu lembra que o direito desempenha um 
papel fundamental no desenvolvimento desta colonização 
da cultura pelo mercado, na medida em que legitima atra-
vés das regras o estilo de vida dominante (2001, p.139-145).

Destarte, o direito, notadamente o de propriedade 
intelectual, instrumentaliza esta nova colonização da bio-
diversidade, ignorando os conhecimentos tradicionais as-
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sociados ao patrimônio genético, por valorizar e proteger 
apenas os conhecimentos ditos científicos. Assim, a biotec-
nologia torna possível a colonização e controle daquilo que 
é autônomo, livre e auto-regenerativo, como tem ocorrido 
com as sementes melhoradas ou geneticamente modifica-
das, por exemplo.

Desta maneira, no próximo capítulo será esmiuça-
do este processo de colonialismo biocultural, a fim de de-
monstrar dois movimentos políticos-juridicos antagônicos. 
Se, por um lado, as grandes corporações farmacêuticas, 
alimentícias e agrícolas arquitetam junto aos poderes exe-
cutivo, legislativo e judiciário formas de se apropriarem 
deste bem ambiental biocultural, por outro, há uma ten-
tativa legal de proteger e dar visibilidade às comunidades 
tradicionais e valorizar seus saberes, em um processo de 
resistência ao novo colonialismo do século XXI.

3. O NOVO COLONIALISMO DO SUL SOCIOLÓGICO

No capitalismo contemporâneo o “biocolonialismo 
[...] traduzem [...] o paradigma pós-moderno no que se re-
fere aos avanços da engenharia genética e seus impactos 
na humanidade [...]” (OLIVEIRA, 2012, p.149). Assim, este 
fenômeno pode ser entendido como a apropriação indevi-
da de recursos biológicos dos países em desenvolvimento e 
ricos em biodiversidade pelos países que dominam os pro-
cessos biotecnológicos mais modernos e sediam grandes 
corporações industriais de engenharia genética (MORIN, 
2004), voltadas principalmente para os setores farmacêuti-
cos e do agronegócio. É, portanto, uma nova forma de colo-
nialismo, chamado nesta tese de colonialismo biocultural, 
para ressaltar que a apropriação indevida é da biodiversi-
dade juntamente com os conhecimentos tradicionais a ela 
associada, devido a indissociabilidade destes elementos. 
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Desta forma, os países, do que chamamos aqui de norte so-
ciológico, fomentam um processo de colonização do patri-
mônio genético, dos conhecimentos tradicionais associados 
à biodiversidade e dos recursos naturais, sociais e culturais 
dos países do sul sociológico.

Neste momento, é importante esclarecer que a ideia 
de norte e sul sociológicos é inspirada na noção de norte e 
sul global. Cunhada por Boaventura de Sousa Santos, este 
define que norte global é formado pelos Estados Unidos 
da América, Europa, Austrália e Nova Zelândia; enquan-
to o sul global coincide com o geográfico, sendo formado 
pela África, América do Sul e Ásia (SANTOS, 1995, p.508). 
Assim, o que caracteriza a relação norte-sul global é justa-
mente o aspecto colonial de exploração e dominação, que 
persiste até os dias de hoje. Portanto, isto é reflexo do ca-
pitalismo e do seu modelo neoliberal, que hierarquiza os 
saberes, bem como os sistemas biológicos, econômicos e 
políticos, em um processo apelidado de colonialidade do 
poder (MENESES, 2008, p.5- 10), novo colonialismo (MI-
RANDA; XAVIER, 2013, p.199), biocolonialismo (SHIVA, 
2005, p.330) ou colonialismo biocultural. Assim, o projeto 
imperial do Norte Global para o Sul Global é uma metáfora 
da exploração e exclusão social, motivo pelo qual se utiliza 
aqui o termo norte e sul sociológicos.

Desta forma, o colonialismo biocultural se vincula a 
relações de poder e de mercado. Assim, “[...] o que ocor-
re com a biodiversidade no atual sistema internacional de 
patentes [...]”(MANDRAZO, 2011, p.28), é justamente o 
colonialismo biocultural, que “[...] se assemelha melhor ao 
colonialismo, em que os poderes dominantes se apropriam 
dos recursos dos povos dominados e justificam esta apro-
priação em termos das suas próprias doutrinas jurídicas e 
políticas.” (MANDRAZO, 2011, p.28). Desta maneira, “a 
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geopolítica desta relação polarizou os hemisférios – norte 
e sul: o primeiro mais pobre em biodiversidade, concentra 
as nações mais ricas em tecnologia; o segundo concentra os 
países mais bio e sociodiversos, porém com pouca tecnolo-
gia.”(AZEVEDO; MOREIRA, 2005, p.44).

Contudo, ainda é necessário entender como ocorre 
“[...] a apropriação indébita por parte de grandes labora-
tórios farmacêuticos internacionais dos conhecimentos ad-
quiridos por povos indígenas, quilombolas e outros, acerca 
das propriedades terapêuticas ou comerciais [...]”(FARIA, 
2017) de elementos da biodiversidade, sejam de microrga-
nismos, de fungos, da fauna e da flora “[...] de diversos paí-
ses, ou de seus princípios ativos utilizados para a confecção 
de medicamentos.” (FARIA, 2017).

Bem, existem varias formas escusas. Todas elas têm 
o mesmo  modo operacional. Nacionais ou estrangeiros in-
filtrando-se em comunidades tradicionais ou em áreas in-
dígenas para descobrirem seres vivos com interesse para 
as indústrias, principalmente farmacêuticas, agrícolas ou 
alimentares. Assim, coletam exemplares e descobrem, 
com o auxílio das comunidades tradicionais, seus usos e 
aplicações. Entretanto, estas comunidades não fornecem 
o consentimento prévio, pois, na maioria das vezes, nem 
sabem que o objetivo é uso comercial e/ou industrial dos 
seus conhecimentos tradicionais. Assim, de posse destas 
valiosas informações, voltam para seus países e utilizam as 
espécies e os conhecimentos dos povos indígenas e/ou co-
munidades tradicionais para isolarem os princípios ativos, 
que, uma vez descobertos são patenteados. Este processo 
confere-lhes o monopólio, por 20 (vinte) anos, da comercia-
lização ou o direito de receberem um valor a cada vez que 
aquele produto for comercializado. Desta forma, comercia-
lizam o produto em escala mundial, inclusive para o país 
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de origem do etnoconhecimento, sem repartir benefício al-
gum com as comunidades tradicionais (LAVORATO, 200?, 
p.4).

Aqui faz necessário ressaltar que esta apropriação in-
devida dos conhecimentos tradicionais e da biodiversidade 
não é um processo exclusivo do setor farmacológico, em-
bora seja o principal, mas abrange também o agropecuário 
e o alimentício. Contudo, “[...] a indústrias farmacêuticas 
tornaram-se as maiores exploradoras do conhecimento me-
dicinal tradicional para os principais produtos e com lucro, 
no mercado mundial anual, no valor de 43 bilhões de dóla-
res” (POSEY, 1987, p.272).

Entretanto, é preciso frisar que até o milênio passado, 
não havia regulamentação no Brasil quanto ao acesso aos 
conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio ge-
nético. Além disso, a biopirataria não estava, assim como 
ainda não está, tipificado no ordenamento jurídico penal 
brasileiro. Contudo, sempre foi um fato reprovado social-
mente, com repercussões econômicas e socioambientais.

Talvez um dos primeiros casos emblemáticos regis-
trados de biopirataria ou acesso indevido dos conhecimen-
tos tradicionais associados e da própria biodiversidade que 
o Brasil tenha sofrido se refere ao contrabando inglês de 
sementes de seringueira (Hevea brasiliensis), árvore da qual 
se extrai o látex para a fabricação de borracha, que o Brasil 
dominou de 1850 a 1913, produzindo 95% (noventa e cinco 
por cento) da borracha do mundo (JACKSON, 2011, p.10).

Assim, em 1876 o inglês Henry Hickham contraban-
deou 70 (setenta) mil sementes de seringueira da Amazônia 
brasileira para o Jardim Botânico de Londres, da onde fo-
ram enviadas para as colônias inglesas na Índia e na Nova 
Zelândia. De forma que, “em 1913, a borracha produzida 
por 70 mil sementes contrabandeadas do Brasil e plantadas 
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em seringais de cultivo asiáticos da Grã-Bretanha inundou 
o mercado, superando a venda da borracha selvagem, mais 
cara, e tirando-a de cena.” (JACKSON, 2011, p.13).

Portanto, a falta de regulamentação interna no país, 
juntamente com o modo derivado de nascimento do Es-
tado brasileiro, e da maioria dos países megadiversos, ou 
seja, a partir de uma colonização de exploração, bem como 
o tratamento do bem ambiental como um res nullius, jun-
tamente com o domínio dos países do norte das tecnolo-
gias de bioprospecção e engenharia genética, criaram um 
cenário propício para o colonialismo biocultural do sul 
sociológico. Até que um caso envolvendo a Bioamazônia, 
Associação Brasileira para o Uso Sustentável da Biodiver-
sidade da Amazônia, e a Novartis Pharma, multinacional 
farmacêutica de origem suíça, que assinaram um contrato 
que dava à Novartis direitos de acesso e uso exclusivos de 
material genético da região amazônica, alertou o três Pode-
res nacionais.

Assim, em meados do ano 2000, foi editada uma nor-
ma específica com a pretensão de garantir a soberania do 
Estado sobre os recursos genéticos. Desta forma, foi edita-
da a Medida Provisória nº 2.052, de 29 de junho de 2000, 
que derivou, após sucessivas reedições, na Medida Provi-
sória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, que, por fim, foi 
revogada pela Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, que 
encontra-se  vigente até momomento.

Portanto, atualmente, no Brasil o acesso aos conhe-
cimentos tradicionais pode se dar de forma lícita, confor-
me a Lei nº 13.123/15, ou ilicitamente, como descrito acima. 
Contudo, ambos os casos podem configurar o colonialismo 
biocultural. Isto porque, todo ou parte dos seres vivos, ex-
cetuando os microorganismos transgênicos, não podem ser 
patenteados, conforme, o artigo 18 da Lei de Propriedade 
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Industrial. Ora, então se repete a questão: como ocorre a 
colonização biocultural?

Recapitulando, os conhecimentos tradicionais as-
sociados e a biodiversidade são indissociáveis, por isso a 
maior parte dos princípios ativos farmacológicos são des-
cobertos a partir destes etnoconhecimentos. Além disso, as 
industrias multinacionais do norte utilizam as espécimes 
da biodiversidade e os conhecimentos tradicionais de paí-
ses megadiversos do sul para isolarem os princípios ativos 
que lhes interessam, os quais são patenteados. Mas como 
pode haver patente se os seres vivos ou partes destes não 
são passíveis de patentes?

Isto ocorre porque a engenharia genética rompe com 
as axiologias culturais, religiosos e socioambientais que li-
gam a vida a terra, separando os fragmentos genéticos do 
ser vivo, negando a natureza viva deste, como argumento 
para sua coisificação, mercantilização e monopolização da 
biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associa-
dos (SANTOS, 1996, p.23-24).

Portanto, se o ser vivo ou parte dele não pode ser pa-
tenteado, como pode uma indústria multinacional ter uma 
patente de um medicamento produzido a partir de plantas, 
animais ou microrganismos da biodiversidade brasileira? 
A patente é do princípio ativo que produz o remédio, con-
tudo este princípio ativo é composto de gens e moléculas 
do ser vivo em questão. Ora, isto não é parte do ser vivo? 
Claro que sim! Partes genéticas e moleculares de um ser 
vivo são patenteadas, não obstante a Lei de Propriedade 
Industrial, no Brasil, a Convenção sobre Diversidade Bio-
lógica, internacionalmente, entre outras normas, proíbam.

Esta é a grande falácia científica do século XXI que 
instrumentaliza a colonização biocultural, tanto através 
da engenharia genética, quanto da propriedade industrial. 
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“Primeiro a ciência e a tecnologia desterritorializam as for-
mas de vida, reduzindo-as a meros fragmentos genéticos; 
depois as grandes corporações, de posse desses fragmen-
tos, transformam-os por sua vez em mercadoria especiali-
zada” (SANTOS, 1996, p.23-24). Ou seja, este produto, feito 
da parte genética de um ser vivo, é patenteado, criando-se 
assim, um monopólio, ainda que com termo determinado, 
da utilidade deste elemento da diversidade biológica.

3. O COLONIALISMO BIOCULTURAL DA RÃ-KAMBO

Para exemplificar o colonialismo biocultural este tra-
balho examinou o caso da, tradicionalmente conhecida, 
vacina do sapo. Na verdade, não é nem uma vacina, nem, 
muito menos, um sapo. Trata-se de fato de uma rã, conhe-
cida como Rã-Kambo, Rã- Kambô, Rã-Cambô ou Sapo-Ver-
de. Denominada científicamente de Phyllomedusa bicolor, é 
a maior espécie do gênero da família Hylidae, que ocorre na 
Amazônia, podendo ser encontrado em quase todos países 
amazônicos, como as Guianas, Venezuela, Colômbia, Peru, 
Bolívia e Brasil (SOUZA, 2003, p.56-57).

A vacina do sapo é uma prática xamânica ou etnome-
dicinal de povos indígenas e comunidades tradicionais da 
Amazônia. A finalidade principal é tirar a panema, ou seja, 
afastar a má sorte na caça e com as mulheres. “Tradicio-
nalmente usada como revigorante e estimulante para caça 
por grupos indígenas do sudoeste amazônico (entre eles, 
Katukina, Yawanawá e Kaxinawá) [...]” (LIMA; LABATE, 
2007, p.90).

Atualmente, também tem havido um “[...] duplo in-
teresse pelo kambô nos centros urbanos: como um `remédio 
da ciência´ – no qual se exaltam suas propriedades bioquí-
micas  – e  como  um `remédio  da  alma´  –  onde o  que  
mais  se  valoriza é  sua `origem indígena´” (LIMA; LA-
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BATE, 2007, p.90). Populações tradicionais do Acre e do  
vale do  Juruá consideram a  vacina  do  sapo  como  um  
analgésico  poderoso  e um remédio para muitos males, 
como, por exemplo a ancilostomose, que  é  uma helmintí-
ase que pode ser causada tanto pelo Ancylostoma duodenale 
como pelo Necatur americanus, vermes nematelmintes que 
causam a doença popularmente  conhecida como amarelão 
(CUNHA; ALMEIDA, 2002, p.608-610).

A vacina do sapo, como dito anteriormente, não é 
uma vacina, mas uma prática etnomedicinal onde a se-
creção cutânea da Rã-Kambô é aplicada “[...] queimando 
superficialmente a pele com um instrumento pontiagudo 
(cipó titica, entre os índios) e, em seguida, depositando na 
queimadura (chamada de `ponto´) a secreção do kambô 
– parcialmente diluída em água para desfazer a cristaliza-
ção” (LIMA; LABATE, 2007, p.85).

Acontece que ao fazer uma busca nos pedidos de pa-
tentes envolvendo a Rã- Kambô é possível observar que os 
pedidos são dos países do norte sociológico, que buscam se 
apropriar da biodiversidade e dos conhecimentos tradicio-
nais associados amazônicos.

Para demonstra isso, foi construída uma base de da-
dos sobre patentes que se referiam ao Kambô, até 28 de ja-
neiro de 2017. Para tanto, foi utilizado o método de análise 
de conteúdo, que constitui “um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações visando obter por procedimen-
tos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores [...]”(BARDIN, 1979, p. 44), que po-
dem ser qualitativas ou quantitativas, “[...] que permitam 
a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
(BARDIN, 1979, p. 44). Desta forma, partiu-se da palavra-
-chave Phyllomedusa bicolor digitada no banco de dados do 
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Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e do 
Google Patentes. A escolha pelo mecanismo de busca Goo-
gle foi feita uma vez que este indexa mais de 87 milhões 
de patentes e pedidos de patentes com texto completo de 
17 escritórios de patentes, incluindo: Organização Mundial 
de Propriedade Intelectual (OMPI); Escritório de Patentes 
e Marcas dos Estados Unidos (USPTO); Escritório Euro-
peu de Patentes (OEP); Escritório Estadual de Proprieda-
de Intelectual da China (SIPO); Escritório de Patentes do 
Japão (JPO); Escritório Coreano de Propriedade Intelec-
tual (KIPO); Escritório de Patentes e Marcas da Alemanha 
(DPMA); Escritório Canadense de Propriedade Intelectual 
(CIPO); bem como órgãos de propriedade intelectual da 
Rússia, Reino Unido, França, Espanha, Bélgica, Dinamarca, 
Finlândia, Luxemburgo e Países Baixos.

Da análise dos dados, foram elencados 18 (dezoito) 
pedidos de patentes de produtos relativos à Rã-Kambô, até 
janeiro de 2017, e os mesmo foram distribuídos percentu-
almente pelos seguintes cessionários: 16,6% Fundação de 
pesquisa da Universidade do Kentucky, nos Estados Uni-
dos da América; 8,3% Corporação de inovação e desen-
volvimento da Universidade de Victoria, no Canadá; 8,3% 
BioNebraska associação de ciências da vida, no estado 
americano do Nebraska; 8,3% Zymogenetics, uma empresa 
da Bristol-Myers Squibb, em Seattle, Washington, nos Es-
tados Unidos da América; 5,2% Universidade de ciência 
e tecnologia da China oriental e Centro nacional de pes-
quisa do Japão; 4,1% Professor Dr. Illimar Altossar, do De-
partamento de bioquímica, microbiologia e imunilogia, da 
Faculdade de Medicina,  da Universidade de Ottawa, no 
Canadá; 4,1% Professor Dr. Gordon S. Mitchell, da Univer-
sidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos da 
América; 4,1% Nomad Bioscience GmbH, empresa na Ale-
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manhã; 4,1% Jonathan McAnulty, da Universidade de Wis-
consin, em Madison, nos Estados Unidos da América; 4,1% 
William W Kay, Universidade de Victoria, no Canadá; 4,1% 
3M Empresa de inovação, nos Estados Unidos da Améri-
ca; 4,1% Angiochem, empresa farmacêutica em Montreal, 
no Canadá; 4,1% Christopher J Murphy, da Universidade 
da California, nos Estados Unidos da América; 4,1% Fran-
cis J. Golder, da Universidade da Pensilvania, nos Estados 
Unidos da América; 4,1% Fundação de pesquisa da Uni-
versidade da Georgia, nos Estados Unidos da América; 
4,1% Xiongying Cheng, do Jackson Hospital, no Alabama, 
nos Estados Unidos da América; 4,1% Nilsky Edward J., da 
Universidade do Arizona, nos Estados Unidos da América; 
4,1% Amram Mor, da Faculdade de biotecnologia e enge-
nharia de alimentos, do Instituto de tecnologia de Israel, 
em Israel.

Ao separar os cessionários destas patentes por paí-
ses, fica claro que pouco mais de três quintos das patentes 
são requeridas pelos Estados Unidos da América, seguidos 
pelo Canadá com um quinto de todos os pedidos. Já o quin-
to restante está dividido entre os países da Europa, Japão e 
China, conforme demostra o gráfico abaixo:

Gráfico 1 – Percentual de pedidos de patentes relativas à Rã-Kambô 
(Phyllomedusa bicolor) por países até 28 de janeiro de 2017.
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Em estudo parecido, Marcos Vinício Chein Feres e 
João Vítor Freitas Moreira (2014, p.29-31) levantaram 11 
(onze) patentes de peptídeos e análogos extraídos da secre-
ção cutânea da Rã-Kambô (Phyllomedusa bicolor), conforme 
a descrição a seguir dos nomes e cessionários das patentes 
respectivamente: Peptídeos para a ativação do sistema imu-
ne em humanos e animais, Mor; Amram (Jerusalém - IL); 
Uso do D-leu Deltorphin para ter proteção contra isquemia 
e reperfusão de lesões, University of Kentucky - Research 
Foundation (Lexington, KY, US); Métodos para o tratamen-
to de isquemia, University of Kentucky - Research Foun-
dation (Lexington, KY, US); Uso de opioides na prevensão 
de/e recuperação de uma queda de pressão sanguínea in-
duzida por estresse, Davis, Brown, Koehn, Shors & Ro-
berts, P. C. e The Finacial Center (US); Dermaseptina usada 
como inibidor do crescimento de tumores, Centre National 
de la Recherche Scientifique (FR); Endotelina e agonista do 
receptor da endotelina no tratamento de doenças metabó-
licas, Intellectual Property Department;A mylin Pharma-
ceuticals, Inc. (US); Processo de preparação de peptídeos 
antibacteriais, Huadong University of Science & Engine-
ering (China); Método para tratamento de lesão hepática 
mediada por citocina, University of Kentucky - Research 
Foundation (Lexington, KY, US); Agentes encefalinas gli-
cosiladas, The Arizona Board of Regents on Behalf of the 
University of Arizona (US); Peptídeo tryptophylin e seus 
usos, University of Ulster (UK); Peptídeos antimicrobianos 
isolados da pele de sapos americanos, BIO Nebraska, INC. 
(US).

Desta forma, é visível que as cessionárias de paten-
tes da Rã-Kambo são instituições de pesquisa e empresas de 
países desenvolvidos do norte sociológico, notadamente 
os Estados Unidos da América. Assim, em ambos os estu-
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dos, a principal cessionária das patentes de Rã-Kambo foi a 
Universidade do Kentucky. Desta forma, para exemplificar 
a utilidade da biodiversidade amazônica patenteada pela 
Fundação de pesquisa da Universidade do Kentucky, des-
taca-se uma destas patentes:

Método para tratamento de lesão hepática mediada 
por citocina. RESUMO: Um método de modulação de 
citocinas mediada lesão hepática por administração a 
um mamífero de deltrofina. [...] Uma concentração del-
torfina nas fileiras de cerca de 0,5 mg / kg a cerca de 20 
mg / kg numa formulação de blocos em cascata de cito-
quinas fisiologicamente aceitável num modelo murino 
de choque séptico. [...] DESCRIÇÃO DETALHADA: 
Deltorphins heptapéptidos são lineares endógenos 
isolados a partir de extractos de pele da rã bicolor Sul 
americana Phyllomedusa. [...] (UNIVERSIDADE  DO 
KENTUCKY, 2002, tradução nossa).

Portanto, percebe-se que estas patentes “[...] só foram 
possíveis por meio da apropriação de uma prática indígena 
milenarmente usada por comunidades tradicionais da re-
gião amazônica” (FERES; MOREIRA, 2014, p.27). Ora, um 
pesquisador, em um laboratório estadunidenses, canaden-
se, europeu, japonês ou chinês, só teve a ideia de extrair 
um peptídeo, um aminoácido, um gen ou outra molécula 
qualquer da secreção de uma rã amazônica, por ter tido a 
informação de que povos indígenas e comunidades tradi-
cionais da Amazônia faziam fins medicinais e xamânicos 
desta secreção. Além disso, teve que obter espécimes des-
te animal da biodiversidade amazônica para realizar suas 
pesquisas.

Logo, “[...] a patente sobre os peptídeos extraídos da 
pele da rã Phyllomedusa bicolor não contêm legitimidade e 
legalidade, categorizando as patentes expostas e a difun-
dida prática de bioexploração” (FERES; MOREIRA, 2014, 
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p.32), nesta tese chamada de colonialismo biocultural. Este 
é apenas um dos muitos casos de biocolonialismo que ame-
açam a biodiversidade e os etnoconhecimentos dos países 
do sul. “Como o conhecimento tradicional constitui a bio-
diversidade, o desrespeito a esses conhecimentos, por meio 
do patenteamento dessas práticas tradicionais [...]”(FERES; 
MOREIRA, 2014, p.31), põe em risco a própria diversidade 
biológica. Isto ocorre em função da lógica mercantilista e 
monopolista do sistema de tutela da propriedade indus-
trial no mundo. Assim, os países do norte fomentam esta 
lógica de mercado para a pseudoproteção à biodiversidade 
e aos conhecimentos tradicionais.

Portanto, o velho, assim como o novo, colonialismo 
são frutos das exigências do mercado. Outrora do mercan-
tilismo, contemporaneamente da sociedade de consumo na 
Era Antropocênica. Desta forma, ao longo da história do 
capitalismo é possível observar como a vida foi moldada às 
exigências do mercado capitalista, de tal forma que intro-
jetou a racionalidade do capital no interior das sociedades 
ocidentais, influenciando também outras culturas e os mo-
dos de vida. Assim, o capitalismo desenvolveu diferentes 
formas de colonialismo e imperialismo, impondo a visão 
do capital como a única forma de ver, entender e agir no 
mundo (RUBIO; ALFARO, 2003, p.46).

Neste sentido comenta Joaquim Herrera Flores (2008, 
p.47):

Da mesma maneira, agora de um ponto de vista exter-
no, as diferentes formas de colonialismo e imperialis-
mo funcional para tais relações sociais dominadas pelo 
capital tem sido generalizada desta forma particular e 
peculiar de lidar com a vida como se fosse a  única ma-
neira de ver, compreender e agir no mundo. (Tradução 
nossa).
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Esta visão mono cognitiva leva à eliminação das plu-
ralidades e diferenças culturais, que, nesta ótica, são impe-
dimentos e obstáculos para a expansão do capital. Desta 
maneira, o mercado, como uma mão invisível, busca con-
trolar tudo, das matérias- primas aos mercados, passando 
pela cultura e biodiversidade, em um processo denomina-
do nesta tese de colonialismo biocultural.

Desta forma, o capital utiliza como estratégia o com-
bate à diversidade, apostando na uniformização de cultu-
ras. Para tanto, a arma utilizada é a força, travestida de livre 
mercado. Assim, a violência gerada neste processo de uni-
formização e homogeneização das culturas leva a criação 
de monopólios sobre a vida e os recursos vivos, como no 
caso citado da Rã-Kambô, que se manifestam em múltiplos  
níveis, como o político, o ecológico e o sociocultural.

A violência política se dá mediante o uso da força, 
do controle e da centralização, afastando-se da democracia 
de fato, embora formalmente esta continue. Já a violência 
ecológica, tem duas vertentes. A primeira ocorre através 
da violência às diversas espécies da natureza, incluindo a 
extinção e patenteamento da biodiversidade. A segunda 
vertente se dá pelo controle da produção mediante mono-
cultivos que geram uma grande desestabilização ecológica 
e erosão genética. Por fim, a violência sociocultural se ma-
nifesta na agressão e na fragmentação de sistemas sociais e 
culturais diversos para integrá-los em um sistema global, 
padronizado e homogêneo, considerado como o único váli-
do (RUBIO; ALFARO, 2003, p.47).

Neste sentido, os princípios axiológicos que imperam 
na Era Antropocênica implicam em uma hegemonia e uma 
pretensão de apropriação exclusiva dos conhecimentos tra-
dicionais associados à biodiversidade, e, consequentemen-
te, na redução da diversidade biológica e na monopolização 
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destes recursos ambientais. Tal processo ocorre mediante 
as constantes modificações nos institutos da propriedade 
industrial, visando ampliar cada vez mais o espectro de pa-
tenteamento da vida.

Neste sentido, a lei Internacional de Propriedade Inte-
lectual exige cada vez mais a patenteabilidade de material 
genético. Não é por acaso que nesta investigação foi levan-
tada dezoito patentes da Rã-Kambo, todas internacionais. 
Não obstante, várias organizações não governamentais e 
os países megadiversos têm se oposto a esta extensão da 
lei de patentes, reivindicando novos direitos de proprieda-
de sobre recursos genéticos e conhecimentos tradicionais 
(MORIN, 2004), a lógica monopolista e biocolonialista tem 
prevalecido, como pode ser visto no caso da popular vacina 
do sapo.

4. A INCONVENCIONAL LEGITIMAÇÃO 
DO COLONIALISMO BIOCULTURAL 
DOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS 
ASSOCIADOS À BIODIVERSIDADE

A Lei 13.123/2015, bem como seu decreto regulamen-
tador, apregoada pelo governo brasileiro como o novo 
marco legal da biodiversidade, configuram uma tentativa, 
inconvencional, de legitimar este colonialismo biocultural 
pelo Estado brasileiro, certamente fomentado por interes-
ses internacionais, através do lobby no

Congresso Nacional, em detrimento  dos povos in-
dígenas,  comunidades tradicionais  e da sociedade brasi-
leira em geral.

O que ocorre é que a Convenção sobre Diversidade 
Biológica prevê um  sistema de acesso aos conhecimentos 
tradicionais associados ao patrimônio genético, com uma 
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respectiva repartição de benefícios. Ademais a Convenção 
nº 169 da OIT prevê a necessidade de que seja realizada 
uma consulta prévia, livre e informada, sempre que sejam 
previstas medidas administrativas ou legislativas que afe-
tem diretamente este povos.

Assim, um dos principais direitos dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais é o direito à consulta prévia, ao qual 
está vinculado o direito ao consentimento prévio informa-
do (ou fundamentado). Tal direito é assegurado como um 
dos direitos estruturantes dos direitos humanos dos povos 
e comunidades tradicionais e encontram na Convenção nº 
169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), pro-
mulgada no Brasil pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 
2004, sua principal norma internacional. Este direito é pre-
visto na convenção nos seguintes termos:

ARTIGO 6º
1. Na aplicação das disposições da presente Conven-
ção, os governos deverão:
a) consultar os povos interessados, por meio de pro-
cedimentos adequados e, em particular, de suas ins-
tituições representativas, sempre que sejam previstas 
medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de 
afetá-los diretamente; [...] (OIT, 2001, p.18).
Este direito é reiterado na Declaração de Direitos Indí-
genas da ONU:
Artigo 32 [...]
2. Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de 
boa fé com os povos indígenas interessados, por meio 
de suas próprias instituições representativas, a fim de 
obter seu consentimento livre e informado antes de 
aprovar qualquer projeto que afete suas terras ou ter-
ritórios e outros recursos, particularmente em relação 
ao desenvolvimento, à utilização ou à exploração de 
recursos minerais, hídricos ou de outro tipo. [...] (ONU, 
2008, p.16-17).
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Assim, este direito deve se constituir no centro de 
gravidade em torno do qual gira o sistema de acesso e uso 
criado pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 
A CDB dispõe que o consentimento prévio fundamentado 
das comunidades indígenas e locais deve ser obtido com 
relação aos conhecimentos, inovações e práticas das comu-
nidades locais e populações indígenas, que, de acordo com 
o Art. 8, j, da CDB, devem ser respeitadas, preservadas e 
mantidas “[...] com estilo de vida tradicionais relevantes à 
conservação e à utilização sustentável da diversidade bio-
lógica e incentivar sua mais ampla aplicação com a apro-
vação e a participação dos detentores desse conhecimento, 
inovações e práticas [...]” (MMA, 2000, p.11-12).

Entretanto, o dito marco legal da biodiversidade es-
tabeleceu um verdadeiro cipoal de isenções para o consen-
timento prévio fundamentado e para a repartição de bene-
fícios. Uma das mais graves é a isenção para acesso e uso 
dos conhecimentos tradicionais relacionados à agrobiodi-
versidade80 (FAO, 2005, p.3) que estão em rota de colisão 
com a Convenção nº 169 da OIT e a CDB, como será visto 
mais adiante.

Passemos à análise do texto legal a fim de evidenciar 
tais absurdos legislativos. Neste tocante, o art. 2º, da Lei 
13.123/15, em seu inciso VI, definiu o consentimento prévio 
informado como aquele “consentimento formal, previa-
mente concedido por população indígena ou comunidade 

80  Agrobiodiversidade configura a variedade e diversificação dos animais, plantas e 
microorganismos utilizados directamente ou indirectamente para alimentação e agri-
cultura, incluindo colheitas, gado, silvicultura e pesca. Inclui a diversidade dos recur-
sos genéticos (variedades, raças) e espécies utilizados para a alimentação, forragem, 
fibra, combustível e fins terapêuticos. Inclui também a diversidade das espécies não 
colhidas que apoiam a produção (microorganismos terrestres, predadores,  polini-
zadores) e os do ambiente mais vasto que apoia os ecossistemas agrícolas (agrícolas, 
pastorais, florestais e aquáticos), assim como a diversidade dos próprios ecossistemas 
agrícolas.
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tradicional segundo os seus usos, costumes e tradições ou 
protocolos comunitários” (BRASIL, 2015).

Todavia, esta mesma norma estabeleceu hipóteses 
de isenção da obrigatoriedade de obtenção deste consenti-
mento criando regras diferenciadas de consentimento, e es-
tabelecendo 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 funda-
mento 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 conheci-
mento tradicional associado de origem não identificável.

O conhecimento tradicional de origem identificável 
fora conceituado  como  “[...] informação ou prática de 
população indígena, comunidade tradicional ou agricul-
tor tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou 
indiretos associada ao patrimônio genético [...]” (BRASIL, 
2015), conforme inciso II, do Art. 2º. Já o conhecimento tra-
dicional 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 agri-
cultor tradicional [...]” (BRASIL, 2015), de acordo com o 
inciso III, do Art. 2º. Assim, para esta subcategoria  o legis-
lador isentou o acessante da obrigatoriedade de obtenção 
do  consentimento prévio para seu acesso.

Prosseguindo numa escalada de absurdos, o §3º, do 
Art. 9º, da Lei 13.123/15, considerou que o acesso à uma 
parcela da agrobiodiversidade teria tratamento equivalen-
te ao destinado ao conhecimento tradicional de origem não 
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identificável, quais sejam os conhecimentos tradicionais 
associados ao patrimônio genético de variedade vegetal 
tradicional local ou crioula ou à raça animal localmente 
adaptada ou crioula para atividades agrícolas correspon-
de ao acesso de conhecimento tradicional associado não 
identificável que deu origem à variedade ou à raça, criando 
uma injustificada e desigual isenção da obrigatoriedade de 
consentimento das comunidades tradicionais quando o co-
nhecimento tradicional estiver associado à estes bens.

Para além da ruptura com a lógica da obrigatorieda-
de 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, se-
ria 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, comunida-
de tradicional ou agricultor tradicional.

Já o inciso seguinte, define a raça localmente adapta-
da 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” (BRASIL, 2015), isto 
é “[...] que utiliza variedades tradicionais locais ou criou-
las ou raças localmente adaptadas ou crioulas e mantém e 
conserva a diversidade genética, incluído o agricultor fami-
liar” (BRASIL, 2015).
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Portanto, a Lei 13.123/15 apenas condiciona à obten-
ção de consentimento  prévio informado o acesso ao co-
nhecimento 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 adap-
tada em total violação ao direito à consulta prévia assegu-
rado no arcabouço jurídico internacional que protege este 
direito humanos.

Desta forma, a Rã-Kambo, em uma interpretação lite-
ral da lei, poderia ser considerada uma espécie crioula. Se 
assim fosse considerada, o acesso ao  conhecimento tradi-
cional que envolve a Rã-Kambo, no caso o uso da sua se-
creçãoara fins medicinais, estaria isenta de consentimento 
prévio.

Portanto o marco legal da biodiversidade configura 
a inconvencional  legitimação do colonialismo biocultural. 
Entretanto, como a Lei nº 13.123/15 entra em conflito com 
a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção 
nº 169 da OIT, esta norma é inconvencional, não podendo 
prevalecer, como será demonstrado  a  seguir.

Assim, a incompatibilidade da referida lei perante as 
convenções internacionais de direitos humanos, em espe-
cial a Convenção 169 da OIT caracteriza a inconvencionali-
dade e inaplicabilidade da norma interna no que tange aos 
pontos que visam a supressão de direitos assegurados pela 
convenção. Ademais, a total ausência de consulta prévia 
aos povos e comunidades tradicionais no processo legis-
lativo da Lei 13.123/15, por si caracteriza também a incon-
vencionalidade do referido dispositivo legal, que está to-
talmente viciado frente ao  princípio da consulta prévia da 
Convenção nº 169 da OIT, bem como da Convenção sobre 
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Diversidade Biológica (CDB), comentado anteriormente.
Por esta razão, os §§2o  e  3o,  do  artigo  9º,  da  Lei  

13.123/15  são  inaplicáveis em razão da sua incompatibili-
dade com os artigos 6º da Convenção nº 169 da OIT e 8º e 
15 da CDB, os quais, por serem tratados de direitos huma-
nos possuem status supralegal, conforme jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal (STF, 2009). Neste sentido, co-
menta o Professor Valério de Oliveira Mazzuoli que “[...] a 
produção normativa doméstica conta com um duplo limite 
vertical material: a) a Constituição e os tratados de direitos 
humanos (1º limite) e b) os tratados internacionais comuns 
(2º limite) em vigor no país” (2009, p.137).

Entretanto, o entendimento do STF é que apenas os 
tratados de direitos humanos aprovados com o quórum 
qualificado do §3º, do art. 5º, do texto constitucional, pos-
suem status constitucional. Portanto, os demais tratados de 
direitos humanos, aprovados sem a maioria qualificada, 
possuiriam natureza supra legal, o que torna “[...] inapli-
cável a legislação infraconstitucional com ele conflitan-
te, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão” (STF, 
2009), caracterizando assim a inconvencionalidade das leis 
que se  opõem aos tratados internacionais de direitos hu-
manos. Neste sentido, o Professor Antonio Moreira Maués 
lembrou que antes de 1988 “[...] o STF havia firmado o en-
tendimento, no julgamento do RE nº80.004 (J. 01/06/1977) 
de que os tratados internacionais incorporam-se ao direito 
interno no mesmo nível das leis, podendo ser revogados 
por lei posterior ou deixar de ser aplicados em favor de lei 
específica” (MAUES, 2004, p.217), mas que em dezembro 
de 2008 “[...] a posição adotada pela maioria do STF, no en-
tanto, foi a tese da supralegalidade (MAUES, 2004, p.218).

Por esta razão, o só fato do processo legislativo da Lei 
13.123/15 não ter garantindo a consulta prévia  aos  Povos  e  
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comunidades  tradicionais  já  seria suficiente para declarar 
a inconvencionalidade da referida lei.  Entretanto,  ainda  
existem mais incongruências entre esta lei e outros tratados 
de direitos humanos, frente ao acesso à biodiversidade e 
agrobiodiversidade e aos conhecimentos tradicionais o que 
é assunto para um outro trabalho.

Conforme comentado anteriormente, a Lei 13.123/15 
condiciona o acesso ao conhecimento tradicional associado 
de origem identificável à obtenção de consentimento pré-
vio informado, porém isenta de consulta o acesso ao conhe-
cimento tradicional associado de origem não identificável. 
Ademais, considera que o acesso ao conhecimento tradicio-
nal associado ao patrimônio genético de variedade tradi-
cional e raça crioula ou localmente adaptada corresponde 
ao acesso de conhecimento tradicional associado não iden-
tificável, isentando, também, de consulta prévia. Desta for-
ma, as isenções da consulta para o acesso à agrobiodiversi-
dade crioula ou localmente adaptada e aos conhecimentos 
tradicionais associados a esta, conflitam flagrantemente 
com a Convenção nº 169 da OIT e com a Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB).

Neste sentido, diante das antinomias entre normas 
externas e internas, as leis brasileiras estão sujeitas a dois 
tipos de controle vertical: de constitucionalidade; e de con-
vencionalidade, como comentado anteriormente. Contudo, 
nem tudo que é recebido pela Constituição é convencional 
e válido, porque agora as leis devem também ter compati-
bilidade com as Convenções internacionais. Portanto, uma 
lei pode ser constitucional, mas, ao mesmo tempo, incon-
vencional (GOMES, 2011).  Assim, tanto  no caso de incons-
titucionalidade como na hipótese de inconvencionalidade, 
a lei perde sua validade, como ocorre com a Lei 13.123/15.
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Um exemplo ampliado é a decisão da Corte Intera-
mericana de  Direitos Humanos (CIDH) no caso Gomes 
Lund (Guerrilha do Araguaia) versus Brasil (CIDH, 2010), 
no qual entende que “[...] as leis de anistia (no Brasil, trata-
-se da Lei n.º 6.683/79) são inválidas (não obstante vigentes) 
em relação aos atos desumanos, generalizados ou sistemá-
ticos, praticados contra a população civil, durante a ditadu-
ra militar, pelos agentes públicos ou [...] com conhecimento 
desses agentes” (GOMES, 2011). Isto demonstra a aplicação 
da inconvencionalidade das leis pelo CIDH diante de vio-
lações aos tratados internacionais de Direitos Humanos.

Desta forma, a partir de então impera a obrigatorie-
dade de que todos os agentes públicos observem o controle 
de convencionalidade, uma vez que a Convenção America-
na de Direitos Humanos “[...] equivale a uma Constituição 
supranacional atinente a Direitos Humanos” (CIDH, 2010). 
Portanto, todas as esferas nacionais e os poderes públicos 
e, portanto, seus agentes, bem como as respectivas legisla-
ções federais, estaduais e municipais de todos os Estados 
aderentes estão obrigados a respeitá-la e a ela se adequar 
(CIDH, 2010).

Ante o exposto, perante estas inconvencionalidades  e 
da  inaplicabilidade da  Lei nº 13.123/15 nestes aspectos co-
mentados, fica claro a inafastabilidade da consulta prévia, 
livre e informada para qualquer caso, inclusive para o aces-
so à agrobiodiversidade crioula ou localmente adaptada e 
aos conhecimentos tradicionais associados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, fica patente a existência de um 
processo em curso para apropriação da biodiversidade e 
dos conhecimentos tradicionais associados, chamado nesta 
tese de colonialismo biocultural. Inserido no âmbito do ca-
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pitalismo contemporâneo, este processo está fundado nos 
paradigmas da pós-modernidade ou modernidade líquida 
e da Era Antropocênica. Assim, os avanços da engenharia 
genética desterritorializam a vida e se apropriam desta, ge-
rando sérios impactos socioambientais, erosão genética e 
até podendo levar a extinção de espécies e culturas.

Apesar das nefastas consequências deste colonialis-
mo biocultural há dois movimentos antagônicos em curso. 
Por um lado, fundado no capital e interesses de corporações 
multinacionais farmacológicas e agroquímicas, procura-se 
legitimar no mundo esta apropriação através da proprie-
dade intelectual. Por outra, povos indígenas, comunidades 
tradicionais, militantes de Direitos Humanos, entre outros, 
resistem bravamente, porém ingloriamente, às forças eco-
nômicas que fomentam o colonialismo biocultural.

No Brasil, este processo de legitimação foi instrumen-
talizado pela Lei nº 13.123/15, que, entre outras coisas, dis-
põe 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. Acontece que esta norma colide com a 
Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção nº 
169 da OIT. Diante disso, tal legitimação é inconvencional, 
não podendo prosperar.

Isto porque, pela Convenção Americana de Direitos 
Humanos, os Estados possuem a obrigação de adotar me-
didas para eliminar normas legais e práticas de quaisquer 
espécies que violem a Convenção. Além disso, os Estados 
também possuem o compromisso de editar leis e desenvol-
verem ações que conduzam ao respeito mais amplo e efetivo 
da Convenção. De igual forma, as Constituições nacionais 
devem ser interpretadas ou, se necessário, até emendadas 
para manter harmonia com a Convenção e com a jurispru-
dência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
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Portanto, tais incongruências levam à inconvenciona-
lidades e inconstitucionalidade da Lei nº 13.123/15. Conse-
quentemente acarreta  a inaplicabilidade desta legislação 
infraconstitucional conflitante com tratados de direitos hu-
manos, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão, devi-
do ao caráter supra legal dos tratados jushumanistas. Desta 
forma, cabe ao Estado brasileiro implementar as medidas 
cabíveis para adequar ou eliminar esta norma, flagrante-
mente violadora de direitos humanos.
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RESUMO: A produção agrícola brasileira é caracterizada 
pela adoção de práticas produtivas prejudiciais à manutenção 
da biodiversidade e da sadia qualidade de vida. Tal conjun-
tura decorre de uma série de estratégias políticas adotadas 
pelo poder público, desde os anos 70, com vias a acelerar a 
modernização da agricultura brasileira. A reforma desse qua-
dro exige um reposicionamento da atuação estatal, no sentido 
de estimular, através de políticas públicas, práticas que con-
solidem a transição agroecológica no país. Os programas de 
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), embora tenham 
recebido atenção em certas esferas públicas, ainda são inex-
pressivos como mecanismo de apoio à agroecologia. No en-
tanto, a experiência do direito comparado, notadamente da 
Política Agricola Comum (PAC) europeia, traz aportes signi-
ficativos para reflexões sobre inovações no cenário brasileiro.

PALAVRAS-CHAVES: Transição Agroecológica – Pagamen-
to por Serviços Ambientais – Políticas Públicas Ambientais – 
Financiamento Agrícola – Produção Agrícola

ABSTRACT : The Brazilian agricultural production is charac-
terized by the adoption of productive practices that are detri-
mental to the maintenance of biodiversity and healthy quality 
of life. This situation arises from a series of political strategies 
adopted by the public power since the 1970s, with the objec-
tive to accelerate the modernization of Brazilian agriculture. 
The reform of this scenario requires a repositioning of public 
policies to stimulate practices that consolidate the agroeco-
logical transition in the country. The Payment for Environ-
mental Services (PES) programs, although they have received 
attention in certain public spheres, are still inexpressive as a 
mechanism to support the agroecology. However, the expe-
rience of comparative law, notably the Common Agricultural 
Policy (CAP), brings significant contributions to the Brazilian 
scenario.

KEYWORDS: Agroecological Transition - Payment for Envi-
ronmental Services - Environmental Public Policies - Agricul-
tural Financing - Agricultural Production
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INTRODUÇÃO

A produção agrícola brasileira é caracterizada pela 
utilização excessiva de produtos químicos que causam, em 
grande escala, malefícios à saúde dos trabalhadores, bem 
como do consumidor final. Tal quadro é decorrência de um 
processo de apoio governamental à modernização da agri-
cultura que teve início notadamente a partir dos anos 70, 
através de subsídios públicos para a consolidação de uma 
indústria de agrotóxicos e a conseqüente utilização destes 
produtos pelo setor produtivo primário.

No curso dos anos 90 emerge no Brasil, sobretudo a 
partir de setores vinculados aos movimentos sociais de de-
fesa da agricultura familiar, um discurso direcionado à va-
lorização da produção agroecológica. Contudo, é somente 
a partir dos anos 2000 que tais demandas alcançam o âm-
bito das políticas públicas, momento no qual o direito bra-
sileiro consolida uma noção de agricultura ecológica, com 
o desenvolvimento correlato, no plano administrativo, de 
uma Política Nacional de Transição Agroecológica.

Em que pese os primeiros avanços no campo políti-
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co, observa-se uma timidez nos resultados obtidos, prin-
cipalmente comparando-se com os dados percentuais dos 
países vizinhos. Nessa linha, o artigo tem por objetivo ana-
lisar o potencial das estratégias de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA) como ferramentas pertinentes para o en-
gajamento da transição agroecológica no Brasil. A hipótese 
elaborada, construída com o auxílio do direito comparado, 
aponta que uma política PSA de nível nacional, compatibi-
lizada com a reformulação do crédito rural, proporcionaria 
estímulos significativos para mudanças nas práticas pro-
dutivas rurais.

Para tanto, o presente artigo é organizado em duas 
etapas. No capítulo inicial, parte-se da apresentação do 
processo brasileiro de modernização agrícola, tendo como 
foco as estratégias políticas que impulsionaram a utilização 
maciça de defensivos agrícolas e sementes geneticamente 
modificadas no país (1.1). Na sequência, são identificadas 
as noções de agroecologia e de transição agroecológica, bem 
como a incorporação destes termos no cenário político (1.2). 
No segundo capítulo, partindo-se de uma teorização dos 
Programas de Pagamento por Serviços Ambientais, averi-
gua-se a implantação de tais ações no contexto nacional, 
principalme nte aquelas relacionadas às modalidades de 
crédito rural (2.1). Finalmente, analisando-se a experiência 
da União Europeia, no âmbito da Política Agrícola Comum 
(PAC), são apresentados elementos que poderiam impul-
sionar a Política Nacional de Transição Agroecológica (2.2).

1. Políticas agrícolas no Brasil: da revolução verde ao 
surgimento da noção de transição agroecológica

O termo transição reflete uma idéia de mudança de 
um lugar para outro. Como salienta Pascal Chabot, trata-se 
da mudança desejada, que se distingue das mudanças ordi-
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nárias pelo investimento mental e afetivo que as circunda. 
A transição se opõe à estabilidade e “se faz presente cada 
vez que o futuro se convida nos debates e pesa sobre nossas 
escolhas”81. Este movimento não é casual, mas reflexivo. A 
transição é a mudança a qual se adiciona o pensamento. 
Ele aparece antes como a resultante de escolhas e de com-
promissos, de dinâmicas identificáveis, e de resistências la-
terais que impactam o movimento do conjunto (CHABOT, 
2015, p. 17).

A noção de transição agroecológica propõe a altera-
ção de um modelo de produção agrícola incompatível com 
a manutenção da sadia qualidade de vida, rumo a uma 
nova sistemática produtiva que incorpore práticas justas 
socialmente, ambientalmente e culturalmente. A identifi-
cação de ambos os modelos e o seu diagnóstico no Brasil 
constituem o objeto de análise nos subcapítulos seguintes.

1.1. As estratégias políticas para a modernização agrária 
brasileira: mecanismos jurídicos e econômicos de 
apoio à grande agricultura.

A introdução intensiva do uso de pesticidas na agri-
cultura brasileira é fruto de uma postura do governo bra-
sileiro, o qual, a partir dos anos 60/70, incentivou o uso de 
produtos químicos como estratégia de modernização da 
produção agrícola. Dois instrumentos político- jurídicos 
podem exemplificar esse processo. Em 1965, através da 
lei 4.829, foi criado o (i) Sistema Nacional de Crédito Ru-
ral (posteriormente regulamentado pelo decreto 58.380, de 
maio de 1966), com um claro propósito de aumento da pro-
dutividade a partir da adoção de novos métodos de produ-

81  Tradução livre do autor. L’atransition existe chaque fois que l’avenir s’invite dans le 
débats et entend peser sur nos choix.
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ção82. Em 1975, é estabelecido o (ii) Programa Nacional de 
Defensivos Agrícolas, o qual proporcionou recursos finan-
ceiros para a criação de empresas e a instalação no Brasil 
de subsidiárias de transnacionais de insumos agrícolas. No  
período entre 1974 e 1980 a indústria brasileira é beneficia-
da por uma combinação “de isenções para as importações 
de princípios ativos com a proteção às formulações feitas 
no local” (SILVEIRA, FUTINO, 1990, p. 135).

A expansão do crédito rural teve um papel funda-
mental no processo de  modernização da agricultura e no 
crescimento do uso de agrotóxicos. Nesse contexto, é pos-
sível destacar duas fases no período entre os anos 60 e 80. 
Na primeira etapa percebe-se um crescimento de 441% na 
oferta de crédito. A partir de 1976, contudo, o estoque passa 
a sofrer um decréscimo gradativo, de modo que em 1984 a 
oferta havia regredido aos mesmos patamares de 1972. No 
período entre 1977 e 1984 é observado um recuo de 235% 
(TERRA, 2008, p. 46).

Na década seguinte, percebe-se o desenvolvimento 
de uma política de isenções tributárias direcionada à in-
dústria dos pesticidas agrícolas que não encontra paralelo 
em outros setores produtivos. A isenção do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo de 
competência estadual, atingiu o patamar de 60%, nos ter-
mos do Convênio 100, de 1997, do Conselho Nacional de 
Política Fazendária83.

82  Vide art. 3º, IV, da lei 4.829/1965: “São objetivos específicos do crédito rural: (...) 
incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da 
produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada 
defesa do solo” (grifos do autor).
83  Saliente-se que, nos termos da lei complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, 
compete ao Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) autorizar a isenção 
de ICMS pelos Estados. Tal autorização é formalizada através de convênios celebra-
dos pelos Estados com o CONFAZ, os quais devem ser ratificados pelas respectivas 
Assembleias Legislativas (vide lei complementar nº 24/1975, art. 1º, caput).
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No âmbito dos tributos federais, o benefício mostra-
-se ainda mais profundo. A Tabela de Incidência de Impos-
to sobre Produtos Industrializados (TIPI) de 2017 indica a 
não tributação de inúmeros fertilizantes e produtos quí-
micos de uso agrícola (TIPI, 2017, p. 141- 14384). Tal bene-
fício decorre do Regime Especial de Incentivo ao Desen-
volvimento da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes 
(REIF), instituído em 2012 pela Medida Provisória nº 582 
(posteriormente convertida na lei 12.794/2013). O mesmo 
se aplica para ao PIS/PASEP, cuja isenção foi instituída pelo 
decreto 5.195/2004 (posteriormente substituído pelo decre-
to 5.630/2005)85.

Tais incentivos possibilitaram o desenvolvimento de 
uma pujante indústria de agrotóxicos no Brasil, bem como 
o crescimento significativo do uso desses produtos no âm-
bito rural. No cenário internacional, o país ocupa um papel 
preponderante, sendo atualmente o Estado com maior uti-
lização mundial de inseticidas86. Segundo dossiê elaborado 
pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), 
o Brasil lidera o ranking mundial de consumo de agrotóxi-

84  Tabela          integral         disponível         em h t t p : / /
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015- 2018/2016/Decreto/Anexo/AND8950.pdf. 
Acesso em 20/03/2017.
85  Cabe salientar que a constitucionalidade das referidas isenções são objeto de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (nº 5.553) proposta pelo Partido Socialismo e Liber-
dade (PSOL). Nos termos dos pedidos formulados na ação, o decreto viola, indireta-
mente, o dever do Estado em garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem como de promover a saúde pública
86  A regulamentação acerca do uso, produção e venda de agrotóxicos somente foi 
feita com a lei 7.802, de julho de 1989. Nos termos do artigo 2° da lei, os agrotóxicos 
são definidos como os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecos-
sistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos conside-
rados nocivos. A lei também estabeleceu limitações para a produção e importação de 
inseticidas, bem como uma série de responsabilidades para o produtor, comerciante 
e usuário dos agrotóxicos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
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cos. Em 2011, o consumo atingiu a marca de 852,8 milhões 
de litros de inseticidas, enquanto que em 2002 esta marca 
era de cerca de 599,5 milhões de litros (ABRASCO, 2015, p. 
452).

Gráfico 1
Consumo de inseticidas na agricultura brasileira (em toneladas)

(Fonte: ABRASCO, 2015)

Tais números tornam-se ainda mais alarmantes quan-
do se observa o elevado patamar de alimentos que chegam 
ao destinatário final com concentrações de agrotóxicos em 
nível superior ao tolerado (LMR - limite máximo de resí-
duo) ou com substâncias de uso não autorizado. Tal pata-
mar, segundo Estudo da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária publicado em 2016, foi de cerca de 20% no perío-
do entre 2013 e 2015 (ANVISA, 2016, p. 23).
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Gráfico 2
Proporção de produtos que chegam ao consumidor final 

com concentrações de agrotóxicos com limites superiores ao 
autorizado

1.2. A emergência da noção de agroecologia no Brasil: 
novas ferramentas políticas para a transição 
agroecológica.

A transição que se busca apontar neste momento 
relaciona-se com a identificação de um modelo agrícola 
que respeite os princípios socioambientais. Este modelo é 
aqui denominado de agroecológico, em que pese se reco-
nheça denominações similares sem grandes alterações de 
significado, como agricultura ecológica, agricultura orgâ-
nica ou agricultura verde. De acordo com Miguel Altieri

A agroecologia fornece uma estrutura metodológica 
de trabalho para a compreensão mais profunda tanto 
da natureza dos agroecossistemas como dos princí-
pios segundo os quais eles funcionam. Trata-se de uma 
nova abordagem que integra os princípios agronômi-
cos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e 
avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas 
agrícolas e a sociedade como um todo. Ela utiliza os 
agroecossistemas como unidade de estudo, ultrapas-
sando a visão unidimensional – genética, agronomia, 
edafologia – incluindo dimensões ecológicas, sociais e 
culturais (ALTIERI, 2005, p. 23).
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Neste sentido, a agroecologia não constitui apenas 
um conjunto de técnicas de produção, mas um plano cien-
tífico que “estabelece as bases para a construção de estilos 
de agricultura sustentável e de estratégias de desenvolvi-
mento rural sustentável”. Nessa linha, a noção de agroeco-
logia incorpora ao menos seis dimensões: ecológica, social, 
econômica, cultural, política e ética (CARPORAL; COSTA-
BEBER, 2002, p. 71).

A integração da noção de agroecologia ao direito e 
à política brasileira não se dá de maneira rápida. A par-
tir do final dos anos 80 alguns setores da sociedade civil, 
notadamente vinculados à defesa da agricultura familiar e 
da reforma agrária, passam a denunciar o uso excessivo de 
produtos químicos na produção agrícola, bem como a au-
sência de políticas direcionadas ao pequeno produtor (em 
contrapartida aos benefícios públicos dirigidos exclusiva-
mente à agricultura de caráter industrial). Exemplificada-
mente, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 
incorpora, a partir do seu terceiro congresso nacional em 
1995, um discurso em defesa da produção cooperativada 
de base familiar com foco na produção sustentável (COSTA 
NETO; CANAVESI, 2002, p. 209-211).

As primeiras políticas direcionadas à agricultura fa-
miliar são observadas a partir de meados dos anos 90. Nes-
se contexto salienta-se a criação do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, pro-
grama pioneiro de crédito direcionado à agricultura fami-
liar. Contudo, num primeiro momento, vislumbra-se uma 
preocupação  restrita à mudança do quadro social no meio 
rural e o aumento da produção de alimentos. A adoção da 
agricultura familiar como estratégia de promoção da qua-
lidade ambiental e da diversidade cultural emergeria num 
segundo momento. Saliente-se, neste sentido, afirmação de 
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Maria José Carneiro, em artigo escrito nos primeiros anos 
posteriores à implantação do PRONAF.

Ainda que a ideia de desenvolvimento contida no Pro-
naf associe o aumento da capacidade produtiva à me-
lhoria da qualidade de vida e à ampliação da cidadania 
no meio rural, a noção de sustentabilidade que o acom-
panha não implica, ao menos explicitamente, a opção 
por tecnologias alternativas ao padrão que vem sendo 
adotado até então. (...) O estímulo do Pronaf ao “uso 
racional de fatores ambientais” não parece se sobrepor 
ao objetivo, este sim constantemente reforçado, de au-
mento da capacidade produtiva e da renda (CARNEI-
RO, 1997, p. 73)87.

Apenas no curso dos anos 2000 é observada a orga-
nização de medidas de estímulo à agroecologia em nível 
nacional. Saliente-se, inicialmente, a promulgação da lei 
10.831, a qual expressamente adotou o conceito de sistemas 
orgânicos de produção agropecuária para definir o método 
de produção onde são adotadas

técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos 
recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o 
respeito à integridade cultural das comunidades ru-
rais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica 
e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a mi-
nimização da dependência de energia não-renovável, 
empregando, sempre que possível, métodos culturais, 
biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de 
materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos 
geneticamente modificados e radiações ionizantes, em 
qualquer fase do processo de produção, processamen-
to, armazenamento, distribuição e comercialização, e a 
proteção do meio ambiente (art. 1º, caput).

Dentre as finalidades estabelecidas na lei para salien-

87  No mesmo sentido: LIMA, Jandir Ferrera de; JUNQUEIRA, Clarissa Pereira. Políti-
cas públicas para a agricultura familiar no Brasil. Semina Ciências Sociais e Huma-
nas. Londrina, v. 29, n. 2, p. 159-76, jul./dez. 2008
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ta-se a oferta de produtos saudáveis isentos de contami-
nantes intencionais; a preservação da diversidade biológica 
dos ecossistemas naturais e a recomposição ou incremento 
da diversidade biológica dos ecossistemas modificados em 
que se insere o sistema de produção; o incremento da ati-
vidade biológica do solo; a promoção do uso saudável do 
solo, da água e do ar, e a redução ao mínimo de todas as 
formas de contaminação desses elementos que possam re-
sultar das práticas agrícolas; a manutenção ou incremento 
da fertilidade do solo a longo prazo; a reciclagem de resí-
duos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego 
de recursos não-renováveis; a organização da produção 
baseada em recursos renováveis e em sistemas agrícolas 
organizados localmente; o incentivo da integração entre os 
diferentes segmentos da cadeia produtiva e de consumo de 
produtos orgânicos, além da regionalização da produção 
e comércio desses produtos; e, finalmente, a manipulação 
dos produtos agrícolas com base no uso de métodos de ela-
boração cuidadosos, com o propósito de manter a integri-
dade orgânica e as qualidades vitais do produto em todas 
as etapas (art. 1º, §1º).

Em que pese a profundidade do conceito e dos objeti-
vos estabelecidos pela lei, mesmo se comparado com a no-
ção estabelecida internacionalmente pela Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO)88, 
somente no ano de 2012 seria estabelecida uma política 
federal para a agroecologia. Instituído pelo decreto 7.794, 

88  Nos termos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
– FAO, a agroecologia é definida como “um sistema de gestão global de produção 
que exclui a utilização de fertilizantes, de pesticidas e de organismos geneticamente 
modificados, reduzindo ao máximo a poluição do ar, do solo e da água, e otimizando 
a saúde e a produtividade de comunidades interdependentes de vegetais, de animais 
e de seres humanos” (tradução livre do autor). Disponible à http://www.fao.org/or-
ganicag/ofs/index_fr.htm. Acess à 17/01/2016.

http://www.fao.org/organicag/ofs/index_fr.htm
http://www.fao.org/organicag/ofs/index_fr.htm
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a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
(PNAPO) teve o objetivo de integrar, articular e adequar 
políticas, programas e ações indutoras da transição agroe-
cológica e da produção orgânica e de base agroecológica. O 
decreto apresentou pioneiramente um conceito de transi-
ção ecológica para o cenário brasileiro, qual seja,

o processo gradual de mudança de práticas e de mane-
jo de agroecossistemas tradicionais ou convencionais 
por meio da transformação das bases produtivas e so-
ciais do uso da terra e dos recursos naturais, que levem 
a sistemas de agricultura que incorporem princípios e 
tecnologias de base ecológica89.

Dentre as diretrizes da Política Nacional de Agroe-
cologia e Produção Orgânica (PNAPO) cabe salientar a 
prioridade do apoio institucional à agricultura familiar 
no objetivo de promover sistemas justos e sustentáveis de 
produção, que aperfeiçoem as funções econômica, social e 
ambiental da agricultura e do extrativismo florestal90. Den-
tre os mecanismos da PNAPO podem ser destacados uma 
série de instrumentos econômicos, tais como o crédito rural 
e de outras formas de financiamento (art. 4, II); o seguro 
agrícola e de renda (art. 4°, III); a regulação, compensação 
e subvenção de preços agrícolas e extrativistas (art. 4°, IV); 
as compras governamentais (art. 4°, V); além de medidas 
fiscais e tributárias (art. 4°, VI).

A Política Nacional ainda determinou a elaboração de 
um Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
(PLANAPO)91, com o objetivo de diagnosticar a situação da 
agricultura orgânica no país, bem como estabelecer estra-
tégias, programas, ações, metas e prazos. O PLANAPO foi 

89  Decreto n° 7.794, de 20 de agosto de 2012. Art. 2°, IV.
90  Decreto n° 7.794, de 20 de agosto de 2012. Art. 3°, IV.
91  Nos termos do Decreto, o Plano deveria ser elaborado no prazo de 180 dias, pela 
Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (CIAPO) com a parti-
cipação de entidades representativas da sociedade civil.
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elaborado em 2013 e reconheceu que a “transição ecológica 
e a conversão para sistemas orgânicos de produção reque-
rem o estabelecimento de um processo capaz de implemen-
tar mudanças multilineares e graduais nas formas de (re)
desenho e manejo dos agrossistemas, envolvendo custos 
de transição” (CIAPO, 2013, p. 16).

Em que pese as medidas planejadas encontrem-se 
ainda em fase de desenvolvimento, cabe salientar a timidez 
dos números da agroecologia no Brasil, sobretudo quando 
comparado com outros países. Segundo dados da Federa-
ção Internacional de Movimentos de Agricultura Orgânica 
(IFOAM) e do Instituto de Pesquisa de Agricultura Orgâni-
ca de 2014 (FIBL, 2014), o Brasil ocupa apenas a décima po-
sição mundial em áreas dedicadas à agricultura orgânica, 
com cerca de 705 mil hectares92. Levando-se em considera-
ção a área agricultável informada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo Agropecuário 
de 2006 (IBGE, 2006, p. 26), qual seja, de 329.941.393 hecta-
res, o Brasil destina apenas 0,21% para a agricultura orgâ-
nica93.

Os mesmos dados também apontam para um cená-
rio ainda tímido da agricultura orgânica do Brasil quando 
comparado também com os demais países do Mercosul. A 
Argentina apresenta 2,59% de seu território agrícola dire-
cionado à agricultura orgânica, ocupando cerca de 3,6 mi-

92  Embora o relatório tenha sido publicado em 2014, os números apresentados são de 
2012. Deste modo, é importante salientar uma provável defasagem considerável das 
informações
93  O relatório do IFOAM e do FiBL já destacado informa um percentual de 0,27%. A 
lista de fontes utilizada pelo Instituto para o cenário brasileiro, contudo, apresenta 
como base um relatório do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 
2013, o qual utilizaria, por sua vez, dados de 2011. A diferença de percentual prova-
velmente se deva à amplitude da área produtiva do território informado pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e adotado como base para o 
estudo.
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lhões de hectares94. O Uruguai possui 6,29% das suas áreas
cultivadas com agricultura orgânica, em torno de 

930.965 hectares95. Com resultados mais modestos encon-
tra-se o Paraguai (0,24%, ou 51.190 hectares) e a Venezuela 
(0,003%, ou 59 hectares).

A comparação com outros continentes também mos-
tra o ainda incipiente processo de estímulo à agricultura 
orgânica (com algumas exceções, como os exemplos uru-
guaio e argentino, acima mencionados). A Oceania lidera 
a produção orgânica, com 12,2 milhões de hectares planta-
dos. Na sequência, a Europa produz produtos agroecológi-
cos em 11,2 milhões de hectares, seguido da América Lati-
na com 6,8 milhões de hectares. Em termos percentuais, a 
América Latina produz apenas 18,21% das terras dedica-
das à agricultura orgânica no planeta (FIBL, 2015, p. 37).

94  A Argentina ocupa atualmente a segunda colocação mundial na lista de países com 
maiores áreas de agricultura orgânica, perdendo apenas para a Austrália. Contudo, 
a evolução da produção orgânica argentina remonta ao início dos anos 90. Até 1987 
se estima que não haviam mais de cinco agricultores orgânicos no país. A situação 
se altera sobretudo, a partir de 1992, quando o governo, através do Instituto Argen-
tino para a Saúde e Qualidade Vegetal (IASCAV) e do Serviço Nacional de Saúde 
(SENASA), estabeleceu regulações para o ordenamento do Sistema Nacional de Con-
trole de Produtos Orgânicos. Tais normas tiveram por base as diretivas então exis-
tentes elaboradas pela IFOAM e pela Comunidade Europeia. A partir da aceitação 
dos produtos argentinos pela Comunidade Europeia, obtida oficialmente em 1996, a 
expansão do setor orgânico se acelerou, com taxas de crescimento anuais de mais de 
100% durante a segunda metade da década de 90 (INSTITUTO INTERAMERICANO 
DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA. SERVICIO NACIONAL DE SANI-
DAD, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. La producción 
orgánica en la  Argentina: compilación de experiencias institucionales y produc-
tivas. Buenos Aires: IICA, 2009, p. 17). Além do mais, saliente-se que a Argentina 
possui um marco regulatório para a Agricultura Orgânica desde 1999 (lei 25.127).
95  No caso do Uruguai, os debates sobre a agricultura orgânica também remontam 
aos anos 80. Em 1990, com o apoio do CLADES (Consorcio Latinoamericano de 
Agroecología y Desarrollo) é criada a Mesa de Agroecologia, filiada a IFOAM desde 
1994, integrando diversas entidades da sociedade civil. Ainda no início dos anos 90 
começam as discussões no âmbito político para o estabelecimento de normas para a 
certificação de produtos orgânicos, o que se concretiza com um decreto de julho de 
1992 (VENTURINI, Raquel Barg; UGON, Fernando Queirós Armand, Agricultura 
agroecológica – orgánica en el Uruguay. Principales conceptos, situación actual y 
desafíos. Montevideo: RAP-AL Uruguay, 2007, p. 50)
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2. As estratégias de Pagamento por Serviços Ambientais 
aplicados à produção agrícola: estudo comparado 
entre a Política Brasileira e a Política Agrícola Comum 
(PAC).

A exposição apresentada no capítulo inicial des-
te trabalho demonstrou que o quadro produtivo agrícola 
brasileiro instiga o poder público a promover políticas que 
impulsionem a transição agroecológica. As iniciativas até 
agora adotadas trouxeram resultados tímidos, insuficien-
tes para uma alteração significativa na matriz da produção 
agrícola. Por tal razão, novos instrumentos político/jurídi-
cos podem ser propostos. As experiências dos Programas 
de Pagamento por Serviços Ambientais desenvolvidas no 
Brasil receberam significativa atenção da academia brasi-
leira na última década, com um olhar frequentemente oti-
mista aportado pela doutrina de direito ambiental.

No segundo capítulo do trabalho são apresentados 
teoricamente os programas de Pagamento por Serviços 
Ambientais, bem como traçadas linhas gerais sobre a sua 
emergência como política ambiental no Brasil (2.1). Numa 
segunda etapa, tendo como foco a Política Agrícola Co-
mum da União Europeia, é vislumbrado a aplicação das 
estratégias de PSA direcionadas à agricultura, tendo como 
norte a noção de condicionalidade.

2.1. Apontamentos gerais acerca dos Programas de 
Pagamento por Serviços Ambientais no Brasil.

As experiências de programas de Pagamento por ser-
viços ambientais são observados no contexto internacional 
desde os anos 80. Sven Wunder, Stefanie Engel e Stefano 
Pagiola em estudo comparado entre os programas de pa-
gamento por serviços ambientais em países desenvolvidos 
e subdesenvolvidos, destacam a existência de algumas ini-
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ciativas desde 1985, nos Estados Unidos, e 1997, na Costa 
Rica (WUNDER, ENGEL, PAGIOLA; 2008, p. 836- 837) A 
doutrina jurídica, contudo, somente viria se ocupar destas 
inovações com maior intensidade a partir dos anos 200096, 
após a publicação do Relatório de Avaliação dos Ecossiste-
mas para o Milênio, em 2005.

Em linhas gerais, tais programas podem ser definidos 
como mecanismos que visam “favorecer as externalidades 
positivas graças às transferências de recursos financeiros 
entre os beneficiários de certos serviços ecológicos e os for-
necedores destes serviços ou os gestores dos recursos am-
bientais” (MAYRAND, PAQUIN, 2004, p. ii).

Duas noções são fundamentais para uma melhor 
compreensão do instituto: a primeira parte da noção eco-
nômica de externalidades; a segunda é decorrência direta 
da anterior, qual seja, a ideia de princípio do provedor/re-
cebedor. A associação de ambas as concepções formarão a 
base teórica, em linhas gerais, dos programas de pagamen-
to por serviços ambientais. Segundo Carlos Teodoro José 
Irigaray, os programas de pagamento por serviços ambien-
tais se consolidam como alternativa para corrigir as falhas 
de mercado decorrentes da não valoração econômica dos 
serviços ambientais (IRIGARAY, 2010, p. 70-71). Alguns fa-
tores jurídicos (a) e econômicos (b) elucidam este cenário.

A constituição do direito de propriedade no contexto 
pós-revolucionário francês criou um regime de soberania 
privada para todas as coisas passíveis de apropriação (a). A 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1793, 

96  O conceito de Pagamento por Serviços Ambientais de maior repercussão é desen-
volvido por Sven Wunder em 2005. Alguns volumes da Revista Ecological Economics 
(publicação da International Society for Ecological Economics), principalmente o vo-
lume 65 de 2008, apresentam grande quantidade de estudos sobre tais programas. 
No âmbito brasileiro, destacam-se as publicações do Instituto o Direito por um Pla-
neta Verde e do Instituto Socioambiental, notadamente após 2009.
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em seus artigos 16 e 17, consagrou uma concepção de pro-
priedade que é associada definitivamente à liberdade eco-
nômica. François Ost salienta que o direito de proprieda-
de tem aversão ao vazio. Todo o trabalho do Código Civil 
francês consistiu em classificar os elementos da natureza, 
fazendo deles objeto de apropriação da forma mais exclu-
siva e total possível.

O mesmo se passa com o direito dos modernos; ten-
do, a partir de agora, “ocupado” o espaço natural, 
estes não descansarão enquanto não o revestirem por 
completo com o manto concretizador da propriedade: 
também aqui se reencontram as duas características da 
integralidade (nada escapa à apropriação) e da divisi-
bilidade ilimitada. (...)

O direito de propriedade, é evidente, tem vocação de 
cobrir todo o espaço disponível. É muito significativo 
constatar, igualmente, que a lógica individualista de 
apropriação privada responde, no plano do direito pú-
blico, um movimento paralelo de ocupação dos espa-
ços ainda disponíveis, sobre o qual se estabelece, então, 
o reino da soberania estatal (OST, 1995, p. 67-70).

Nesta linha, todas as coisas que não são passíveis de 
apropriação direta são colocadas num plano de direito pú-
blico. Tais bens, por não se enquadrarem na definição de 
propriedade privada, não possuem valor de mercado e, 
consequentemente, passam a ser de livre acesso aos parti-
culares (ABDELMALKI, MUNDLER ; 2010, p. 17).

No campo da economia (b), saliente-se que os eco-
nomistas neoclássicos reduziram consideravelmente a im-
portância do ativo terra de seus modelos (ela é vista como o 
resultado da aplicação do capital para adquiri-la), concen-
trando-se sobre os elementos trabalho e capital. Assim, ao 
contrário dos economistas clássicos, a terra, embora fonte 
de recursos naturais, não tinha importância para prover o 
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funcionamento da indústria e da própria economia (MAT-
TOS, ROMEIRO, HERCOWITZ; 2011, p. 58).

Paulatinamente, os recursos naturais passaram a ser 
incluídos nas representações de função de produção, ain-
da que mantendo uma forma multiplicativa, ou seja, au-
torizando uma substituição perfeita entre capital, trabalho 
e recursos naturais (concepção esta que seria reconhecida 
pela literatura como sustentabilidade fraca). Na medida 
em que este discurso é criticado pelo seu tímido compro-
misso com a alteração das práticas produtivas, observa-se 
a introdução de inovações institucionais e organizacionais. 
Tais inovações visavam corrigir as falhas de mercado de-
correntes do caráter público da maior parte dos serviços 
ambientais.

Em linhas gerais, ressalvados recentes avanços, como 
a cobrança pela outorga de direito de uso da água no Brasil, 
a utilização de recursos naturais não privados não influi a 
formação dos preços. Deste modo, as atividades poluentes 
que acarretam externalidades negativas não são absorvidas 
pela racionalidade do mercado. Tal lógica cria um cenário 
comumente denominado de privatização dos benefícios e 
socialização dos prejuízos (o que  vai constituir a base do 
princípio do poluidor-pagador). “Isso porque, na prática, o 
poluidor toma para si todo o lucro de sua atividade degra-
dadora, mas compartilha com toda a coletividade os males 
causados por sua ação poluidora” (LEITE, PILATI, 2006, p. 
48).

A noção de externalidade negativa desafia um concei-
to que trabalha de forma semelhante, mas na lógica oposta, 
qual seja, o conceito de externalidade positiva (traduzida 
para o direito ambiental através da noção de serviços am-
bientais). A internalização de tais serviços em favor de seu 
fornecedor, por sua vez, constitui a base do princípio do 
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provedor- recebedor. Esse princípio busca efetivar a justi-
ça econômica ambiental e o desenvolvimento sustentável. 
Nesta linha, ele

pode ser encarado como o inverso do princípio do po-
luidor-pagador, na medida em que proporciona uma 
justa compensação a todos aqueles que contribuem 
para a conservação ambiental com suas condutas, ou 
seja, reconhece as externalidades positivas daqueles 
cujo comportamento ambiental reduz os gastos pú-
blicos e traz benefícios para toda a coletividade (FUR-
LAN, 2010, p. 211).

Em nível federal, a discussão sobre os Programas de 
Pagamento por Serviços Ambientais ingressou no orde-
namento jurídico através do Novo Código Florestal, lei nº 
12.651/2012. Nos termos do artigo 41 da referida lei, o po-
der executivo federal restou autorizado a instituir progra-
ma de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, 
abrangendo “o pagamento ou incentivo a serviços ambientais 
como retribuição, monetária ou não, às atividades de conservação 
e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais”97.

Inexiste, em que pese a autorização legislativa, uma 
política de âmbito nacional de Pagamento por Serviços 
Ambientais no Brasil. As inúmeras experiências regionais 
observadas tem âmbito regional e estão focadas sobretudo 
na manutenção de florestas, recuperação de matas ciliares 
ou a preservação de espécies nativas específicas.

97  A redação do caput do artigo 41 foi alterada pela Medida Provisória 571 de 2012, 
posteriormente convertida na lei 12.727/2012. A redação original impunha o prazo de 
180 dias para a instituição das linhas de ação. A nova redação excluiu qualquer prazo 
para a instituição dos programas. A exposição de motivos da referida medida provi-
sória demonstra a preocupação com as dificuldades de concluir a arquitetura de um 
programa no prazo então estabelecido: Quanto ao caput do art. 41, é proposta alteração na 
redação, a fim de permitir ao Poder Executivo Federal instituir programa de apoio e incentivo 
à conservação do meio ambiente de acordo com sua capacidade operativa e as limitações das 
legislações que regulam a concessão de incentivos, o orçamento público e a responsabilidade 
fiscal.
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No tangente à produção agrícola, igualmente não se 
percebe uma estratégia federal de PSA voltada à transição 
agroecológica. Contudo, alguns critérios de financiamen-
to rural buscam valorizar práticas produtivas sustentáveis. 
Duas experiências são destacadas nesse contexto.

A primeira refere-se à política de crédito rural “Plano 
Safra da Agricultura Familiar”, a qual, no âmbito do Plano 
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica pretendia, 
no biênio 2016-2017, destinar cerca de 20 milhões de reais 
para apoiar redes de agroecologia na agricultura familiar 
(MDA, 2016, p. 21). Em que pese o crédito facilitado seja 
um instrumento de Pagamento por Serviços Ambientais 
pertinente para a transição agroecológica, os valores re-
servados mostram-se tímidos para o desafio vivenciado 
no cenário brasileiro. Além do mais, cabe salientar que o 
orçamento total do financiamento agrícola estatal previsto 
para a safra 2016-2017 foi de cerca de 188 bilhões de reais, 
segundo informações do próprio governo federal98.

Outro programa de crédito público que visa a altera-
ção nas práticas produtivas é o chamado “Programa ABC 
– Agricultura de Baixa Emissão de Carbono”, estabelecido 
em 2010. O programa exige de seus aderentes ações que 
reduzam a emissão de carbono na agricultura em seis áre-
as principais: recuperação de pastagens degradadas, inte-
gração lavoura- pecuária-floresta, plantio direto na palha, 
fixação biológica de nitrogênio, plantio de florestas e trata-
mento de dejetos animais.

Os valores reservados para a safra 2016/2017 foi de R$ 
2,99 bilhões de reais. O programa, que não é dirigido espe-

98  Trata-se de informações obtidas em canais oficiais do Ministério da Agrcultura, 
Pecuária e abastecimento. Nessa linha, vide http://www.agricultura.gov.br/assuntos/
sustentabilidade/plano-agricola-e-pecuario-1/plano- agricola-e-pecuario. Acesso em 
24/04/2017.

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-agricola-e-pecuario-1/plano-agricola-e-pecuario
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-agricola-e-pecuario-1/plano-agricola-e-pecuario
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-agricola-e-pecuario-1/plano-agricola-e-pecuario
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cificamente ao agricultor familiar, não tem alcançado resul-
tados de grande magnitude. Segundo relatório de avalia-
ção elaborado pelo Observatório ABC, na safra 2012/2013, 
apenas 2.800 contratos foram firmados, diante de uma ex-
pectativa de 78.000 contratos até o ano de 2020. Entre as 
razões para os números referidos, destaca-se a existência 
de outras modalidades de crédito rural com taxas de juros 
em patamares semelhantes (a taxa de juros prevista pelo 
programa em 2016 chegou a 8,5% ao ano). Em suma, o 
principal benefício previsto pelo programa – taxa de juros 
teoricamente convidativa - seria pouco atrativo diante dos 
serviços ambientais a serem fornecidos pelos agricultores 
(FGV, EESP, 2016).

2.2  A noção de condicionalidade e Política Agrícola 
Comum europeia: subsídios para uma política 
brasileira?

A Política Agrícola Comum (PAC) foi formalmente 
criada em 1962, embora já constasse na redação original do 
Tratado de Roma instituidor da Comunidade Econômica 
Europeia de 1957. O objetivo principal da PAC, num con-
texto de pós-segunda guerra, centrava-se no aumento da 
produção e dos rendimentos daqueles que dependiam da 
agricultura, bem como na necessidade de equilibrar as es-
pecificidades do diferentes países.

Esta primeira fase da PAC é caracterizada por três 
princípios centrais, quais sejam,

(a) a unicidade dos mercados, que permitiu a livre 
circulação de bens agrícolas e ao mesmo tempo a harmo-
nização dos preços e das regulamentações; (b) o princípio 
da preferência comunitária, que implicou a implantação de 
um sistema onde a produção européia fosse privilegiada 
diante da produção de terceiros países e; (c) o princípio da 
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solidariedade financeira, segundo o qual as despesas foram 
colocadas num orçamento comum e atribuídas em função 
da política comunitária, independentemente da contribui-
ção de cada Estado- membro (GROUPE PAC, 2014, p. 12). 
Desse conjunto de princípios se extrai o primeiro grande 
pilar da PAC: as medidas de preços e ajudas diretas aos 
produtores, através da Organização Comum dos Mercados 
(OCM).

Paulatinamente, os objetivos da Política Agrícola Co-
mum incorporaram preocupações ambientais. Em 1985, a 
Comissão Europeia apresenta o livro verde sobre o futu-
ro da PAC, salientando a importância da agricultura para 
a preservação do meio ambiente rural, e não apenas suas 
funções econômicas e sociais. O relatório reconheceu que o 
desenvolvimento de modernas técnicas agrícolas teve um 
papel importante para o incremento da agricultura. Contu-
do, ele foi também diretamente responsável pela extinção 
de espécies da flora e da fauna, além da destruição de ecos-
sistemas valiosos. O relatório propôs a adoção de práticas 
amigáveis ao meio ambiente, como a adoção de políticas 
designadas para a promoção de práticas que conservem o 
ambiente rural e áreas específicas de proteção (COMMIS-
SION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1985, p. 51).

Nesse contexto, menciona-se o Regulamento da Co-
munidade Econômica Europeia (CEE) nº 797 de 12 de mar-
ço de 1985. O regulamento estabeleceu um regime de ajuda 
aos investimentos nas explorações agrícolas que tivessem 
por objetivo a melhoria qualitativa e a reconversão da pro-
dução, em função das necessidades do mercado; a adapta-
ção da exploração com  vista a  uma  redução  dos  custos  
de  produção,  melhoria das  condições  de vida  e   de tra-
balho ou realização de economias de energia e, finalmente; 
a proteção e melhoria do meio ambiente.
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No curso dos anos 90, observa-se uma série de me-
didas com vistas a reduzir os subsídios diretos pagos aos 
agricultores, sobretudo em decorrência da forte ofensiva 
feita pelos Estados Unidos e demais países exportadores 
de produtos agrícolas. Este movimento ganha força com o 
início das negociações da Rodada do Uruguai99 e se consoli-
da com a criação da Organização Mundial do Comércio em 
1994 (BOURGET, 2011, p. 29).

A segunda reforma da Política Agrícola Comum, 
denominada de Agenda 2000, definida em Berlim no ano 
de 1999, trouxe novos elementos agroambientais. Assim, 
conforme se observa no documento Agenda 2000: para uma 
União reforçada e alargada, publicada ainda em 1997, as ações 
no âmbito da PAC passariam a conferir

uma importância acrescida aos instrumentos agroam-
bientais destinados a apoiar o desenvolvimento du-
radouro das zonas rurais e a responder ao aumento 
crescente das exigências da sociedade em matéria de 
serviços ecológicos. Todas as medidas destinadas a 
manter e a reforçar a qualidade do ambiente devem ser 
reforçadas e desenvolvidas.
Para melhor integrar o ambiente nas organizações co-
muns de mercado, a Comissão apresentará uma pro-
posta que autorizará os Estados-Membros a efectuar 
pagamentos directos, sob reserva do respeito das dis-
posições ambientais.
(...)
Além disso, as medidas agroambientais dirigidas de-

99  A Rodada do Uruguai foi a maior e mais longa rodada de negociações no âmbito 
do Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas (GATT). Iniciada no ano de 1986, ela per-
mitiu o estabelecimento do primeiro acordo multilateral sobre agricultura, com o 
objetivo de proporcionar reduções progressivas substanciais em matéria de apoio e proteção à 
agricultura, a serem mantidas durante um período acordado de tempo, resultando na correção 
e prevenção de restrições e distorções em mercados agrícolas mundiais (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DO COMÉRCIO. Ata Final que Incorpora os Resultados das Negocia-
ções Comerciais Multilaterais da Rodada Uruguai, 1994, p. 41. Disponível em http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1355-94.pdf. Acesso em 
29/02/2016

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1355-94.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1355-94.pdf
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verão ser reforçadas e incentivadas através de meios 
orçamentais acrescidos e, quando necessário, de taxas 
de co-financiamento mais elevadas. Os serviços mais 
importantes são os que exigem um esforço suplemen-
tar dos agricultores, tais como a agricultura biológica, 
a preservação dos habitats seminaturais, a manutenção 
dos prados tradicionais e das pastagens tradicional-
mente rodeadas por filas de árvores, a manutenção das 
explorações animais alpinas e a manutenção das zonas 
húmidas (COMISSÃO EUROPEIA, 1997, p. 35).

Neste sentido, a criação de um segundo pilar para a 
PAC constituiu a grande novidade da Agenda 2000, iden-
tificada no estabelecimento de uma política de desenvolvi-
mento rural. Tal inovação pode ser dividida em três vias. 
A primeira, de cunho econômico e social, refere-se à ins-
talação dos jovens na agricultura, à modernização da pro-
dução, à transformação e comercialização dos produtos, 
bem como ao apoio à silvicultura. A segunda via, cujo teor 
é relevante para esta tese, concerne justamente às medi-
das agroambientais que os Estados-membros são autori-
zados a adotar, as quais são complementadas, finalmente, 
pela terceira via, que diz respeito ao desenvolvimento das 
zonas rurais. Num primeiro momento, apenas França e 
Reino Unido países adotaram medidas de pagamento di-
reto como forma de incentivo às medidas agroambientais 
(BOURGET, 2011, p. 34).

Uma nova reforma da Política Agrícola Comum é ob-
servada em 2003. Tais modificações visavam reforçar a in-
tegração comercial da União Europeia ao comércio interna-
cional, adaptando as práticas de subsídio dos agricultores 
às imposições da Organização Mundial do Comércio, além 
de dar resposta à crescente demanda por práticas agrícolas 
sustentáveis. É nesse momento que se observa a introdu-
ção da noção de condicionalidade (“cross-compliance”), 
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cujo funcionamento subordinou os pagamentos únicos ao 
respeito de uma série de critérios em matéria de ambiente 
e de saúde pública.

Os mecanismos de cross-complice podem ser identifi-
cados como espécies de sistemas de pagamento por servi-
ços ambientais. Nos termos da Comissão de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia, ele é defi-
nido como um mecanismo que subordina os pagamentos diretos 
ao respeito pelos agricultores às normas de base ambiental, de 
seguridade alimentar, de saúde animal e vegetal, de bem estar 
animal, de manutenção de terras em boas condições agrícolas e 
ambientais (tradução do autor)100 1 0 1

.
Novas modificações na Política Agrícola Comum fo-

ram observadas em 2008, com o relatório Exame da Saúde. 
Neste documento, novamente a questão ambiental se torna 
altamente relevante, com inovações no que tange à gestão 
da água, à proteção da biodiversidade, à luta contra a mu-
dança climática e em prol do desenvolvimento de fontes 
de energias renováveis. Como destaca Bernard Bourget, o 
Exame da Saúde trouxe um novo desafio à PAC. Tendo em 
vista a importância das mudanças climáticas para a agri-
cultura e para as zonas rurais europeias, não apenas o se-
gundo pilar, mas o conjunto da Política Agrícola Europeia 
foi influenciado em dois aspectos: a necessidade de adapta-
ção dos agricultores às conseqüências das mudanças climá-
ticas e a redução de emissões de gases causadores do efeito 
estufa (BOURGET, 2011, p. 76).

100 Disponible em http://ec.europa.eu/agriculture/envir/cross-compliance/index_
fr.htm. Consulté en  28/02/2016.
101 . 22 La conditionnalité est un mécanisme qui subordonne les paiements directs au respect 
par les agriculteurs de normes de base concernant l’environnement, la sécurité alimentaire, 
la santé animale et végétale, le bien-être des animaux et le maintien des terres dans de bonnes 
conditions agricoles et environnementales

http://ec.europa.eu/agriculture/envir/cross-compliance/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/envir/cross-compliance/index_fr.htm
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Finalmente, a estratégia Europa 2020 é fruto do novo 
acordo sobre a reforma da Política Agrícola Comum, a qual 
confirma o seu forte viés ambiental. Nos termos do docu-
mento da Comissão Europeia denominado Apresentação da 
Reforma da PAC 2014-2020,

A nova PAC continua organizada em torno de dois 
pilares, mas reforça os pontos de contato entre eles, 
oferecendo também uma visão mais global e integra-
da de apoio. Mais especificamente, ela introduz uma 
nova arquitetura de pagamentos diretos, melhor iden-
tificado, mais equilibrado e mais ecológico, uma rede 
de segurança melhorada e um reforço do desenvolvi-
mento rural. Ela é, portanto, adequada para enfrentar 
os desafios futuros, sendo mais eficiente para tornar 
a agricultura europeia mais sustentável e competitiva 
(COMMISSION EUROPÉENNE, 2013 - tradução do 
autor102).

A ideia de condicionalidade é fundamental para a 
compreensão do sistema de pagamento por serviços am-
bientais no âmbito da Política Agrícola Comum. Nos ter-
mos do artigo 3º do regulamento 1.782/2003, qualquer 
agricultor que se beneficie de pagamentos diretos deve 
respeitar os requisitos legais de gestão estabelecidos, assim 
como as boas condições agrícolas e ambientais.

Este princípio é reforçado em 2005, a partir de quan-
do todos os agricultores que recebem pagamentos diretos 
são submissos à condicionalidade, organizada em dois ei-
xos. O primeiro refere-se às exigências regulamentares em 
matéria de gestão, meio ambiente, segurança alimentar, 

102 La nouvelle PAC reste organisée autour de deux piliers mais renforce les liens qui existent 
entre eux, offrant ainsi une approche plus globale et intégrée du soutien. Plus spécifiquement, 
elle introduit une nouvelle architecture des paiements directs, mieux ciblés, plus équitables 
et plus écologiques, un filet de  sécurité amélioré et un renforcement du développement rural. 
Elle s’avère donc adaptée pour relever les défis à venir en étant plus efficace et en visant à ren-
dre l’agriculture européenne plus durable et plus compétitive. Ce numéro de Brief présente la 
réforme et expose le «pourquoi» et le «comment» de la nouvelle PAC 2014-2020.
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saúde animal e vegetal e bem-estar de animais. O segun-
do eixo refere-se às exigências regulamentares em matéria 
de boas condições agrícolas e ambientais, as quais incluem 
um conjunto de normas concernentes à proteção do solo 
(compreendendo a manutenção de sua matéria orgânica e 
de sua estrutura), a gestão da água e as medidas visando à 
prevenção da deterioração dos habitats103.

CONCLUSÃO

As políticas agrícolas desenvolvidas no cenário brasi-
leiro historicamente tiveram como foco central a problemá-
tica da produtividade, notadamente em favor dos grandes 
produtores. Paulatinamente, no curso dos anos 90, a partir 
de demandas de grupos sociais vinculados ao meio rural, 
o poder público passa a incluir medidas de crédito dire-
cionadas à agricultura familiar e, num segundo momento, 
a incorporar preocupações socioambientais. Sobretudo, a 
partir dos anos 2000, o direito brasileiro positivou um con-
ceito de agroecologia, o qual passa a subsidiar a Política 
Nacional de Transição Agroecológica.

Contudo, o cenário rural não denota nenhuma alte-
ração significativa das práticas agrícolas predominantes, 
pautadas essencialmente no uso excessivo de agrotóxicos 
e de sementes geneticamente modificadas.

A problemática projetada para o presente trabalho 
buscou questionar o potencial dos Programas de Pagamen-
to por Serviços Ambientais como ferramentas efetivas para 
a transição agroecológica. Para tanto, após uma teorização 
dos programas PSA, observou-se que, a nível federal, ine-
xiste um política de âmbito nacional capaz de impulsionar, 

103 Disponible en http://ec.europa.eu/agriculture/envir/cross-compliance/index_
fr.htm. Consulté en 28/02/2016.

http://ec.europa.eu/agriculture/envir/cross-compliance/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/envir/cross-compliance/index_fr.htm
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através de incentivos financeiros, a transição agroecológica 
no país.

As políticas de crédito agrícola desenvolvidas no 
país trazem implicitamente um incentivo à manutenção 
das atuais práticas produtivas. Ressalte-se, nesse sentido, 
que as isenções fiscais à indústria dos pesticidas continu-
am em vigência. Além do mais, as linhas de financiamen-
tos direcionadas para a adoção de práticas sustentáveis de 
cultivo ou se mostram insignificantes ou trazem benefícios 
financeiros tímidos, insuficientes, portanto, para estimular 
a transição agroecológica.

A experiência da Política Agrícola Comum desen-
volvida no âmbito da União Europeia pode apontar indi-
cativos pertinentes. Inicialmente focada na produção, dis-
tribuição  e comercialização dos produtos, a PAC passa, 
paulatinamente, a incluir um pilar socioambiental, traduzi-
do na noção de condicionalidade. Este foi o termo adotado 
pelas diretivas comunitárias para redirecionar as políticas 
de pagamento direto aos agricultores tendo como condição 
a adoção de medidas agroambientais por parte destes.

No contexto brasileiro, questões de ordem orçamen-
tária tendem a dificultar uma política de pagamento di-
reto aos agricultores que optem por práticas agroecológi-
cas. Contudo, a readequação da política de financiamento 
agrícola federal (quase 190 bilhões de reais em 2016/2017) 
poderia incorporar condicionantes agroecológicos e, igual-
mente, desestimular – ainda que gradualmente - a utiliza-
ção excessiva de agrotóxicos.

Algumas políticas de credito rural já em curso mere-
cem destaque. O Programa ABC

Agricultura de Baixo Carbono, apresenta princípios 
que caminham em prol da transição. Contudo, os benefí-
cios aportados aos agricultores mostraram-se insuficientes 
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para motivar uma alteração de comportamento. Além do 
mais, o foco central na redução da emissão de carbono não 
importa, necessariamente, numa transição agroecológica, 
a qual está pautada numa mudança paradigmática dos 
meios produtivos.

Ainda assim, os programas PSA, sobretudo se vin-
culados às ferramentas de financiamento, parecem consti-
tuir uma estratégia promissora de apoio à transição agro-
ecológica. A incorporação de condicionantes ambientais, a 
exemplo do observado na PAC, acarretaria a consolidação 
de um estimulo às mudanças no processo produtivo ainda 
não observado na política e no direito ambiental brasileiro.
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