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1. PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA 
GOVERNANÇA CLIMÁTICA VOLTADA À 
ADAPTAÇÃO

ANA TEREZA DE CARVALHO VIANA
Graduanda em Direito pela Universidade de São Paulo

ANA DIAZ ALVAREZ HADZI-ANTIC
Graduanda em Direito pela Universidade de São Paulo

INTRODUÇÃO1

O estabelecimento em 1988 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

do Clima (IPCC – em inglês, Intergovernmental Panelon Climate Change), no âmbito 

da Organização Meteorológica Mundial (WMO – em inglês, World Meteorological 

Organization) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP – em 

inglês, United Nations Environment Programme), pode ser considerado o primeiro 

passo concreto da comunidade internacional no reconhecimento dos impactos da 

emissão de gases do efeito estufa (GEE) sobre o clima2. Trata-se de uma organização 

político-científica que tem como objetivo munir governos, em todos os seus níveis, 

com informação científica capaz de subsidiar a elaboração de políticas públicas e o 

posicionamento em negociações internacionais3.

Os relatórios produzidos até o momento trazem as evidências científicas 

da ocorrência do aquecimento global e das necessárias medidas de controle de 

emissões de gases de efeito estufa. Assim, o Painel busca respaldar cientificamente 

1 Este texto é resultado das reflexões desenvolvidas ao longo da elaboração do relatório 
Adaptação às mudanças climáticas, pelo GPDAES (Grupo de Pesquisa sobre Direito Ambiental, Economia 
e Sustentabilidade) e pela Oficina de Direito Ambiental da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo.
2 TEIXEIRA, Breno Simonini; MOLLETA, Danielly Godiva Santana; LUEDEMANN, Gustavo. Brasil: 
esforços nacionais sobre as mudanças climáticas. In: Governança ambiental no Brasil : instituições, atores 
e políticas públicas / organizadora: Adriana Maria Magalhães de Moura . – Brasília : Ipea, 2016, p. 287.
3 As informações sobre o IPCC estão disponíveis em seu site https://www.ipcc.ch/about/

https://www.ipcc.ch/about/
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as negociações internacionais, mesmo quando pautadas pelos anseios sócio-políticos 

que a governança climática em um mundo desigual implica.

Foi nesse contexto que uma série de negociações culminou na assinatura da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC – em 

inglês, United Nations Framework Convention on Climate Change). Foi definida uma 

série de princípios chave que guiam os acordos firmados no sentido de alcançar os 

objetivos firmados, como o princípio da precaução, das responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas, do desenvolvimento sustentável e da cooperação internacional4. 

A cada ano, uma Conferência das Partes (COP) se reúne com o objetivo de avaliar os 

avanços, traçar perspectivas e definir novos acordos sobre os temas relacionados aos 

objetivos da convenção5.

O tema da adaptação aos efeitos adversos das mudanças climáticas é, ao lado 

do tema da mitigação, uma das principais áreas de discussão e de atuação das partes 

signatárias. O conceito tem especial relevância quando se leva em consideração que 

os impactos decorrentes das mudanças climáticas já são observados e considerados 

irreversíveis6. Assim, é necessário preparar as populações para que sofram o menor 

dano possível ao enfrentá-los7.

O artigo 2 da Convenção, ao prever como um dos seus objetivos a estabilizar a 

concentração de gases do efeito estufa em um nível capaz de prevenir a interferência 

antrópica perigosa no sistema climático, acrescenta que tal nível deve ser alcançado 

em um prazo razoável, que viabilize a adaptação dos ecossistemas, a continuidade 

da produção de alimentos e a sustentabilidade do desenvolvimento econômico8. 

Além disso, o disposto no artigo 4.1 (itens “b”, “e” e “f”) e nos artigos 4.4, 4.8 e 4.9 trata 

diretamente do tema da adaptação.

Embora já fosse discutida desde os primórdios da UNFCCC, a adaptação ganhou 

maior centralidade nas negociações do Acordo de Paris, o qual acabou por considerá-

4 BRASIL. Decreto nº 2.652 de 1º de julho de 1998. Promulgação da Convenção Quadro das Nações 
Unidas. Artigo 2 da Convenção. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2652.
htm>. Acesso em 30 jul 2020. 
5 BRASIL. Decreto nº 2.652 de 1º de julho de 1998. Promulgação da Convenção Quadro das Nações 
Unidas. Artigo 2 da Convenção. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2652.
htm>. Acesso em 30 jul 2020.
6 Intergovernmental Panel on Climate Change. AR4 Climate Change 2007: Impacts, Adaptation 
and Vulnerability, 2007, p. 8. Disponível em: &lt; https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4_
wg2_full_report.pdf&gt;. Acesso em 18 de jul. 2020.
7 Intergovernmental Panel on Climate Change. AR4 Climate Change 2007: Impacts, Adaptation 
and Vulnerability, 2007, p. 19. Disponível em: &lt; https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4_
wg2_full_report.pdf&gt;. Acesso em 18 de jul. 2020.
8 BRASIL. Decreto nº 2.652 de 1º de julho de 1998. Promulgação da Convenção Quadro das Nações 
Unidas. Artigo 2 da Convenção. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2652.
htm>. Acesso em 30 jul 2020.
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la um “objetivo global” em seu art. 7º. Nos termos do dispositivo, o “objetivo global 

para a adaptação” consiste em “aumentar a capacidade de adaptação, fortalecer a 

resiliência e reduzir a vulnerabilidade à mudança do clima”.

A ideia de governança climática é tradicionalmente pensada da perspectiva 

do planejamento e da atuação governamentais, a partir das diretrizes de atuação 

estabelecidas pelo complexo de regimes da UNFCC9. Por outro lado, diante da 

proposta global de gestão climática – em especial daquela voltada à adaptação, 

que demanda uma atuação local voltada à adoção de ferramentas de aumento da 

resiliência e de redução da vulnerabilidade de cada população – mostra-se mais 

adequada uma concepção de governança que abranja os diversos atores para além dos 

governos centrais.10 Nesse sentido, a literatura já vem identificando uma tendência de 

descentralização de poder e de engajamento de setores da sociedade civil na atuação 

voltada à adaptação,11 tendo em vista a centralidade do tema.

Nesse sentido, a participação social é um dos pilares da UNFCCC, prevista no 

artigo 4.1 (item i), que estabelece a educação ambiental e o estímulo à participação 

como uma das obrigações dos países signatários, e no artigo 6, que trata do dever de 

promover e facilitar a participação pública no tratamento do tema. 

Cumpre destacar, ainda, dois documentos assinados na mesma ocasião, 

paralelamente à UNFCC: a Declaração do Rio Sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento e a Agenda 21. Tais documentos são fundamentais ao estabelecer 

a participação informada como um princípio da governança climática global e como 

uma diretriz de gestão governamental. 

Feita esta introdução, o presente artigo tem como objetivo realizar uma 

análise normativa do tema da participação social e do seu desenvolvimento no âmbito 

das discussões sobre a adaptação às mudanças climáticas. Assim, serão sistematizadas 

as diretrizes nacionais e internacionais sobre o tema, de modo a contribuir com 

possíveis parâmetros para uma adequada participação social na governança voltada 

à adaptação e será feito um panorama crítico da experiência brasileira.

9 INOUE, C. Y. A. Governança global do clima: proposta de um marco analítico em construção. 
Carta Internacional, v. 11, n. 1, p. 91-117, 30 abr. 2016, p. 97.
10 Ao propor um marco analítico do conceito de governança climática, INOUE aponta que o 
processo de governar a mudança do clima resultou não apenas na participação de um amplo conjunto 
de atores, mas também na emergência de um conjunto de arranjos relativamente novos de governança 
em todos os níveis de organização social. INOUE, C. Y. A. Governança global do clima: proposta de um 
marco analítico em construção. Carta Internacional, v. 11, n. 1, p. 91-117, 30 abr. 2016, p. 101.  
11 AMARU, Stephanie e CHHETRI, Netra B. Climate adaptation: Institutional response to 
environmental constraints, and the need for increased flexibility, participation, and integration of 
approaches. Applied Geography. v. 39, p. 128-139, maio 2013, p. 129.
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Importa observar que o presente relatório não tem como objetivo uma 

avaliação da eficiência e da efetiva aplicação das normas levantadas ao longo deste 

estudo. Portanto, serão avaliadas, de um lado, normas não aplicáveis ao Brasil, mas 

cuja influência nas tratativas internacionais a tornam relevantes para a presente 

discussão e, de outro lado, normas e políticas brasileiras não mais vigentes.

Inicialmente, será elaborado um panorama do tema da participação social no 

âmbito da governança internacional. Em seguida, por meio de uma análise documental, 

buscar-se-á identificar e sistematizar os dispositivos normativos que balizam e 

estabelecem os critérios para uma adequada participação social. A partir daí, será 

traçado um histórico brasileiro das discussões relacionadas, ilustrado por algumas 

experiências consideradas relevantes no cenário nacional por sua repercussão e 

aplicação dos parâmetros de participação.

Para tanto, foram selecionados para análise documental (i) acordos firmados 

em âmbito internacional que guardem pertinência com o tema da participação 

social na governança climática voltada à adaptação, (ii) as normas brasileiras sobre 

mudanças climáticas e adaptação e (iii) as iniciativas no sentido de executá-las. Ainda, 

o desenvolvimento dos conceitos utilizados no presente texto foi feito a partir de 

revisão bibliográfica da literatura especializada.

1. Adaptação e Participação Social em âmbito Internacional

Como mencionado, por ocasião da CNUMAD, popularmente conhecida como 

Rio-92, o conceito de desenvolvimento sustentável foi incorporado às discussões 

de governança climática internacional. É relevante, nesse contexto, o destaque que 

teve a temática da participação social, incorporada no artigo 6 da Convenção, assim 

como no princípio 10 do Desenvolvimento Sustentável pela Declaração do Rio, que 

reconhece a importância de uma participação informada e adequada de todos os 

cidadãos interessados no tema das questões ambientais.12.

Importa lembrar que a Declaração do Rio tem como objetivo “estabelecer 

uma nova e justa parceria global por meio do estabelecimento de novos níveis de 

cooperação entre os Estados, os setores-chave da sociedade e os indivíduos”13. Assim, 

12 NAÇÕES UNIDAS. Report of the United Nations conference on environment and development. 
Anexo I: Rio Declaration on environment and development. Ago 2020, p 2. Disponível em: <
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/
globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf>. Acesso em 20/08/2020.
13  NAÇÕES UNIDAS. Report of the United Nations conference on environment and development. 
Anexo I: Rio Declaration on environment and development. Ago 2020, p 1. Disponível em: <
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/
globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf>. Acesso em 20/08/2020.
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tendo em vista promover a cooperação para o cumprimento dos acordos ambientais, 

a Declaração formula 27 princípios básicos para o desenvolvimento sustentável. Ao 

formular a importância da participação social, o documento evidencia a relação da 

participação com o adequado acesso à informação.

A Agenda 21 Global14, por sua vez, consiste em um programa integrado de 

ações para o desenvolvimento sustentável, com recomendações concretas para 

a substituição dos atuais padrões de desenvolvimento vigentes no mundo. Como 

instrumento de planejamento, então, busca conciliar métodos de proteção ambiental, 

justiça social e eficiência econômica15.

Nos diversos capítulos que dividem os programas propostos, é possível 

perceber que o tema da participação é quase sempre abordado como objetivo, 

base para ação, ou como uma das atividades adotadas nas áreas de programa. Além 

disso, ganha especial destaque na Seção III, que trata do fortalecimento dos grupos 

principais (mulheres, infância e juventude, populações indígenas, organizações não 

governamentais, autoridades locais, sindicatos, comércio e indústria, agricultores) 

nas dimensões de qualificação da participação (capacitação e acesso à informação), 

mecanismos formais de participação, voz nas tomadas de decisão, cooperação, 

financiamento, dentre outros16.

Ainda no âmbito da UNFCCC, é possível observar uma sucessão de esforços 

no sentido de estabelecer parâmetros e desenvolver soluções para implementação 

do princípio da participação social. Destacam-se nesse sentido algumas decisões 

tomadas nas Conferências das Partes promovidas no âmbito da Convenção, adotando 

protocolos, planos e acordos e estabelecendo diretrizes sobre o tema. O Protocolo de 

Quioto17, firmado em 1997 (Decisão 1/CP 3), reafirma de forma breve a relevância da 

participação social. Já na COP 8, em 2002, um olhar mais detido é lançado ao tema, 

com a adoção de um cronograma de trabalho para implementação do artigo 6º da 

Convenção, o Plano de Ação de Nova Delhi (Decisão 11/CP 8)18.

14 O texto em português da Agenda 21 Global pode ser encontrado no website do Ministério do 
Meio Ambiente: https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-
global.html#:~:text=179%20pa%C3%ADses%20participantes%20da%20Rio,%2C%20denominado%20
%E2%80%9Cdesenvolvimento%20sustent%C3%A1vel%E2%80%9D.. Acesso em 03 Out. 2020.
15 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda 21 Global, s/d. Disponível em: <https://www.mma.
gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html>. Acesso em 15/08/2020.
16 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda 21 Global, s/d. Disponível em: <https://www.mma.
gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html>. Acesso em 15/08/2020.
17 NAÇÕES UNIDAS. UN Doc. FCCC/CP/1997/7/Add.1, Decisão 1/CP 3, 11 dez 1997. Disponível em 
<https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/cop3/07a01.pdf>. Acesso em 15/08/2020.
18  NAÇÕES UNIDAS. UN Doc. FCCC/CP/2002/7/Add.1, Decisão 11/CP 8, 28 Mar. 2003. Disponível 
em: < https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/cop8/07a01.pdf>. Acesso em 15/08/2020.

https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html#:~:text=179 pa%C3%ADses participantes da Rio,%2C denominado %E2%80%9Cdesenvolvimento sustent%C3%A1vel%E2%80%9D.
https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html#:~:text=179 pa%C3%ADses participantes da Rio,%2C denominado %E2%80%9Cdesenvolvimento sustent%C3%A1vel%E2%80%9D.
https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html#:~:text=179 pa%C3%ADses participantes da Rio,%2C denominado %E2%80%9Cdesenvolvimento sustent%C3%A1vel%E2%80%9D.
https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html
https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html
https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html
https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html
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O Plano foi previsto para durar 5 anos, devendo ser revisto em 2007. Prevê, 

em seu escopo: (a) a cooperação internacional, que pode potencializar a efetividade 

do artigo 6º; (b) a educação focada em mudanças climáticas e voltada principalmente 

ao público jovem; (c) o treinamento (ou capacitação) de pessoal nas áreas científica, 

técnica e gerencial; e (d) o acesso à informação sobre mudanças climáticas e seus 

efeitos, promovendo participação social no desenvolvimento de respostas adequadas.

Ainda, reconhece a importância da atuação de organizações intergovernamentais 

e não governamentais, muitas das quais já atuam na implementação do artigo 6. Por 

outro lado, aponta as dificuldades de medir e quantificar o impacto que as medidas 

adotadas pelas partes possuem.

Em 2007, o Plano foi revisto e as partes decidiram por estendê-lo até 2012, 

em uma versão emendada (Decisão 9/CP 13) que acrescentou ao texto original a 

necessidade de um recorte regional e sub-regional do tema, com o fortalecimento das 

instituições e rede regionais e a conscientização acerca das particularidades de cada 

região19.

Nessa ocasião, foi adotado também o Plano de Ação de Bali (Decisão 28/CP 7), 

o qual, retomando decisões anteriores acerca das diretrizes para o estabelecimento de 

Planos de Adaptação Nacionais20, dá maior concretude ao conceito enquanto objetivo 

a ser alcançado pelas partes signatárias e reforça o papel da atuação sinérgica entre 

poder público e sociedade civil nesse sentido. Dentre as diretrizes estabelecidas nas 

referidas decisões, destaca-se a necessidade de promoção de um processo participativo 

de elaboração dos Planos Nacionais21.

A COP 16 realizou uma avaliação dos progressos feitos com relação à execução 

do Plano de Ação de Nova Delhi emendado (Decisão 7/CP 16). Na oportunidade, 

reconheceu os esforços empreendidos pelas partes nesse sentido, mas fez uma série 

de recomendações para a superação de alguns desafios impostos no percurso, dentre 

as quais se destaca a promoção da participação de minorias, do acesso à informação e 

da educação ambiental para conscientização sobre adaptação e mitigação22.

Importa ressaltar que ainda na COP 16 tomou forma o Acordo de Cancun 

(Decisão 1/CP 16), quando se reconheceu que a adaptação deveria ser tratada com 

19 NAÇÕES UNIDAS. UN Doc. FCCC/CP/2007/6/Add.1, Decisão 9/CP 13, 28 Mar. 2003. Disponível 
em: <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf>. Acesso em 
15/08/2020.
20 Decisões 28/CP.7 e 9/CP 8.
21 NAÇÕES UNIDAS. UN Doc FCCC/CP/2001/13/Add.4, Decisão 28/CP 7, 10 nov. 2001. Disponível 
em: <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/cop7/13a04.pdf>. Acesso em 15/08/2020
22 NAÇÕES UNIDAS. UN Doc FCCC/CP/2010/7/Add.2, Decisão 7/CP 16, dez 2010. Disponível 
em: <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2010/cop16/eng/07a02.pdf>. Acesso em 
15/08/2020.
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a mesma prioridade que a mitigação. Além disso, identificou a necessidade de uma 

abordagem participativa e transparente da promoção da adaptação, respondendo 

às questões de gênero e “levando em consideração grupos, comunidades e 

ecossistemas vulneráveis”. Afirmou, ainda, que a adaptação deve ser orientada não 

apenas pelo conhecimento científico, mas também, conforme o caso, pelos sistemas 

de conhecimentos locais, conhecimentos tradicionais e conhecimentos de povos 

indígenas23.

Em 2012, a COP 18 decidiu pela adoção do Plano Doha (Decisão 15/CP 18). 

Na decisão, as partes reconheceram a importância do artigo 6 da UNFCCC para a 

promoção da mitigação e da adaptação, bem como o papel da educação na promoção 

de mudanças no estilo de vida e no comportamento das populações em direção ao 

desenvolvimento sustentável e para preparar populações vulneráveis e comunidades 

de base a se adaptarem aos impactos das mudanças climáticas24. 

O Plano estabelece como princípios orientadores para a sua implementação: 

(a) uma abordagem direcionada aos países; (b) custo-benefício; (c) flexibilidade; 

(d) abordagem de gênero e intergeracional; (e) abordagem integrada e faseada, 

aproximando as atividades relacionadas ao artigo 6 aos demais programas e 

estratégias de mudanças do clima; (f) promoção de parcerias, redes e sinergias, em 

especial sinergias entre convenções; (g) abordagem interdisciplinar, multi setorial, 

multistakeholder e participativa; (h) abordagem holística e sistemática; (i) princípios 

de desenvolvimento sustentável25.

Além disso, retoma o escopo definido no Plano de Nova Delhi, acrescentando 

os itens de conscientização (com a adoção de programas que incentivem a ação e 

contribuição pessoais) e de participação pública (com a facilitação do debate, de 

parcerias e de devolutivas).

É possível observar, ao longo das decisões proferidas e dos acordos firmados, 

uma significativa convergência entre os temas da adaptação e da participação social, 

com o reconhecimento da sua interdependência, em especial no que diz respeito ao 

fortalecimento das comunidades locais como preparação para a sua adaptação. O 

23 NAÇÕES UNIDAS. UN Doc FCCC/CP/2010/7/Add.1, Decisão 1/CP 16, dez 2010, p. 4. Disponível 
em: <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf>. Acesso em 
15/08/2020.
24 NAÇÕES UNIDAS. UN Doc. FCCC/CP/2012/8/Add.2, Decisão 15/CP.18, 28 fev. 2012. Disponível 
em: <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2012/cop18/eng/08a03.pdf>. Acesso em 
15/08/2020.
25 NAÇÕES UNIDAS. UN Doc. FCCC/CP/2012/8/Add.2, Decisão 15/CP.18, 28 fev. 2012. Disponível 
em: <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2012/cop18/eng/08a03.pdf>. Acesso em 
15/08/2020.
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Acordo de Paris26, firmado em 2015 (Decisão 1/CP 21), traz de forma explícita essa 

relação em seu artigo 7.5, incorporando as disposições do Acordo de Cancun sobre o 

tema.

Fora do contexto da UNFCCC, é possível, ainda, destacar dois acordos 

emblemáticos que desenvolvem o princípio 10 da Declaração do Rio: a Convenção de 

Aarhus e o Acordo de Escazú.

A Convenção de Aarhus Sobre Acesso à Informação, Participação Pública na 

Tomada de Decisões e Acesso à Justiça foi adotada no âmbito da quarta conferência 

da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), em 1998, e parte 

das diretrizes de Sofia sobre o mesmo tema, adotadas em 1995 pela UNECE. Embora 

o Brasil não seja parte, a relevância do acordo reside em ser a primeira iniciativa 

internacional de colocar em prática o Princípio 10 da Convenção do Rio e estabelecer 

parâmetros para a efetivação da participação social27.

O documento estabelece obrigações sobre acesso à informação, participação 

pública e acesso à justiça, extrapolando o tema da governança ambiental e abordando 

de modo geral o relacionamento entre governantes e governados. São três os pilares 

de atuação propostos: acesso à informação, participação e acesso à justiça, conjugados 

com a proposta de implementar um processo efetivo de participação social28.

Por sua vez, o Acordo de Escazú, ou Acordo Regional sobre Acesso à Informação, 

Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no 

Caribe, foi adotado em 2018 no âmbito da Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL) e pode ser considerado um paralelo do Acordo de Aarhus para a América 

Latina e o Caribe.

Seu objetivo consiste em garantir os direitos de acesso à informação de 

maneira oportuna e adequada, de participar de forma significativa na tomada de 

decisões e de acesso à justiça quando esses direitos forem violados29, em coerência 

com os três pilares propostos na Convenção de Aarhus.

26 NAÇÕES UNIDAS. UN Doc FCCC/CP/2015/10/Add.1. Decisão 1/CP 21, 12 dez. 2015. Disponível 
em: <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf>. Acesso em 
15/08/2020.
27  NAÇÕES UNIDAS. The Aarhus Convention: An implementation guide. United Nations Economic 
Commission for Europe. Geneva, 2014, p. 15. Disponível em: < https://www.unece.org/fileadmin/DAM/
env/pp/Publications/Aarhus_Implementation_Guide_interactive_eng.pdf>. Acesso em 15/08/2020.
28 NAÇÕES UNIDAS. The Aarhus Convention: An implementation guide. United Nations 
Economic Commission for Europe. Geneva, 2014, págs. 4 e 15. Disponível em: < https://www.unece.org/
fileadmin/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_Implementation_Guide_interactive_eng.pdf>. Acesso em 
15/08/2020.
29 NAÇÕES UNIDAS. Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso 
à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe.Comissão Econômica para a América 
Latina. Santiago, 2018, p. 8. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/
S1800493_pt.pdf>. Acesso em 16/08/2020.
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A CEPAL explica a abrangência do Acordo ao defini-lo como “um instrumento 

jurídico pioneiro em matéria de proteção ambiental, mas também é um tratado de 

direitos humanos”. Assim, regulamenta a participação e o acesso à informação em 

diversas áreas da gestão ambiental, inclusive no que diz respeito ao aumento da 

resiliência aos desastres30. Trata-se, portanto, de ferramenta abrangente, com vistas 

a implementar um sistema democrático de gestão ambiental, aí incluídas as ações 

voltadas a mitigação e a adaptação. Importa observar que é o primeiro tratado 

internacional a incluir disposições sobre os defensores de direitos humanos. Prevê, 

como princípios: 

a) princípio de igualdade e princípio de não discriminação; b) princípio 

de transparência e princípio de prestação de contas; c) princípio de 

vedação do retrocesso e princípio de progressividade; d) princípio de 

boa-fé; e) princípio de prevenção; f) princípio de precaução; g) princípio 

de equidade intergeracional; h) princípio de máxima publicidade; i) 

princípio de soberania permanente dos Estados sobre seus recursos 

naturais; j) princípio de igualdade soberana dos Estados; k) princípio 

pro persona31.

Assim, reconhece expressamente a relevância da participação significativa da 

sociedade civil na gestão e proteção ambientais, assumindo o compromisso de incluir 

aqueles que tradicionalmente são excluídos, marginalizados ou subrepresentados32. 

O Acordo inova, ainda, ao prever que a autoridade pública competente levará em 

conta, de maneira adequada, o resultado do processo de participação33. De modo 

coerente com as tratativas anteriores sobre o tema, o Acordo prevê a necessidade de 

estabelecimento de meios adequados para engajamento de populações em situação 

de vulnerabilidade.

30 NAÇÕES UNIDAS. Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso 
à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe.Comissão Econômica para a América 
Latina. Santiago, 2018, p. 8. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/
S1800493_pt.pdf>. Acesso em 16/08/2020.
31 NAÇÕES UNIDAS. Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso 
à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe.Comissão Econômica para a América 
Latina. Santiago, 2018, p. 8. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/
S1800493_pt.pdf>. Acesso em 16/08/2020.
32 NAÇÕES UNIDAS. Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso 
à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe.Comissão Econômica para a América 
Latina. Santiago, 2018, p. 8. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/
S1800493_pt.pdf>. Acesso em 16/08/2020
33 NAÇÕES UNIDAS. Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso 
à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe.Comissão Econômica para a América 
Latina. Santiago, 2018. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/
S1800493_pt.pdf>. Acesso em 16/08/2020
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Finalmente, importante ressaltar que, no âmbito de quaisquer medidas de 

adaptação voltadas a comunidades tradicionais, aplica-se a Convenção 169 da OIT. 

Assim, as políticas públicas que tenham esse recorte devem se pautar pelo princípio 

da autodeterminação e pela necessidade de consentimento livre, prévio e informado, 

que exige necessariamente a consulta prévia aos povos afetados.

1.2 Parâmetros para uma adequada participação social em sistemas de governança 

ambiental de acordo com a normativa internacional

A partir do panorama normativo acima descrito, é possível identificar que a 

participação social é reconhecida como primordial à governança climática desde os 

primórdios da Cúpula da Terra, no artigo 6 da UNFCCC e no Princípio 10 da Declaração 

do Rio. A adoção do Plano Doha, ainda, indica o reconhecimento da importância do 

tema na promoção da adaptação, pois viabiliza preparar populações vulneráveis e 

comunidades de base a se adaptarem aos impactos das mudanças climáticas.

A sua complementariedade com o acesso à informação e com a educação 

fica também evidente. Embora sejam direitos autônomos, o ordenamento jurídico 

reconhece a sua importância para viabilizar uma participação informada, adequada 

e efetiva. Assim, não basta que a existência de mecanismos formais de coleta de 

manifestações, mas é necessário que seja estabelecido um ambiente propício para o 

exercício do direito à participação.

Tal correlação é reconhecida não apenas na UNFCCC e na Declaração do 

Rio, mas também no escopo do Plano de Ação de Nova Delhi, que inclui capacitação 

e treinamento. Ainda, na linha do Princípio 10 da Declaração do Rio, o Plano Doha 

reconhece o papel da educação na promoção de mudanças no estilo de vida e no 

comportamento das populações para a promoção do desenvolvimento sustentável.

Além disso, a necessidade de fortalecimento das instituições e redes locais a 

partir de uma abordagem regionalizada passou a ser identificada como um objetivo 

a partir do Plano de Nova Delhi emendado em 2007. Nesse sentido, as Agendas 21 

vinham sendo implementadas justamente a partir da percepção dessa necessidade de 

capilarização da atuação climática.

Importante passo foi adotado nesse sentido quando se reconheceu, no Acordo 

de Cancun, e posteriormente no Acordo de Paris, que a adaptação deve ser orientada 

não apenas pelo conhecimento científico, mas também, conforme o caso, pelos 

sistemas de conhecimentos locais, tradicionais e de povos indígenas.

O olhar voltado à realidade local se traduz, também, na necessidade de 

garantir e promover a participação de minorias, grupos, comunidades e ecossistemas 
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vulneráveis, inclusive considerando um recorte de gênero, levando em conta o disposto 

no Plano de Ação de Nova Delhi e no Acordo de Cancun.

O Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à 

Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe, por sua vez, cumpriu o 

papel de reunir os parâmetros de participação em gestão ambiental em um documento 

voltado à aplicação regional. Além de considerar os parâmetros acima identificados, 

o Acordo impõe a obrigatoriedade às autoridades públicas competentes de levar em 

consideração o resultado do processo participativo, sinalizando que a mera existência 

de mecanismos de manifestação da sociedade civil não é suficiente: é preciso que 

sejam efetivos.

Assim, a partir da normativa internacional pertinente ao tema, é possível 

identificar como parâmetros para uma política adequada de efetivação da participação 

social na governança climática (i) que a sua implementação seja conjugada com 

ações de promoção do acesso à informação de modo a garantir uma participação 

qualificada; (ii) uma abordagem regionalizada, com uma governança capilarizada que 

olhe para as realidades específicas de cada região e sub-região e considere os sistemas 

de conhecimento locais; (iii) garantia de participação de grupos tradicionalmente 

excluídos desse processo, de modo a viabilizar e facilitar a sua participação; e (iv) 

garantia de adoção de mecanismos adequados às particularidades das comunidades 

tradicionais.

2. Experiência brasileira

Antes de tratar da participação social no Brasil no âmbito específico da 

adaptação climática, importa ressaltar que se trata de um princípio constitucional, 

não apenas decorrente do regime democrático e republicano como também essencial 

para a sua concretização. Assim, o ordenamento jurídico brasileiro prevê uma série 

de mecanismos de escuta e intervenção da população no âmbito do judiciário, da 

produção legislativa e da tomada de decisão das instâncias públicas de poder34.

Em matéria climática, é possível destacar como principais resultados da 

participação nos tratados internacionais sobre mudança do clima a adoção de uma 

Agenda 21 Local federal, a elaboração de uma Política Nacional sobre Mudança 

do Clima (PNMC - Lei Federal nº 12.187/2009) e a organização de uma estrutura 

institucional para tratar do tema e coordenar a implementação da UNFCCC no país, 

34  É possível citar, nesse sentido, a possibilidade de propositura de ação popular, (art. 5, LXXIII da 
CR), o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular legislativa (art. 14, I, II e III da CR), além de outros 
mecanismos previstos para interferência popular em processos governamentais de tomada de decisão, 
como a consulta pública e a audiência pública.
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a exemplo do estabelecimento da Coordenação Geral de Mudanças Globais do Clima 

(CGMGC) no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia 35.

A Agenda 21 se divide em três ações estratégicas: implementação; elaboração 

e implementação das Agendas 21 Locais e formação continuada em Agenda 21. Assim, 

a sua prioridade foi orientar e estimular a elaboração e implementação de Agendas 

21 Locais, reconhecendo-se a importância do nível local na concretização de políticas 

públicas sustentáveis.

De acordo com o documento Ações Prioritárias36, que faz um balanço da 

implementação do Programa, trata-se de um instrumento de políticas públicas 

fortemente baseado no planejamento participativo, sendo integração e participação 

conceitos-chave para este fim. Importa ressaltar que informação e educação são 

temas recorrentes na Agenda, compondo inclusive alguns de seus objetivos.

Um levantamento realizado pelo IPEA identificou diversos obstáculos à 

implementação da Agenda 21 nacional e das agendas 21 locais. De acordo com o 

documento, após a publicação da avaliação da execução dos projetos em 2001 e 2002, 

não houve condições políticas para a execução coordenada das políticas públicas 

indicadas na AG21, tampouco para um acompanhamento, pelo governo federal, da 

implementação da AG21 Brasileira37.

Embora seja voltada principalmente à mitigação, a PNMC incorpora o conceito 

de adaptação como diretriz e objetivo, assim como a participação social. Dentre 

seus instrumentos, estabelece o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e o Fundo 

Nacional sobre Mudança do Clima38.

De maneira geral, a governança vigente sobre mudança do clima está 

estabelecida no Decreto nº 10.145, de 28 de dezembro de 2019, que institui, entre outros, 

as competências e a composição do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima 

(CIM). O Comitê tem como finalidade estabelecer diretrizes, articular e coordenar a 

implementação das ações e políticas públicas do País relativas à mudança do clima. 

35  TEIXEIRA, Breno Simonini; MOLLETA, Danielly Godiva Santana; LUEDEMANN, Gustavo. Brasil: 
esforços nacionais sobre as mudanças climáticas. In: Governança ambiental no Brasil : instituições, 
atores e políticas públicas / organizadora: Adriana Maria Magalhães de Moura . – Brasília : Ipea, 2016, 
p. 289.
36  COMISSÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Agenda 21 Brasileira: Ações 
Prioritárias, 2. ed. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, 2004. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/
estruturas/agenda21/_arquivos/acoes2edicao.zip>. Acesso em 21/08/2020.
37  FONSECA, Igor Ferraz. Governança Ambiental no Brasil: instituições, atores e políticas públicas. 
In: Governança Ambiental no Brasil – instituições, atores e políticas públicas. Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada. Brasília, 2016. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/
PDFs/livros/livros/160719_governanca_ambiental.pdf>. Acesso em 15/08/2020.
38  BRASIL. Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.Institui a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima – PNMC. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/
Lei/L12187.htm>. Acesso em 16/08/2020

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 10.145-2019?OpenDocument
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Assim, o CIM deve ser previamente consultado sobre matérias relacionadas às ações, 

planos e políticas relativos à mudança do clima e aos compromissos assumidos pelo 

País nesta seara, de modo a promover a sinergia e a convergência entres as políticas 

relativas à mudança do clima e às demais políticas públicas39.

Em 2016, a Portaria 150 do Ministério do Meio Ambiente instituiu, ainda, 

o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. O Plano tem como objetivo a 

redução do risco climático tendo em vista os efeitos adversos da mudança do clima, 

aproveitando as oportunidades emergentes, evitando perdas e danos e construindo 

instrumentos que permitam a adaptação dos sistemas naturais, humanos, produtivos 

e de infraestrutura. É coordenado pelo Grupo Técnico de Adaptação à Mudança do 

Clima, cuja função é prover orientação técnica e política, monitorar, avaliar e revisar o 

Plano, além de estabelecer o detalhamento de rotinas e mecanismos operativos para 

a sua gestão40.

O Plano aposta na integração da gestão de risco aos planos e políticas públicas 

setoriais e temáticas. Sendo assim, apresenta estratégias setoriais e temáticas voltadas 

às diferentes áreas sob gestão pública41. São três objetivos principais previstos: (1) a 

ampliação e disseminação do conhecimento científico, técnico e tradicional: produção, 

gestão e disseminação de informação sobre o risco climático; (2) coordenação e 

cooperação entre órgãos públicos e a sociedade civil; e (3) identificação e propositura 

de medidas para promover a adaptação e a redução do risco climático.

Assim, a participação da sociedade civil, prevista no princípio de “governança 

horizontal”, consiste em elemento essencial dos objetivos e meios de execução do 

Plano Nacional de Adaptação. A implementação da participação ficou a cargo do 

Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC), cuja função é possibilitar, de maneira 

permanente, a participação da sociedade civil em fóruns governamentais sobre o tema 

39  MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. BRASIL Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima 
(CIM).Agenda 21 Brasileira: ações prioritárias. Brasília, 2002. Disponível em: <http://goo.gl/83BuBY>.. 
Acesso em 20/08/2020.
40  BRASIL. Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima – Estratégias Setoriais e Temáticas, 
Volume II. Ministério do Meio Ambiente. Brasília, 2016. Disponível em: < https://mma.gov.br/images/
arquivo/80182/LIVRO_PNA_Plano%20Nacional_V2_copy_copy.pdf>. Acesso em 17/08/2020
41 (i) agricultura, (ii) biodiversidade e ecossistemas; (iii) cidades e desenvolvimento; (iv) gestão 
de risco e desastres naturais; (v) indústria e mineração; e (vi) infraestrutura; (vii) povos e populações 
vulneráveis; (viii) recursos hídricos; (ix) saúde; (x) segurança alimentar e nutricional; (xi) zona costeira. 
BRASIL. Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima – Sumário Executivo. Ministério do Meio 
Ambiente. Brasília, 2016. Disponível em: <https://mma.gov.br/images/arquivo/80182/LIVRO_PNA_
Resumo%20Executivo_.pdf>. Acesso em 20/08/2020.
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de mudança do clima. Além disso, os fóruns setoriais e temáticos são previstos como 

meio de participação ampliada e permanente da sociedade civil42.

O FBMC foi instituído pelo Decreto no 3.515, de 20 de junho de 2000 e regulado 

pelo Decreto no 6.263/07. O Fórum é uma das entidades que compõem Comitê 

Interministerial sobre mudança do clima e conta com a autoridade máxima do Estado 

como Presidente e autoridades ministeriais como membros, além de representantes 

da sociedade. Sua atuação se dá por meio de dez câmaras temáticas, dentre as quais a 

CT-10, voltada a adaptação, gestão de risco e resiliência43.

Dentre as suas atribuições, o FBMC indicava os membros da sociedade civil 

que fariam parte do Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudança Climática44. O 

assunto se tornou tema de controvérsia na medida em que se insere no contexto das 

ações governamentais objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

(ADO) nº 6045, posteriormente tratada como Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº 708, apresentada ao STF pelos partidos PT, PSOL, PSB e Rede 

Sustentabilidade.

Referida ação trata do comprometimento do adequado funcionamento do 

Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima), bem como do direito a um 

meio ambiente saudável (CF, art. 225, caput e parágrafos), tendo em vista uma série de 

ações e omissões voltadas ao desmonte da estrutura de governança ambiental46.

A decisão proferida no âmbito da ADPF nº 708 tem relevância para a presente 

análise na medida em que insere o judiciário como mais um ator na promoção da 

participação pública na governança ambiental. De acordo com a decisão, as Cortes 

Constitucionais desempenham um papel não apenas de avanço no reconhecimento de 

direitos fundamentais e de proteção dos direitos de grupos vulneráveis, mas também 

um papel representativo47.

42 BRASIL. Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima – Estratégia Geral, Volume I. 
Ministério do Meio Ambiente. Brasília, 2016, pags 38 e 39. Disponível em: <https://mma.gov.br/images/
arquivo/80182/PNA_Volume%20I.pdf>. Acesso em 17/08/2020
43  FORUM BRASILEIRO DE MUDANÇA CLIMÁTICA. Câmaras Temáticas. Disponível em: <https://
forumclimabrasil.org/>. Acesso em 20/08/2020.
44  PEIXOTO, Bruno. A ADO 60 no STF e um Green New Deal brasileiro. Jota: Opinião e Análise, 
5  ago. 2020. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-ado-60-no-stf-e-um-
green-new-deal-brasileiro-05082020>. Acesso em 20/08/2020
45  STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO 60. Relator Ministro Luis 
Roberto Barroso. Dj: 28 jun 2020. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/
anexo/ADO60Decisa771oaudie770nciapu769blica.pdf>. Acesso em 20/08/2020.
46  STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO 60. Relator Ministro Luis Roberto 
Barroso. Dj: 28 jun 2020, p. 3. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/
anexo/ADO60Decisa771oaudie770nciapu769blica.pdf>. Acesso em 20/08/2020.
47 STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO 60. Relator Ministro Luis Roberto 
Barroso. Dj: 28 jun 2020, p. 11. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/
anexo/ADO60Decisa771oaudie770nciapu769blica.pdf>. Acesso em 20/08/2020.
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Além disso, de acordo com a decisão, as Cortes Constitucionais, assim 

como as Cortes Internacionais, teriam um papel informativo, devendo promover o 

esclarecimento de fatos, a documentação de eventos e a sua valoração. Dessa forma, 

foi agendada a realização de audiência pública, para que “sejam ouvidos autoridades, 

instituições oficiais, organizações da sociedade civil, institutos de pesquisa, entidades 

de classe e outros atores que possam prestar contribuição relevante para o debate”48.

O entendimento é relevante na medida em que indica um possível 

posicionamento do judiciário em um contexto de crescente tendência de judicialização 

de demandas climáticas. Assim, sinaliza uma tentativa de estabelecer uma via 

de participação ampla no âmbito da litigância climática e posiciona o judiciário 

não apenas como um ator de relevância na governança climática, mas também de 

promoção da participação da sociedade civil49.

3. A implementação dos planos de emergência climática 

Ilustra bem o papel que tem a participação social na gestão climática a 

experiência brasileira, decorrente das movimentações internacionais nesse sentido, 

com a demanda da sociedade civil pela implementação dos planos de emergência 

climática.

Em outubro de 2018, o IPCC publicou um relatório especial50 sobre os impactos 

do aquecimento global, concluindo que limitar o aquecimento a 1,5 ºC exigiria 

mudanças rápidas, profundas e sem precedentes em todas os aspectos da sociedade, 

tais como o uso da terra, setor de energia, indústria, transportes e cidades. Assim, 

diante desta perspectiva e de indicativos que as medidas tomadas pelos governos 

eram insuficientes para que os países cumprissem com as metas do Acordo de Paris51, 

os movimentos sociais se tornaram uma importante forma de cobrar ações concretas 

48 STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO 60. Relator Ministro Luis Roberto 
Barroso. Dj: 28 jun 2020, p. 12. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/
anexo/ADO60Decisa771oaudie770nciapu769blica.pdf>. Acesso em 20/08/2020.
49  De acordo com FABBRI SETZER CUNHA, dos 1.200 casos identificados como de litigância 
climática no mundo, uma parcela pequena das ações, mas que tem recebido cada vez mais visibilidade, 
é movida por autores que buscam ativar e legitimar as instituições do Poder Judiciário enquanto atores 
integrantes do sistema de governança climática. 
50 IPCC. Global Warming of 1,5ºC. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 
1,5ºC above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of 
strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts 
to eradicate poverty, 2018 . Disponível em: <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/
SR15_Full_Report_High_Res.pdf> Acesso em 05/09/2020.
51 DEUTSCHE WELLE. Metas de Acordo de Paris são insuficientes, alerta estudo. 2018. 
Disponível em:<https://www.dw.com/pt-br/metas-do-acordo-de-paris-s%C3%A3o-insuficientes-alerta-
estudo/a-51142165>  Acesso em  05/09/2020. 

https://www.dw.com/pt-br/metas-do-acordo-de-paris-s%C3%A3o-insuficientes-alerta-estudo/a-51142165
https://www.dw.com/pt-br/metas-do-acordo-de-paris-s%C3%A3o-insuficientes-alerta-estudo/a-51142165
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dos governantes para redução dos gases de efeito estufa e cumprimento dos acordos 

internacionais. 

Nesse sentido, há de se ressaltar os grandes protestos internacionais 

que ocorreram em 2019, impulsionando diversos governos locais e nacionais a 

reconhecerem a emergência da temática. Esses protestos, que tiveram um ápice 

alguns dias antes da Cúpula das Nações Unidas para o Clima em setembro,  correram 

em cerca de 150 países e reuniram milhares de pessoas - principalmente jovens 

-  que pressionaram por medidas concretas contra as mudanças do clima52. Não por 

coincidência, 2019 também foi ano em que diversos governos locais e nacionais 

declararam o denominado “Estado de Emergência Climática”53. 

Nesse sentido, até agosto de 2020, 1.767 jurisdições em 30 países já declararam 

o “Estado de Emergência Climática”, abarcado mais de 820 milhões de cidadãos54. 

As primeiras enunciações em nível nacional ocorreram em abril de 2019, sendo o 

parlamento do país de Gales o primeiro a aprovar tal declaração. No mesmo ano, 

diversos países em diferentes continentes fizeram alguma declaração nesse sentido, 

tais como, Portugal, Espanha, Canadá, Maldivas e Bangladesh. Na América Latina, o 

único país a aprovar o Estado de Emergência Climática foi a Argentina55. 

Ainda, importante colocar que, mesmo que as declarações não possuam força 

vinculante ou um plano concreto de adaptação ou mitigação das mudanças climáticas, 

constituem um importante respaldo político para que a sociedade possa cobrar dos 

governos ações que sejam coerentes com tais declarações. 

No Brasil, o estado de emergência climática foi decretado na cidade de Recife, 

através do Decreto n. 33.080/2019, que destaca a importância da sociedade civil nos 

debates municipais sobre a transição para uma economia livre de combustíveis fósseis 

e no planejamento e implementação local de políticas públicas para mitigação e 

adaptação à mudança do clima.

Ainda, ressalta-se que em julho de 2020 foi apresentado na Câmara dos 

Deputados o Projeto de Lei nº 3961/2020, que coloca o Brasil em estado de emergência 

52 FOLHA DE S. PAULO. Protestos em mais de 150 países pedem ações contra mudanças do clima. 
2019. Disponível em:<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/09/protestos-em-mais-de-150-
paises-pedem-acoes-contra-mudancas-climaticas.shtml?origin=folha> Acesso em 05/09/2020. 
53 THE VERGE. 2019 was the year of ‘climate emergency declarations’. 2019.Disponível em: <https://
www.theverge.com/2019/12/27/21038949/climate-change-2019-emergency-declaration> Acesso em 
05/09/2020.
54 Climate emergency declarations in 1,767 jurisdictions and local governments cover 820 million 
citizens. Disponível em: <https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-
cover-15-million-citizens/> Acesso em 05/09/2020. 
55 Climate emergency declarations in 1,767 jurisdictions and local governments cover 820 million 
citizens. Disponível em: <https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-
cover-15-million-citizens/> Acesso em 05/09/2020. 
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climática. Dentre as propostas do PL, é incumbido o Poder Executivo federal, em 

conjunto com a sociedade civil, da elaboração de um Plano Nacional de Resposta à 

Emergência Climática, delineando metas quinquenais progressivas até 2050 para a 

neutralização das emissões de gases de efeito estufa. 

Trata-se, portanto, de uma experiência de participação social em que os 

mecanismos disponíveis de interferência nas tomadas de decisão foram apropriados 

pela sociedade civil, com vistas a demandar das autoridades competentes ações 

voltadas ao atendimento da chamada emergência climática. Assim, a partir da 

possibilidade de escuta nos debates legislativos e nos processos de tomada de decisão, 

vêm sendo debatidas propostas de adoção de medidas de mitigação e de adaptação, 

tendo em vista as previsões do relatório de 2018 do IPCC.

CONCLUSÕES ARTICULADAS

1. No âmbito da adaptação, tem especial relevância para a promoção da 

participação social a abordagem regionalizada, com a valorização dos sistemas 

de conhecimentos locais, o engajamento de populações tradicionalmente 

excluídas e o respeito ao direito das comunidades tradicionais a um 

consentimento livre, prévio e informado.

2. Uma participação informada e efetiva impõe ao gestor público a obrigação 

de levar em consideração o resultado do processo participativo. Ainda, é 

necessário que haja a promoção do direito de acesso à informação e à educação 

ambientais.

3. No Brasil, foram identificadas experiências de promoção da participação social, 

inclusive no âmbito do Plano Nacional de Adaptação, por meio de mecanismos 

como o Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima. Entretanto, há poucas 

informações disponíveis sobre a efetividade de tais mecanismos.

4. Extrapolando os aspectos normativos, as ações articuladas da sociedade 

civil configuram importante ferramenta de reivindicação e verificação das 

medidas tomadas pelos governo tendo em vista os acordos internacionais 

- impulsionando, inclusive, uma maior participação social nos processos 

decisórios relacionados às políticas climáticas.
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1. Introdução

A interrelação entre os seres humanos e os animais apresenta uma conexão que 

já perdura há séculos e que vem se modificando no decorrer do tempo, ao passo em 

que há o aumento da racionalidade e a modificação do contexto social e político da 

humanidade. Dentro desse panorama surge o antropocentrismo, linha de raciocínio 

responsável por colocar o homem no centro de todas as coisas, propiciando o 

agravamento do especismo – termo que descreve a discriminação de outras espécies. 

Este, por sua vez, conduz as relações entre humanos e animais não humanos de tal 

forma a moldá-los dentro dos seus preceitos.

O homem, ao entender-se soberano sobre todas as espécies, acaba não impondo 

limites às suas ações e alterando o ecossistema de tal forma a envenená-lo com um 

desequilíbrio ecológico. Esse desequilíbrio, mesmo que não intencional, se apresenta 

de diversas formas dentro das mais variadas interações entre animais humanos e 

não humanos. Tais fatos acarretam em diversas consequências para todo o mundo, 

podendo ocorrer em diversas escalas e afetam inúmeros setores da existência humana.

Tendo em vista estes fatos, o objetivo do presente artigo consiste em investigar 

impactos da interrelação entre os animais humanos e os não humanos na saúde da 

humanidade, bem como identificar influências do especismo nesse relacionamento. 

Para tanto, através de pesquisa bibliográfica e documental, o artigo se divide em três 

momentos. O primeiro consiste na avaliação das influências do especismo a partir 

de uma contextualização histórica. O segundo trata das doenças zoonóticas como 

consequência do contato entre humanos e os demais animais. A última parte engloba 

as consequências das influências do contato humano na proliferação de zoonoses.
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2. A evolução do relacionamento entre animais humanos e não humanos no 

decorrer da história

O ser humano e os demais animais vêm construindo um longo relacionamento no 

decorrer das suas existências. Essa proximidade está presente na nossa espécie desde 

a sua origem, mas perdura até os dias de hoje, permeando todo e qualquer setor da 

vida humana de tal forma que se tornou imprescindível e incindível da sua rotina. 

Esse contato corresponde a milhares de anos atrás, tendo início com o surgimento das 

espécies de humanos ancestrais, e ocorreu pelos mais diversos motivos e intenções. 

Até mesmo nas primeiras representações artísticas da humanidade – chamadas de 

pinturas rupestres56 –, que constituíam uma espécie de registro da rotina dos nossos 

antepassados, já era possível notar a presença de convívio entre os animais humanos 

e os não humanos, fato que demonstra a importância deste relacionamento e a sua 

persistente existência através de eras57.

De acordo com Chris Bueno, essa interação pode assumir justificativas distintas 

com o passar dos milhares de anos. Nos primórdios ela se manifestava no formato de 

uma conexão entre caçador e caça, mas que posteriormente evoluiu para uma relação 

de coexistência mais complexa com o advento da domesticação. Estima-se que tal 

prática tenha surgido por volta de 12 mil anos atrás, no período da história conhecido 

como neolítico, concomitantemente com o início do processo de sedentarização das 

sociedades primitivas humanas. Essa adaptação representa uma profunda alteração no 

padrão de vida da espécie humana e teve como consequência igualmente profundas 

alterações no comportamento, no funcionamento biológico e até mesmo na aparência 

dos animais não humanos.58 A partir deste marco, originou-se um processo de evolução 

conjunta caracterizada pela influência mútua e responsável pela adaptação do ser 

humano aos moldes ancestrais do que conhecemos hoje, bem como pela adequação 

da morfologia dos demais animais a forma como os vemos na contemporaneidade.

A fixação do ser humano em terras produtivas deu origem, entre outras atividades, à 

criação de animais para diversos fins. Os caprinos e os canídeos podem ser considerados 

os primeiros animais domesticados pela espécie humana; as ovelhas com a intenção 

de uso para fins agrícolas e os lobos como uma espécie de companhia primitiva para 

caçadas – esse acompanhante, posteriormente, deu origem ao cachorro doméstico 

56 São as formas mais antigas de representação artística da humanidade, abrangendo diversos 
conjuntos de imagens inseridas em estruturas rochosas. 
57 BUCO, Cristiane A. Arqueologia do movimento. Relações entre arte rupestre, arqueologia e meio 
ambiente, da pré-história aos dias atuais, no Vale da Serra Branca. Parque Nacional Serra da Capivara, 
Piauí, Brasil. Vila Real. 587 f. Tese (Doutorado em Arqueologia) – Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro – UTAD/Portugal, Vila Real, 2012.
58 BUENO, Chris. Relação entre homens e animais transforma comportamentos dos humanos e 
dos bichos. Cienc. Cult., São Paulo, v. 72, n. 1, p. 09-11, jan.  2020.
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moderno. Posteriormente os suínos, equinos e bovinos foram incluídos no leque de 

possibilidades dos contatos humanos. A influência evolutiva pode ser facilmente 

demonstrada com o domínio dos bois e cavalos, que possibilitaram a mecanização – 

em seu formato primitivo – das atividades do campo por meio da tração animal. 59

É possível observar a presença dessa influência na via oposta – exercida pelos 

animais não humanos sobre o animal humano –, por exemplo, nos cultos religiosos e 

culturas ancestrais. Diversas religiões e mitologias possuem elementos extraídos da 

natureza, incluindo representações antropozoomórficas60 (seres com características 

tanto humanas quanto animais). Elementos e divindades com aspectos animalescos 

são muito comuns em culturas como a egípcia, a greco-romana e em povos indígenas 

no geral. Nelas vemos presente, muitas vezes, o temor pelo desconhecido e pelas 

próprias forças da natureza, que eram vistas como uma autoridade superior passível 

de trazer bênçãos ou castigos se assim acreditasse ser justo.61 É possível interpretar 

tais representações como demonstrações de um certo grau de respeito e admiração 

pelo meio ambiente e pelos seres vivos dele provenientes. Assim, é possível refletir 

sobre a interligação entre o medo e o respeito, visto que quando o ser humano reduziu 

seu temor (por consequência do processo de racionalização), passou a agir de forma 

desrespeitosa por desacreditar que haveria de fato uma punição por seus atos.

Tal conexão foi tão profunda e deixou tantas marcas em tantas espécies – inclusive 

no próprio ser humano – que na contemporaneidade vivemos os reflexos dessas ações 

ancestrais. As consequências desse relacionamento especista duradouro podem ser 

observadas nos mais variados setores da atividade humana. Na alimentação vemos 

presente a indústria de alimentos de origem animal, como leites, ovos e a própria 

carne. Na vida cotidiana o principal reflexo é, sem sombra de dúvidas, a presença 

dos animais domésticos como cães e gatos, que para muitas pessoas representam 

companhia indispensável. No setor científico temos áreas de estudos dedicadas aos 

animais – com o uso de exemplares de espécies para análise em alguns cursos de 

graduação – e até mesmo empresas farmacêuticas que se valem do tráfico de animais 

silvestres para obter espécimes. Já no setor da saúde podemos elencar as chamadas 

doenças zoonóticas, que são exclusivas da interação entre humanos e animais não 

humanos e serão abordadas de forma detalhada mais adiante.

59 Ibidem.
60 Técnica amplamente utilizada também em romances, contos e demais estilos literários, a 
exemplo da obra “O Cortiço”, de Aluísio de Azevedo.
61 FRANZ, Marcelo. Zoomorfismo e hibridismo humano-animal na ficção: Situações e significações. 
In: XI CONGRESSO INTERNACIONAL ABRALIC - Tessituras, Interações, Convergências, São Paulo, 2008.
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3. O surgimento e a influência do especismo no comportamento humano

O especismo é um termo utilizado para definir uma discriminação que tem como 

ponto de partida a diferença entre espécies. Corresponde a um preconceito muitas 

vezes utilizado para justificar a subjugação de outros animais e o seu consequente 

sofrimento, alegando que a espécie humana – por ser de alguma forma superior em 

intelecto – tem o direito de exercer o seu poder como dominante no mundo animal. O 

animal humano vale-se do seu controle sobre outros seres vivos para o seu benefício 

próprio, mesmo que para isso descarte inteiramente o bem-estar e as necessidades 

dos subjugados.62 Em outras palavras, trata-se do ato de inferiorizar e menosprezar 

os interesses de outro ser vivo, sendo indiferente ao seu sofrimento, sob o pretexto de 

eles corresponderem à uma espécie diferente da sua.

O termo surgiu com o psicólogo britânico Richard Ryder – grande defensor dos 

direitos dos animais – e posteriormente foi explorado por outros autores e estudiosos 

do assunto, como Peter Singer e Tom Regan. Ryder ainda exerce uma aproximação 

entre a discriminação especista e outros preconceitos de origem humana como o 

racismo e o machismo63. O preconceito entre espécies é largamente utilizado para 

justificar, por exemplo, o consumo de carne e demais alimentos derivados de animais. 

É também um fator motivador do egoísmo e da ganância humanos, tornando-os 

dispostos a passar por cima de qualquer coisa se o objetivo for alcançar a ideia – 

muitas vezes equivocada – de bem-estar da própria espécie.64

Segundo José Rubens Morato Leite, é possível afirmar que as relações especistas 

são frutos da ótica do antropocentrismo, que trouxe uma ruptura entre o homem e a 

natureza. Elevando-se como um ser dotado de superioridade e cindido da natureza, 

o ser humano afirma para si o direito de posse de todo o patrimônio concernente ao 

meio ambiente. O antropocentrismo foi o agente responsável por trazer o status de 

“coisa” aos demais animais e a todos os recursos provenientes da natureza, visto que ao 

estabelecer um padrão de racionalização humana, delegou à todas as demais espécies 

um papel secundário na história do planeta. Havendo disparidades intelectuais 

visíveis, os antropocentristas não veem justificativas fundamentalmente plausíveis 

62 RYDER, Richard D..  Speciesism Again: the original leaflet. Oxford: Critical Society, 1970. 2 p. 
Disponível em: http://janegerhard.com/wp-content/uploads/2017/01/Speciesism-1970.pdf. Acesso em: 
28 set. 2020.
63 SILVA, Jucirene Oliveira Martins da. Especismo: Porque os animais não-humanos devem ter seus 
interesses considerados em igualdade de condições em que são considerados os interesses semelhantes 
dos seres humanos.  ethic@ - An international Journal for Moral Philosophy, Florianópolis, v. 8, n. 1, 
p. 51-62, jul. 2009. ISSN 1677-2954. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic/article/
view/1677-2954.2009v8n1p51/18470>. Acesso em: 20 set. 2020. doi:https://doi.org/10.5007/1677-
2954.2009v8n1p51.
64 SINGER,  Peter.  Libertação animal: o clássico definitivo sobre o movimento pelos direitos 
dos animais. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013. 461.

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic/article/view/1677-2954.2009v8n1p51/18470
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic/article/view/1677-2954.2009v8n1p51/18470
https://doi.org/10.5007/1677-2954.2009v8n1p51
https://doi.org/10.5007/1677-2954.2009v8n1p51
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para não subjugar todo o meio ambiente. É essa linha de raciocínio antropocentrista 

que, junto com o especismo que dela derivou, são responsáveis por estabelecer um 

relacionamento tóxico entre o ser humano e os animais não humanos, modificando 

sua conexão ao longo da história65. 

Em consequência disto, há um certo abandono da conexão mútua e bilateral para 

substitui-la, gradualmente, por uma relação mais próxima do egoísmo. Essa alteração 

é realizada de tal forma que, com o passar do tempo, os animais não humanos 

deixaram de valer-se de qualquer benefício dessa interação, servindo meramente aos 

propósitos humanos e tendo que arcar com o sofrimento. Eles são constantemente 

controlados física e biologicamente em todos os aspectos de suas existências, desde 

a sua morfologia até o tempo de duração de suas vidas. Esse proveito unilateral foi 

responsável por criar uma cultura de objetificação e instrumentalização do animal 

não humano que se enraizou no imaginário de muitas sociedades de tal forma que o 

ser humano deixou de ser capaz de associar determinados elementos negativos aos 

animais como os conhecemos, como é o caso da presença de carne na alimentação 

– que frequentemente ocorre de maneira automática e inconsciente, sem associar ao 

ser vivo correspondente.

O alcance do especismo nas esferas da vida humana é complexo e comumente 

entra em conflito com questões éticas e, muitas vezes, morais. Mas o especismo pode 

não ser onipresente, como muitos dos defensores dos direitos dos animais propõem. 

É possível observar, aqui, a necessidade de analisar cada caso de forma única e 

separada, objetivando alcançar uma visão mais pluralista e afastar uma teoria ética 

única. Existem diversas sociedades com tradições ancestrais que, embora façam uso de 

determinados animais não humanos para corresponder às suas necessidades, não os 

inserem em uma classificação de objeto. Essas comunidades podem pregar o respeito 

mútuo ou até mesmo divinizar ou santificar os animais não humanos como superiores, 

inclusive impondo restrições que possuam como objetivo a preservação da mínima 

integridade física e mental deles66.

Embora ele não seja onipresente, é possível afirmar que o especismo desenvolveu 

– e continua a desenvolver – grande presença e influência nas atividades tecnológicas 

humanas. O conceito e o seu confronto com a ética são mais apropriadamente inseridos 

no contexto das indústrias modernas surgidas no século XX, que reduzem os animais 

à meras matérias-primas e os transforma em produtos inseridos em um contexto de 

65 LEITE, José Rubens Morato, et al. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2015. 776 
p. (1).
66 Light, A. Environmental ethics. In: Frey, R. Gr.; Wellman, C. H. (Eds.). A companion to applied 
ethics. Blackwell Publishing, 2005 [2003].
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linha de produção capitalista cujo único objetivo concreto é o lucro em detrimento 

de todo o resto. É possível citar também o âmbito dos testes em animais realizados 

pelas indústrias farmacêuticas, de cosméticos e pela própria ciência para fins de 

análise e pesquisa. Em todos os casos, sob a justificativa do avanço do conhecimento 

e da defesa e manutenção do espírito do capitalismo, os animais não humanos são 

comprovadamente torturados e descartados – o interesse do homem em detrimento 

de incontáveis vidas anualmente.67

Não obstante, é um equívoco estabelecer que esta relação está presente somente 

nas relações de cunho tecnológico e científico. É possível trazer para o campo de 

análise, também, as atividades de fins econômicos, as interações alimentares entre as 

espécies e até mesmo o convívio com os animais “pets”. Toda e qualquer interrelação 

entre o ser humano e os demais animais está passível de ser inserida no contexto do 

especismo e no campo da ética. Esta afirmação pode ser facilmente exemplificada nos 

maus-tratos aos animais domésticos e na biopirataria68.

O fato é que desse relacionamento tóxico e da desconsideração pelo meio 

ambiente se originam diversas consequências negativas – muitas vezes imensuráveis 

– para o próprio ser humano e para o planeta em sua totalidade. Um desses reflexos 

pode ser observado no âmbito da saúde humana, mais especificamente por meio das 

doenças zoonóticas e suas frente de contato entre os seres humanos e os animais não 

humanos – como o manejo agropecuário de animais e o tráfico de animais silvestres.

4. Doenças zoonóticas como fruto da interrelação entre o homem e os demais 

animais

Possivelmente uma das principais consequências diretas do contato humano 

com os demais animais é o surgimento e a proliferação de doenças zoonóticas. Essas 

doenças são assim classificadas pela possibilidade de disseminação entre animais de 

maneira geral e os seres humanos, seja por causa de um vírus, uma bactéria, um fungo 

ou um parasita. Todo e qualquer tipo de animal não humano pode ser – ou vir a ser – 

responsável por difundir alguma doença zoonótica, seja como hospedeiro definitivo 

ou intermediário dos referidos patógenos.69

Essas doenças necessitam de um estrito controle pelo setor da saúde pública, 

67 Linhares, J. “Estes bichos começam s ser salvos”. 3 de março de 2004. Revista Veja, Ciência, 
p. 88-89.
68 Forma de apropriação injusta de elementos biológicos, de conhecimentos culturais e de recursos 
genéticos.
69 MESQUITA, João Lara. Doenças zoonóticas – passam de animais para humanos. 2020. Disponível 
em: https://marsemfim.com.br/doencas-zoonoticas-passam-de-animais-para-humanos/. Acesso em: 28 
set. 2020.



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

37

por conta de seu caráter infeccioso, o que deposita no papel governamental grande 

responsabilidade em caso de epidemias e pandemias. As zoonoses tendem a causar 

reflexos negativos mais graves especialmente em regiões economicamente e 

socialmente mais vulneráveis. Algumas das doenças zoonóticas podem ser transmitidas 

por secreções e pelo ar, fator que traz grandes riscos às regiões de grande acúmulo 

populacional e de condições insalubres. Outra grande dificuldade é a elevada presença 

de vetores, enfrentada principalmente por regiões de clima tropical ou subtropical, 

que apresentam climas favoráveis à proliferação de mosquitos como o Aedes aegypti.70

Estima-se que cerca de 60% das doenças que afetam o ser humano sejam zoonóticas. 

Existe ainda a possibilidade de surgimento de novas, pelo fato de que essas doenças 

são consequência direta da interrelação entre animais humanos e não humanos.71 Ou 

seja, enquanto o ser humano continuar a estabelecer contatos – muitas vezes ilegais ou 

desnecessários – continuarão a surgir novos patógenos. O motivo de tal possibilidade 

reside na probabilidade de aquisição de novos fatores de virulência que possibilitam a 

adaptação do patógeno a uma nova espécie, tornando-a uma hospedeira.

Aqui apresenta-se um complexo ciclo de interações que possuem como um dos 

principais influenciadores a ação humana. De acordo com Janice Zanella, o homem 

pode alterar a si mesmo biologicamente por meio de novas descobertas no campo 

da ciência medicinal e da farmacêutica, podendo causar ou facilitar, mesmo que 

indiretamente, a mutação de agentes patogênicos, que passam a se adaptar ao 

homem e fazer dele um hospedeiro. Outra maneira de intervenção humana é causar 

desequilíbrios ecológicos, por exemplo, alterando populações de animais e extinguindo 

espécies. Assim, invadindo habitats e deixando marcas humanas nos meios ambientes 

mais longínquos, os seres humanos acabam por diluir a fronteira natural entre eles 

e as espécies exóticas e consequentemente aumentam as possibilidades de que um 

patógeno antes oculto passe a hospedar animais humanos72.

Não obstante, as zoonoses não se apresentam somente por meio dos animais 

exóticos e selvagens. Diversos agentes patogênicos advêm de animais domesticados 

como o gado, os cães e os gatos. Mas torna-se importante salientar que o perigo 

do surgimento de pandemias é proveniente das ditas zoonoses emergentes – cujo 

70 VIANA, Dione Viero; IGNOTTI, Eliane. A ocorrência da dengue e variações meteorológicas no 
Brasil: revisão sistemática. Rev. bras. epidemiol., São Paulo, v. 16, n. 2, p. 240-256, junho 2013.
71 MARTINEZ, Nádia. Maior banco de dados do mundo sobre zoonoses já está disponibilizado. 
2015. Disponível em: https://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/maior-banco-de-dados-do-mundo-
sobre-zoonoses-j%C3%A1-est%C3%A1-disponibilizado#:~:text=Acometem%20milh%C3%B5es%20
de%20pessoas%20no,animais%2C%20predominantemente%20de%20animais%20dom%C3%A9sticos. 
Acesso em: 25 set. 2020.
72 ZANELLA, Janice Reis Ciacci. Zoonoses emergentes e reemergentes e sua importância para 
saúde e produção animal. Pesq. agropec. bras., Brasília, v. 51, n. 5, p. 510-519, May 2016.
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patógeno conquistou recentemente a habilidade de infectar humanos. Nesses casos, 

o corpo humano não possui imunidade e ainda não existem vacinas criadas pelos 

pesquisadores – visto que a descoberta da doença se faz recente. Nesse contexto os 

animais exóticos e silvestres desempenham, juntamente com o turismo e as ações 

globalizadas, um importante papel na disseminação mundial e no desenvolvimento 

de uma pandemia com grande potencial de letalidade.73

4.1.  Zoonoses na história da humanidade

No decorrer da existência humana houve inúmeras doenças zoonóticas que 

assombraram comunidades e até mesmo dizimaram populações inteiras. O alcance 

dessas doenças vai determinar se ela configurou uma epidemia ou uma pandemia. A 

primeira é caracterizada quando o contágio cresce rapidamente além do esperado, mas 

não leva em consideração as doenças sazonais. Já a segunda classificação corresponde 

a um modelo mais grave e o termo somente pode ser atribuído pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS); trata-se de uma epidemia que atingiu proporções globais, 

abrangendo no mínimo três continentes.

O principal exemplo reside no século XIV: uma doença zoonótica chamada peste 

negra, foi responsável por ceifar a vida de milhões de pessoas a partir da Europa. A 

enfermidade era causada por bactérias que se hospedavam em pulgas e roedores 

urbanos, que por sua vez eram responsáveis pela transmissão aos humanos. As 

condições sanitárias eram terríveis e contribuíam para a presença desses vetores em 

áreas de grande acúmulo de pessoas. Essa pandemia foi responsável por uma das 

maiores baixas populacionais da história da humanidade e demonstrou as terríveis 

consequências das condições de higiene precárias e do reflexo negativo do contato 

entre humanos e animais. Como a ciência biológica e medicinal, naquela época, não 

apresentava desenvolvimento suficiente, o tratamento e a vacina demoraram a surgir 

e milhões de indivíduos padeceram. 74

Outras doenças zoonóticas aos poucos compuseram o quadro das doenças 

epidêmicas ou passaram a ser comuns ao cotidiano humano. A raiva é uma doença 

viral que pode ser transmitida através dos morcegos ou dos cachorros, apesar de 

ser menos comum haver casos em humanos no Brasil contemporâneo devido às 

73 UNEP.  UNEP FRONTIERS 2016 REPORT Emerging Issues of Environmental Concern. Nairobi: 
Unep Division Of Early Warning And Assessment, 2016. 76 p.
74 Revel Chion Giavino, A.; Meinardi, E. Análisis histórico-epistemológico de las concepciones de 
salud desde una perspectiva didáctica: narrando la “historia” de la peste negra medieval. Enseñanza 
de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, [en línea], 2009, n.º Extra, pp. 168-
72. Disponível em:  https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/293439. Acesso em: 25 
set. 2020.
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campanhas de vacinação. A febre amarela, também viral, e disseminada através das 

picadas dos mosquitos e pode acometer, além de seres humanos, os macacos também 

– que inclusive são um excelente indicador da presença da doença em determinada 

região. A dengue e a Zika também compõem o quadro de doenças zoonóticas e, 

embora causadas por vírus diferentes, são transmitidas pela mesma espécie de 

mosquito: Aedes aegypti. Diversas outras enfermidades muito conhecidas podem ser 

citadas: toxoplasmose, ebola, leishmaniose, leptospirose, teníase, malária, doença de 

Chagas, entre outras. 75

Um outro perfeito exemplo reside em um espaço temporal mais alarmante: o 

presente. Segundo o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), 

a pandemia atual de Covid-19 é causada por um vírus já pré-existente em morcegos, 

mas que recentemente passou por um processo comum aos vírus que fez com que 

ele sofresse uma mutação e passasse a ser adaptado para infectar os seres humanos. 

O fenômeno ocorreu de forma natural, mas representa o perigo iminente do contato 

com animais silvestres à saúde pública mundial.76 O vírus adquiriu um caráter letal e 

forçou todos os países a tomarem medidas econômicas e de isolamento social que 

permitissem proteger a população. É possível afirmar que nenhum dos governos 

estava preparado para isso, e poucos reagiram de maneira a conter de forma eficiente 

o avanço da proliferação da doença. A globalização e o turismo serviram de fortes 

fatores transmissivos e permitiram que o vírus da Covid-19 alcançasse os mais distantes 

países, mesmo tendo surgido na região da China.

No campo das pesquisas a respeito do surgimento desse vírus, há a suspeita de 

que o vírus proveniente do morcego não chegou diretamente ao ser humano. Estima-

se que o contágio tenha ocorrido por meio da ingestão da carne de um mamífero 

chamado pangolim que estivesse contaminado com o Covid. Assim o animal teria 

servido de hospedeiro intermediário, onde o vírus passou por uma mutação e passou 

a infectar seres humanos.77 Tal suspeita reforça o perigo de invadir a fronteira natural 

75 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
das Doenças Transmissíveis. Manual de vigilância, prevenção e controle de zoonoses: normas técnicas e 
operacionais [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento 
de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 121 p. Disponível em 
<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/julho/08/manual-zoonoses-normas-2v-7julho16-
site.pdf>. Acesso em 25 set. 2020.
76  CHAGAS, Instituto Nacional de Infectologia Evandro. Qual a origem desse novo coronavírus? 2020. 
Disponível em: https://portal.fiocruz.br/pergunta/qual-origem-desse-novo-coronavirus. Acesso em: 24 
set. 2020.
77 National Geographic. Pangolins podem ser vetores de coronavírus semelhante ao da atual 
pandemia. Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/animais/2020/04/pangolins-
malaios-vetor-novo-coronavirus-pandemia-trafico-ilegal. Acesso em: 27 set. 2020.

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/julho/08/manual-zoonoses-normas-2v-7julho16-site.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/julho/08/manual-zoonoses-normas-2v-7julho16-site.pdf
https://www.nationalgeographicbrasil.com/animais/2020/04/pangolins-malaios-vetor-novo-coronavirus-pandemia-trafico-ilegal
https://www.nationalgeographicbrasil.com/animais/2020/04/pangolins-malaios-vetor-novo-coronavirus-pandemia-trafico-ilegal
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entre o homem e os animais silvestres, servindo de exemplo da influência especista 

nos reflexos negativos da humanidade. 

Desta forma, a pandemia que o mundo está presenciando demonstra que essa 

interrelação entre espécies pode apresentar frentes de contato que conferem um 

perigo concreto à saúde pública mundial, além de acarretar danos gravíssimos à 

biodiversidade e ao meio ambiente como um todo. É o caso, por exemplo, do manejo 

de animais para agropecuária, que além de acarretar em diversos danos ambientais 

também pode afetar a saúde humana de diversas formas. Mas dentre as diversas 

frentes de interação interespécies, as que possivelmente apresentam maiores perigos 

são as que ocorrem além da legalidade, passando invisíveis aos olhos da fiscalização.

5. As frentes de contato entre animais humanos e não humanos e suas possíveis 

influências na proliferação de zoonoses

O embate ético é comumente presente nas diversas formas de contato e manuseio 

de animais para fins econômicos e científicos. É nessa orientação que se torna possível 

observar os efeitos e as influências do especismo nos diversos tipos de convivência 

entre humanos e os demais animais, bem como os reflexos negativos desta interrelação 

em cada caso. As frentes de contato entre as espécies assumem formas das mais 

variadas, abrangendo inclusive setores como a vida doméstica e o entretenimento – a 

exemplo do lazer aquático, dos circos e dos zoológicos. Mas é possível elencar alguns 

principais convívios que geram consequências maiores e mais facilmente perceptíveis 

no cotidiano da sociedade humana internacional – como uma pandemia por doença 

zoonótica, por exemplo.

Essas frentes de convivência são provenientes, em sua maioria, de motivações 

econômicas ou desenvolvimentistas, podendo ser respaldadas ou não pela legislação 

da região envolvida ou até mesmo por um acordo multinacional. O contato pode 

acontecer de forma ilegal em diversas regiões, como é o caso da biopirataria – legislada 

internacionalmente – e dos comércios clandestinos. De modo geral os reflexos 

negativos podem ser observados – além de no meio ambiente de forma generalizada 

– nos setores da alimentação e da ciência/tecnologia, quando esta se confronta com 

a ética. Mas, além disso, essa interrelação é responsável por produzir consequências 

que podem ir além do desprezo e da subjugação animal, podendo afetar até mesmo a 

saúde pública da sociedade global humana.

5.1.  Animais não humanos para criação pecuária

A criação de animais, como já dito anteriormente, não é um acontecimento recente 
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e representa uma cultura e uma tradição complexas que perduram há séculos na 

existência humana. Mas, segundo Rafaella Chuahy, a indústria como a conhecemos 

na contemporaneidade é um advento relativamente moderno, originada a partir do 

surgimento de determinadas tecnologias pós Segunda Guerra Mundial. Tais inovações 

foram responsáveis por fazer com que nesse período muitos países se industrializassem 

rapidamente e, em consequência da prosperidade disso decorrente, houvesse uma 

demanda maior por alimentos e mais especificamente pelo consumo do popular 

“fast food”. Essa demanda forçou grandes empresas de alimentos industrializados 

(de alimentos rápidos) a procurar opções mais viáveis economicamente, optando por 

grandes fornecedores em detrimento dos pequenos produtores. Esse cenário contribuiu 

para que criadores de gado de pequeno porte beirassem a extinção ou – para evitar a 

falência – fossem forçados a se agrupar para compor uma grande indústria78.

Ainda em concordância com Chuahy, toda essa logística contribuiu para agravar 

as consequências negativas para os seres humanos e para a natureza, provenientes 

da criação pecuária. Além do explícito sofrimento e da tortura desmedida aos animais 

envolvidos, essas fazendas de grande porte também geram inúmeros malefícios ao 

meio ambiente. O desmatamento para abertura de novos campos, a poluição dos 

recursos hídricos por meio de pesticidas e antibióticos, o consumo excessivo de água 

e a perda da biodiversidade são apenas alguns dos problemas decorrentes de tal 

prática em escala industrial. É possível elencar também a supressão da vegetação 

local para criação de pastos, que pode ocasionar diversas outras consequências 

menos mensuráveis, como as mudanças climáticas e a erosão do terreno. Há, além 

disso, a compactação do solo, que prejudica o reabastecimento dos lençóis freáticos 

e contribui para a intensificação do assoreamento dos corpos hídricos de água doce.79

Não obstante, um reflexo colateral muitas vezes deixado de lado é aquele que 

implica diretamente na saúde do animal humano. A situação precária a qual os 

animais não humanos são condicionados nessas fazendas industriais acabam por 

expô-los à diversas doenças, que por sua vez levam ao uso excessivo de antibióticos 

e pesticidas. Essas medidas afetam tanto os indivíduos que trabalham em contato 

direto com esses animais, quanto o consumidor final – por meio da contaminação 

do produto. Esses trabalhadores ficam expostos à diversas doenças ocupacionais e, 

principalmente, a doenças zoonóticas provenientes do meio em que estão inseridos. 

A questão aqui deixa de ser exclusivamente pertencente ao campo da ética-moral e 

78 CHUAHY, Rafaella. Manifesto pelos direitos dos animais. Rio de Janeiro: Record, 2009. 252 p. (1).
79 Ibidem
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passa a tangenciar o setor da saúde pública e os âmbitos do direito trabalhista e da 

segurança ocupacional.80

Não obstante, não há como negar a importância social e econômica da 

agropecuária e seus impactos positivos na vida de milhares de comunidades ao redor 

do mundo. Tendo em vista isso, torna-se relevante ressaltar que a crítica aqui deve 

ser direcionada para o procedimento e não para a estrutura em si. A problemática se 

apresenta no método como está sendo realizado e não na existência da agropecuária 

em si.81 A falsa solução de extinguir essa cultura milenar se equipara a um pensamento 

utópico, distante do ideal para a maior parte da população. A verdadeira resolução 

aqui deve se apresentar na alteração do procedimento. Nas últimas décadas estão 

surgindo diversas alternativas menos agressivas ao meio ambiente e aos animais, mas 

o interesse econômico continua a prevalecer na maior parte dos envolvidos neste 

setor.82 Enquanto esse panorama continuar, a humanidade se encaminha para um 

futuro de catástrofes ambientais e epidemias zoonóticas de cunho mundial.

5.2.  Biopirataria e os contatos ilegais

O termo biopirataria corresponde a um conjunto de ações que produzem como 

resultado a apropriação de forma injusta de elementos biológicos, de conhecimentos 

culturais e de recursos genéticos. Nessa prática os indivíduos exploram e manipulam 

a biodiversidade e os recursos de determinada nação, comercializando-a 

internacionalmente com o objetivo de gerar lucro para si e sem o consentimento 

dos indivíduos do território envolvido.83 A biopirataria ocasiona diversos prejuízos 

e consequências negativas para a economia, a fauna e a flora do país explorado. 

Infelizmente trata-se de uma prática muito comum no território brasileiro, que teve 

início logo no seu descobrimento – por exemplo, a extração colonial da espécie pau-

brasil – e que perdura até os dias de hoje.

É importante ressaltar que a exploração animal constitui apenas uma das formas 

de apropriação injusta definidas pelo conceito, que abrange também a extração ilegal 

de outros elementos da natureza (como a flora) e até mesmo a usurpação de saberes 

culturais indígenas sem a devida consulta. Essa prática se posiciona em contrariedade 

aos princípios propostos pela Convenção sobre a Diversidade Biológica de 1992 

80 Ibidem
81 MORAES, André Steffens. Pecuária e conservação do pantanal: análise econômica de alternativas 
sustentáveis – o dilema entre benefícios privados e sociais. 2008. 266 f. Tese (Doutorado) - Curso de 
Economia, Universidade Federal de Pernambuco (Pimes-UFPE), Recife, 2008. Cap. 5.
82 GARCIA, R.; COUTO, L. Sistemas silvipastoris: tecnologia emergente de sustentabilidade. In: 
Simpósio anual sobre produção animal em pastejo, 1., Viçosa, Anais... Viçosa: UFV, 1997. p. 447-471.
83 FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011.
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(ECO-92) que inclusive deu origem ao termo “biopirataria”. A Convenção, além de versar 

sobre diversos outros assuntos que tangem a preservação do meio ambiente mundial, 

foi responsável por estabelecer a soberania de cada nação sobre a exploração de seus 

recursos de forma controlada dentro do seu território, sendo passível de contestação 

apenas se gerar danos ambientais ou se provocar consequências negativas aos demais 

países.84

Dentre os reflexos negativos gerados pela biopirataria é possível citar a redução 

da biodiversidade, o aumento do risco de extinção de diversas espécies, a alteração 

do meio ambiente de tal forma que cause um desequilíbrio ecológico e o alto 

desempenho na facilidade de propagação e de surgimento de doenças zoonóticas. 

Dentro do panorama atual de interrelação entre o homem e os demais animais, estes 

contatos podem ser proibidos ou restringidos pelas legislações de diversos países – 

inclusive pela brasileira.85 Dentre as práticas envolvidas pelo conceito de biopirataria, 

as que representam maior ameaça à biodiversidade e à saúde pública são o tráfico de 

animais e os comércios clandestinos de carnes exóticas.

5.2.1. Tráfico de animais silvestres

O tráfico é uma atividade recorrente e presente em escala mundial, sendo mais 

comum do que se possa imaginar. Tal atividade corresponde a qualquer comércio 

de produtos que ocorra de forma ilegal, podendo abranger diversas mercadorias e 

inclusive indivíduos humanos. Essa atividade pode ocorrer em âmbito regional ou 

a nível mundial, exercendo grande influência socioeconômica em diversas regiões 

– principalmente em locais de baixo conforto econômico e social, como é o caso 

de muitas regiões da América Latina como o estado do Rio de Janeiro, no Brasil. 

Atualmente o tráfico de animais e plantas silvestres corresponde ao terceiro maior 

contrabando do mundo, atrás apenas do tráfico de drogas e de armamento.86

Tal atividade apresenta diversos riscos à biodiversidade da região nativa, mas a 

crueldade se faz presente principalmente no período-processo entre a extração e o 

destino final de venda. Durante o transporte os animais ficam enjaulados em locais 

apertados e são submetidos ao estresse extremo, a doenças diversas, muitos são 

torturados – unhas arrancadas, bicos decepados – e permanecem em situação de 

total insalubridade e descaso. Há uma estimativa de que 90% desses animais faleçam 

84 BARLOW, B. A et al. Biotechnology,. In: HEYWOOD, V. H.; WATSON, R. T. (orgs). Global biodiversity 
assessment. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p.671-710.
85 BOSQUE, Alessandra Figueiredo dos Santos. Biopirataria e biotecnologia: a tutela penal da 
biodiversidade amazônica. Curitiba: Juruá, 2012.
86 CHUAHY, Rafaella. Manifesto pelos direitos dos animais. Rio de Janeiro: Record, 2009. 252 p. (1).
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de sede, fome, devido a temperaturas extremas ou ao sufocamento antes mesmo de 

chegarem ao local de comercialização87.

A biopirataria de animais apresenta maiores consequências quando ocorre em 

escala internacional – mas vale ressaltar que ela pode ocorrer em escala regional 

dentro de um mesmo país. Os indivíduos que praticam tais atos ilegais exercem 

a negociação com clientes diversos e que possuem objetivos dos mais variados. 

Segundo Chuahy, as vidas contrabandeadas podem ser oferecidas para empresas 

pertencentes a indústrias científicas de pesquisa, para colecionadores particulares ou 

até mesmo para revendedores especializados. O contrabando adquirido por indústrias 

farmacêuticas pode dar origem à diversos medicamentos – frutos de testes extensivos 

exercidos sobre as vidas traficadas – que movimentam a economia mundial, sendo 

comercializados inclusive para a nação de origem da extração por um preço elevado. 

Os principais responsáveis pela compra de mercadorias vivas contrabandeadas são os 

Estados Unidos, o Japão e os países Europeus88.

O comércio de contrabando de animais silvestres corresponde a uma atividade 

extremamente lucrativa, que movimenta bilhões de dólares por ano em todo o mundo. 

Estima-se que cerca de 90% do comércio de animais silvestres dentro do território 

brasileiro ocorra de forma ilegal89. Quanto mais demanda há, mais frequente se torna 

o contrabando. A consequência imediata disso é o agravamento do risco de extinção 

de espécies mais desejadas, como o mico-leão-dourado e a arara-azul no Brasil. 

Recentemente os contrabandistas apelaram até mesmo para o envio internacional 

por intermédio dos Correios de espécies menores como os escorpiões.90

Por isso é possível afirmar que, além da precária fiscalização, um forte incentivo 

a perpetuação dessas atividades ilícitas é a presença de grande interesse por parte 

dos compradores, bem como pela grande pré-disposição a oferecer altas quantias de 

dinheiro. Segundo Rafaella Chuahy, há também a falta de interesse governamental em 

combater o tráfico de animais por considera-lo um crime de grau menor, o que afeta 

diretamente na eficiência da fiscalização. Outro papel importante para a continuidade 

de todo esse processo é o das comunidades carentes. Os contrabandistas valem-se de 

certa influência e da pobreza extrema desses indivíduos – normalmente residentes em 

87 “Brazil Launches Campaing Against International Animal Traficking.” 5 de junho de 2003. EFE 
News Service.
88 Ibidem
89 “Wildlife Trade”. World Wildlife Fund. Disponível em: http://www.world-wildlife.org/trade/
index.cfm.
90 CHUAHY, Rafaella. Manifesto pelos direitos dos animais. Rio de Janeiro: Record, 2009. 252 p. (1).
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locais como a Amazônia – para trocar espécimes silvestres por alimentos ou por um 

valor monetário insignificante.91

Mas uma das principais consequência desse contato entre humanos e animais não 

humanos se faz presente na contribuição para a facilitação da proliferação de doenças 

zoonóticas em escala mundial. Ainda de acordo com Chuahy, a atividade comercial 

clandestina de animais silvestres a nível internacional funciona como um veículo para 

que zoonoses atinjam animais humanos e não humanos em todo o globo. Quando 

ocorre a infecção de animais de criação, grandes são as possibilidades de que isso 

acarrete em um grave prejuízo às atividades econômicas agropecuárias do território 

afetado, podendo inclusive criar um ciclo de contaminação que alcance fronteiras 

internacionais. É o exemplo da febre aftosa, que se infiltra em países como o Brasil por 

meio de gados contrabandeados. A doença foi responsável por criar diversos focos de 

contaminação em países da América do Sul no período de 2000 a 2005. Somente no 

Brasil mais de 11 mil bovinos tiveram que ser sacrificados para tentar conte-la92.

Já os reflexos na saúde humana ocorrem por meio de animais contaminados com 

doenças que também atingem os seres humanos. Esses animais contrabandeados 

não passam por uma fiscalização sanitária mínima e acabam por serem responsáveis 

por propagar doenças graves como a Aids e a Ebola, principalmente em regiões que 

sofrem as mazelas da pobreza e da falta de saneamento básico.93 Ao atravessarem 

fronteiras, esses animais iniciam um ciclo de contaminação que pode ocasionar surtos 

internacionais de doenças em humanos. Esse contágio pode ocorrer não só pelo 

contato infeccioso, mas também por intermédio do consumo de carnes exóticas de 

maneira ilegal e sem fiscalização sanitária adequada.

No Brasil o comércio de carnes exóticas é regulamentado pelo Decreto 9.013/2017, 

exigindo autorização para criação dos animais e solicitação de fiscalização pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Desta forma o abate é autorizado desde que o animal tenha sido criado em cativeiro 

e haja fiscalização desde o momento do abate (incluindo do ambiente do abatedouro) 

até o produto final.94 Mas é fato que quanto mais burocrático é o processo, mais os 

indivíduos se voltam para a opção clandestina, gerando diversas consequências 

negativas decorrentes da sua ignorância – ou indiferença. O comércio ilegal de carnes 

91 Ibidem.
92 Ibidem.
93 ______. Mosquitos, doenças e ambientes em perspectiva. Anais do XXVI Simpósio Nacional de 
História - ANPUH. São Paulo, julho de 2011a, p. 1-15.
94 OLIVEIRA, Andréa. Abate e comercialização de animais silvestres. 2017. Disponível em: https://
www.cpt.com.br/cursos-animais-silvestres/artigos/abate-e-comercializacao-de-animais-silvestres. 
Acesso em: 22 set. 2020.
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exóticas é, muitas vezes, decorrente do tráfico de animais silvestres. Uma parcela dos 

compradores adquire os espécimes para revenda em lojas gastronômicas ao redor do 

mundo. Neste ponto, novamente, há a problemática da eficiência da fiscalização e da 

carência de normas mais eficazes. 

Ao consumir carnes de animais exóticos que não tenham passado por um rígido 

processo de fiscalização sanitária, aumenta-se o risco de contrair doenças incomuns e 

de ocasionar a emergência de uma zoonose – é relevante ressaltar aqui as suspeitas 

envolvendo a Covid-19 e o pangolim. Faz-se pertinente, nesse ponto, a importância do 

consumidor consciente, que deve sempre procurar conhecer a origem dos alimentos 

que consome.95 Assim é possível evitar que haja um financiamento de atividades 

ilícitas como o tráfico de animais silvestres – mesmo que indiretamente. Quando a 

temática é concernente à compra e venda de produtos e alimentos, todos possuem 

responsabilidade social – desde o produtor até o consumidor final.

6. Conclusões

A partir do que foi exposto conclui-se que:

1. O pensamento especista no decorrer do tempo, tendo o capitalismo como 

agravante, exerce grande influência negativa nas relações interespécies, de 

forma a modificar todo o ecossistema e gerar consequências graves a longo 

prazo para os seres humanos

2. A proliferação das zoonoses é diretamente agravada pela corrente especista 

por intermédio do tráfico, bem como conclui-se que a pandemia da Covid-19 é 

consequência dessa linha de raciocínio e do contato entre humanos e demais 

animais.

3. A influência socioeconômica do tráfico de animais origina uma estrutura 

social de apoio que contribui para perpetuar a atividade clandestina e 

consequentemente a proliferação de doenças zoonóticas em escala mundial.

4. A necessidade da responsabilidade social se faz presente em toda a temática, 

visto que desde os produtores até o consumidor final há um certo grau de 

influência sobre esse sistema especista, desde a agropecuária até o tráfico.

5. O desrespeito aos animais, o sentimento de soberania da espécie humana e a 

alienação da população no geral corroem o ecossistema do planeta e agravam/

aceleram processos naturais de forma a gerar prejuízos à saúde humana.

95  CHUAHY, Rafaella.  Manifesto pelos direitos dos animais. Rio de Janeiro: Record, 2009. 252 
p. (1).
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INTRODUÇÃO

A discussão, à nível global, acerca da segurança alimentar ganhou corpo após 

a Declaração de Direitos Humanos reconhecer a alimentação como um direito 

fundamental (art 25). No entanto, em um primeiro momento, as atenções foram 

dadas a um falso problema na oferta de alimentos. Em 1966, o Pacto Internacional 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturas (PIDESC), firmado no âmbito da ONU, 

aprofundou as questões envolvidas e trouxe pontos sobre distribuição equitativa, 

educação nutricional, regime agrário e utilização dos recursos naturais.96 O PIDESC foi 

ratificado no Brasil por meio do Decreto nº 591/1992.

Atualmente, é o comentário geral número 12 da ONU que nos auxilia com a 

complexidade para compreender a questão alimentar no mundo, que é, por sua vez, 

“de importância crucial para a fruição de todos os direitos”.97 O comentário aponta não 

a falta, mas o difícil acesso adequado aos alimentos e, ao detalhar aspectos do artigo 

11 do PIDESC, traz elementos fundamentais envolvendo sustentabilidade ambiental, 

nutrição, povos tradicionais e o papel ativo dos Estados Nacionais na promoção desse 

direito. 

O levantamento de 2013 do IBGE estimou que cerca de 52 milhões de pessoas 

no Brasil apresentavam algum nível de insegurança alimentar, ou seja, incorriam em 

96 ONU. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 1966. Disponível em: 
<www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/ a_cescr_sp.htm>. Acesso em: jan. 2020.
97 Comentário Geral número 12: o direito humano à alimentação (art. 11). Disponível em: <http://
www.abrandh.org.br/downloads/Comentario12.pdf>. Acesso em: jan. 2020.
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alguma restrição quali-quantitativa ou risco alto de vir a incorrer. 98 Como o próprio 

levantamento apresentou, esse número veio sendo reduzido desde o começo dos anos 

2000, em razão das estratégias construídas pelo governo brasileiro no período – as 

quais, já em 2014, foram responsáveis por retirar o Brasil do Mapa da Fome das Nações 

Unidas.99

Para analisar o cenário atual, é crucial situar as transformações sofridas pela 

agricultura global no pós-Segunda Guerra Mundial. As medidas implementadas em 

diversos países, como o aumento da mecanização no campo e uso de insumos químicos, 

se justificaram pelo interesse no combate à fome, que não veio a se concretizar como 

prioridade. 

No Brasil, esse processo foi essencial para a criação do arcabouço necessário 

que alçou o país como potência agroexportadora nos anos 2000, aspecto que, junto 

a outros fatores, favoreceu a formação e consolidação de um modo neoextrativista 

de desenvolvimento. Esse modelo implica no uso predatório dos recursos naturais 

e na dependência de mercados internacionais, condicionando o país à função de 

exportador de matérias-primas e provocando graves problemas socioambientais no 

território nacional.

O presente trabalho busca analisar como o Estado neoextrativista, conquanto 

tenha permitido um excedente econômico que possibilitou programas fundamentais 

no combate à fome, age diretamente contra a soberania e segurança alimentar, 

criando reais empecilhos ao estabelecimento de configurações que sejam 

socioambientalmente sustentáveis, especialmente na agricultura, e que ofereçam 

meios de minimizar e resistir aos efeitos da emergência climática, já visível. 

Desta constatação, busca-se refletir acerca do papel do Direito em tornar 

viável uma transição agroecológica segura e efetiva, compreendendo que esta reúne 

elementos estratégicos para a refundação da racionalidade jurídica dominante e a 

consolidação de um Estado de Direito Ecológico, urgente no atual cenário de colapso 

ambiental.

1. DA REVOLUÇÃO VERDE AO NEOEXTRATIVISMO

No período da Ditadura Militar brasileira (1964-1981) foram iniciadas as 

adaptações necessárias para o processo que seria chamado de Revolução Verde, 

um conjunto de transformações na agricultura global situadas no contexto de pós-

Segunda Guerra Mundial. 

98 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio: 
segurança alimentar 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2014.
99 FAO. The State of Food Insecurity in the World 2014. Roma, 2014. Disponível em: <http://www.
fao.org/3/a-i4030e.pdf>. Acesso em: jan. 2020.
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De forte inclinação técnico-científica, a Revolução Verde foi capaz de modificar 

completamente a base da produção agrícola no país, passando a funcionar “de forma 

articulada à indústria produtora de insumos (fertilizantes, defensivos, corretivos do 

solo, rações e concentrados) e de bens de capital (tratores, implementos diversos, 

colheitadeiras, equipamento para irrigação etc).”100 O visível estímulo em pesquisa 

e formação (a exemplo da criação da EMBRAPA e da EMBRATER) ocorreu pela 

necessidade de se formar uma base científica que agisse na implementação das 

diretrizes que estavam no cerne da Revolução Verde e foram percebidas, de diferentes 

formas, nos países em que o processo avançou.101

Assentado sobre a condenação do modo de produção tradicional campesino, em 

pequena escala, as modificações provocadas no campo intensificaram a concentração 

fundiária, provocando intenso êxodo rural e desemprego estrutural dos agricultores 

que, então, encontraram dificuldades de emprego e acesso à terra.102 A nova dinâmica 

estabelecida, embora dissimulada como sendo inovadora, moderna e necessária para 

a produção de alimentos e combate à fome, remente a uma apropriação colonial 

da terra, especialmente quanto à massificação da monocultura e à manutenção da 

organização agrária.

Vandana Shiva ao trabalhar os efeitos na Índia, tida por muitos como exemplo 

de sucesso, aponta que, tendo partido de uma suposta superioridade da tecnologia 

em relação à natureza e visando a produção de crescimento ilimitado sem considerar 

os limites naturais, “a nível ecológico, a Revolução Verde produziu escassez, não 

abundância”.103

Foi notadamente esse primeiro processo que deu a consistência material 

necessária para que, nas décadas seguintes, em função da ascendência chinesa, o Brasil 

se consolidasse como grande potência agroexportadora. O crescimento econômico do 

país asiático impulsionou, no início do século XXI, intensa relação comercial com a 

América Latina, a ponto de figurar, em 2012, entre os principais provedores de produtos 

industrializados da região.104

Cabe atribuir ao que se convencionou chamar de “boom das commodities” 

significativa importância para que países extrativistas como o Brasil mantivessem 

certa estabilidade no contexto da crise de 2008. As dinâmicas ocorridas na China 

100 DELGADO, Guilherme Costa. Capital financeiro e agricultura no Brasil: 1965-1985. São Paulo: 
Ícone Editora Ltda, 1985. p. 35.
101 ZAMBERLAN, Jurandir; FRONCHETI, Alceu. op. cit. 
102 ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Reforma agrária e distribuição de renda. In: STEDILE, J. P. A questão 
agrária no Brasil: o debate na década de 1990. 2. ed. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2013.
103 SHIVA, Vandana. The violence of the green revolution. Londres: Zed Books Ltd. 1991. p. 24.
104 MORENO, Camila. O Brasil made in China: Para pensar as reconfigurações do capitalismo 
contemporâneo. 1. ed. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, 2015.
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provocaram intensa reconfiguração mundial, aprofundando a divisão internacional do 

trabalho e modelando uma verdadeira divisão internacional da natureza.105

Dado o vigor das relações travadas, foram realizados inúmeros projetos de 

infraestrutura para facilitar o acesso às matérias, seu transporte e manutenção. Sob a 

alcunha de “cooperação energética”, empresas estatais chinesas compraram grandes 

parcelas de participação em usinas brasileiras, utilizadas diretamente nas demandas 

extrativistas.106 Assim, aperfeiçoou-se uma complexa estrutura nacional de estradas, 

portos e corredores hidroviários, entre outros, que ganhou centralidade no modelo de 

desenvolvimento soldado.

Nesse contexto, o neoextrativismo é um termo central que tem sido trabalhado 

para caracterizar a condição latino-americana recente. O conceito remete a um 

modelo de apropriação da natureza dentro de uma rede produtiva não diversificada 

que depende da sua posição internacional como fornecedor de matéria prima.107 No 

caso brasileiro, percebe-se a força do extrativismo agrícola e mineral (com especial 

atenção ao petróleo e minérios metálicos).

Uma grande diferença entre o extrativismo clássico e a forma contemporânea 

está relacionada a um papel mais ativo do Estado, que chega a usar parte dos recursos 

excedentes para promover políticas redistributivas ou compensatórias, legitimando a 

intensificação dos extrativismos.108 Esse quadro de reiterada legitimação, Maristella 

Svampa chama de “consenso das commodities” e afirma que a bonança econômica 

advinda das exportações terminou por escamotear as sérias discussões de fundo 

acerca dos impactos ambientais, sociais, territoriais e políticos e minimizar ou mesmo 

negar as novas desigualdades que estavam sendo gestadas no processo.109

No Brasil, a consolidação do modelo primário-exportador como eixo central 

do desenvolvimento gerou uma crescente reprimarização e desindustrialização da 

economia e, portanto, um quadro mais acentuado de dependência externa.110 É nessa 

formatação que se observa pouca inclinação a satisfazer as demandas domésticas, 

como a alimentar e nutricional.

No cerne do agronegócio estabelecido, se alarga em ritmo acelerado o poder de 

105 Ibid., p. 12.
106 Ibid., p. 72 e 73.
107 GUDYNAS, Eduardo. O novo extrativismo progressista na América do Sul. In: In: LÉNA, P.; 
NASCIMENTO, E. (orgs). Enfrentando os limites do crescimento: sustentabilidade, decrescimento e 
prosperidade. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Garamond, 2012.
108 Ibid.
109 SVAMPA, Maristella. Las fronteras del neoextactivismo en América Latina: conflitos 
socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependências. 1. ed. Costa Rica: Editorial UCR, 2019. p. 24.
110 SQUEFF, Gabriel Coelho. Desindustrialização: luzes e sombras no debate brasileiro. Brasília: 
Instituo de Pesquisa Econômica Aplicada. 2012. (1747)
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conglomerados transnacionais atuando de forma cada vez mais concentrada: menos 

de 1% das propriedades agrícolas no país representa quase metade da área rural 

brasileira.111 Por meio de fusões estratégicas, grupos empresariais passam a concentrar 

diversas atividades do ramo, como a produção de sementes, agroquímicos e atividades 

de modificação genética.112 Com sua força já assegurada pelo controle do mercado, 

reuniões com representantes do governo e patrocínio a deputados e vereadores são 

formas comuns de pressionar por flexibilizações na legislação ambiental brasileira 

– dando forma a um neofeudalismo “onde as normas de regulação de um setor 

econômico estão definidas por empresas comerciais dominantes no setor.”113 

O conceito de neoextrativismo há de ser entendido em conjunto ao neologismo 

criado por Gudynas: “extraheccíon”. O autor faz um exercício teórico-pedagógico para 

criar um referencial que compreenda atividades que “arrancam” recursos naturais 

da terra e comportam intrinsecamente a seu funcionamento constantes violações de 

direitos.114 

No brasil, a utilização do termo mobiliza sua plenitude de significados com 

extensa lista de eventos como os crimes ambientais envolvendo barragens em Minas 

Gerais e seus processos de instalação falhos e corrompidos115, os empreendimentos 

hidrelétricos com múltiplas violações socioambientais e, de forma expressiva, os 

assassinatos de defensores do meio ambiente contabilizados nas últimas décadas116, 

com a presença marcante, em 2019, do extermínio de lideranças indígenas.117 É nestes 

termos que deve ser pensando o neoextrativismo brasileiro.

111 OXFAM BRASIL. Menos de 1% das propriedades agrícolas é dona de quase metade da área rural 
brasileira. Disponível em: <https://oxfam.org.br/publicacao/menos-de-1-das-propriedades-agricolas-e-
dona-de-quase-metade-da-area-rural-brasileira/>. Acesso em: jan. 2020.
112 FUNDAÇÃO HEINRICH BÖLL; FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO. Altas do agronegócio: fatos 
e números sobre as corporações que controlam o que comemos. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich 
Böll, 2018.
113 ROTH, André-Noël. O Direito em crise: fim do Estado Moderno? In. FARIA, José Eduardo. Direito 
e globalização econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: Malheiros, p. 26, 2010.
114 GUDYNAS, Eduardo. Extracciones, extractivismos y extrahecciones: um marco conceptual sobre 
la apropiacion de recursos naturales. Observatorio del desarrollo, Montevidéu, n. 18, fev. 2013.
115 SERRA, Cristina. Tragédia em Mariana: a história do maior desastre ambiental do Brasil. 1a 
edição ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2018.
116 GLOBAL WITNESS. At what cost? Irresponsible business and the murder of land and environmental 
defenders in 2017. Londres, 2018. Disponível em: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/
environmental-activists/at-what-cost/>. Acesso em: jan. 2020.
117 INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS (IHU). Número de mortes de lideranças indígenas em 2019 
é o maior em pelo menos 11 anos, diz Pastoral da Terra. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-
noticias/595056-numero-de-mortes-de-liderancas-indigenas-em-2019-e-o-maior-em-pelo-menos-11-
anos-diz-pastoral-da-terra>. Acesso em: jan. 2020.
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2. O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA (DHAA) E OS ESFORÇOS 

BRASILEIROS EM DIREÇÃO À SEGURANÇA ALIMENTAR

Durante a Cúpula Mundial Pela Alimentação, em 1996, foi formulado o conceito 

atual para a segurança alimentar como sendo um estado em que todas as pessoas 

possuem condições físicas e econômicas para o acesso suficiente a comida segura 

e nutritiva que satisfaça suas necessidades dietéticas e preferências alimentares de 

forma a levarem uma vida ativa e saudável.118 Para isso, o conceito engloba itens como 

disponibilidade, acesso, utilização adequada e estabilidade.

O Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) é um direito de segunda 

geração, chamado também de direito social ou prestativo e possui como elemento 

distintivo sua dimensão positiva, ou seja, exige uma postura ativa do Estado na 

garantia material de condições indispensáveis para uma vida digna.119 O DHAA 

deriva diretamente do princípio da dignidade humana e se sustenta no fato de que 

a não garantia dos direitos da segunda geração debilita profundamente o exercício 

dos direitos da primeira geração. A falta de alimento suficiente ou nutricionalmente 

adequada afronta o direito à vida e à liberdade na medida em compromete, em 

diferentes níveis, o desenvolvimento orgânico-cognitivo e pode levar à morte.

O histórico do direito à alimentação adequada, passando por tratados, acordos 

e conferências internacionais, evidencia um problema que ultrapassa os limites 

dos Estados nacionais e convoca organizações globais a direcionarem ações de 

cooperação. Há de se ter em mente que justamente a dinâmica dos mercados globais 

foi decisiva para acentuar e distribuir a problemática alimentar de forma desigual 

pelo globo, criando situações que impossibilitam, muitas vezes, os próprios países de 

garantirem sozinhos o DHAA em seus territórios. Esse aspecto é ainda mais evidente 

em economias de desenvolvimento tardio e localidades com escassez de recursos 

naturais.

No Brasil, o processo foi favorecido pela redemocratização e construção 

da Constituição Federal, em 1988, com participação de diversos atores sociais na 

reivindicação de direitos e interesses. Dez anos depois, com o Foro Brasileiro de 

Soberania e Segurança Alimentar (FBSSAN), formou-se o corpo necessário para 

orientar os esforços no âmbito do CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional), recriado em 2003 com inclinações à busca da soberania alimentar e 

118 FAO. Food Security. Policy Brief. Rome, n. 2, jun. 2006. Disponível em: <http://www.fao.org/
forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf >. Acesso em: fev. 2020.
119 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 11. Ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012.
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contra a concentração fundiária.120 O direito alimentar no país foi pautado e dependeu 

de ampla participação da comunidade civil e das lutas populares travadas desde o 

regime militar.

É interessante situar que, como pontuam Pinton e Yannick, a segurança alimentar 

inicialmente se estabeleceu no país como “agregadora de reivindicações” no começo 

da nova república e depois se afirmou socioambientalmente, por meio de prolíficas 

interações com a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), na perspectiva de um 

projeto agroecológico, inclusivo e biodiverso, promovendo adesão de populações 

autóctones e tradicionais.121

Com a instalação, em 2003, de um governo que possuía sua origem nos 

movimentos sociais e com discurso voltado ao combate à fome, diversas medidas 

institucionais e rearranjos foram realizados nesse sentido. Por meio de uma política 

iniciada com o Programa Fome Zero (PFZ), uma proposta complexa e intersetorial, se 

desmembraram eixos estratégicos envolvendo “i) transferência de renda; ii) compras 

públicas; iii) programas de apoio; iv) participação popular; v) articulação territorial; e 

vi) consolidação institucional”.122

O potencial da agricultura familiar para produção de alimentos é notável e, por 

conta disso, foi um dos eixos principais das políticas de combate à fome, especialmente 

por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e 

do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que estimularam o produção, distribuição 

e consumo de alimentos em circuitos regionais.123 No entanto, a incongruência é 

evidente na medida em que, no mesmo período, as decisões tomadas fortaleciam 

majoritariamente o agronegócio e entregavam “pela via estatal[,] o beneplácito à 

acumulação e à especulação fundiária”.124 Tanto assim que a reforma agrária, um 

pilar de reconhecida importância para o projeto, não alçou feitos significativos.125

De toda forma, esses elementos de construção social foram fundamentais 

para que, em 2006, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) 

apresentasse forte caráter democrático baseado em princípios de universalidade, 

120 PINTON, Florence; YANNICK, Sencébé. Soberania versus segurança alimentar no Brasil: tensões 
e oposições em torno da agroecologia como projeto. Estudos Sociedade e Agricultura, v. 27, n. 1, 1 
fev. 2019.
121 PINTON, Florence; YANNICL, Sancébé. op cit, p. 32.
122 SILVA, Sandro Pereira. A trajetória histórica da segurança alimentar e nutricional na agenda 
política nacional: projetos, descontinuidades e consolidação. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, 2014, p. 82.
123 SILVA, Sandro Pereira. op. cit., p. 38.
124 DELGADO, Guilherme C. Economia do agronegócio (anos 2000) como pacto do poder com os 
donos da terra. Revista Reforma Agrária. Brasília, ABRA, ed. especial, julho de 2013, p. 63.
125 SILVA, 2014, op cit.
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autonomia, participação social e transparência.126 Em 2010 foi incluído na Carta Magna 

o DHAA e os trabalhos avançaram com a regulamentação da LOSAN e a instituição 

da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), bem como a 

postulação dos parâmetros para um futuro Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (PLANSAN).

O arcabouço legislativo criado é muito rico na compreensão dos fatores que se 

relacionam à questão alimentar, priorizando uma atuação descentralizada e articulada, 

de cooperação entre os entes federativos e com ênfase à sociobiodiversidade. A 

LOSAN reconhece que a segurança alimentar e nutricional abrange “a conservação da 

biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos” bem como a valorização das 

dinâmicas étnicas, raciais e culturais.127

As discussões contemporâneas sobre a segurança e soberania alimentar as 

situam não apenas como estratégicas e vitais no contexto dos direitos fundamentais, 

mas como instrumento de autonomia e exercício contra-hegemônico que agrega 

distintos fatores, lutas e povos em debates sobre uma problemática planetária – 

debates que possuem como horizonte a construção de outra forma social, dada a 

falência de diversos paradigmas que sustentam a própria formação estatal que temos 

hoje e ameaçam a vida na terra.

3. UMA CONFIGURAÇÃO FRONTALMENTE CONTRA A SEGURANÇA ALIMENTAR

De forma direta, o extrativismo agrícola brasileiro implica em uma série de 

condições que criam obstáculos extremamente rígidos para a implementação de 

uma agenda pela segurança alimentar que vá além da retirada de milhares pessoas 

da situação de fome, principalmente porque a fragilidade das medidas não as torna 

resistentes a momentos de crise econômica – estes, muito velozmente, devolvem 

diversas famílias à condição de precariedade alimentar.128

Sustentado, principalmente, pelo latifúndio, o modelo de desenvolvimento 

em questão promove a expansão de terrenos rurais com mais de mil hectares e 

compromete os estabelecimentos com produção da agricultura familiar: enquanto o 

primeiro cresce significativamente em número e área, o último perde espaço e grande 

126 BRASIL. Lei n. 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras 
providências. Brasília, 2006. 
127  Ibid. art 4, II, IV.
128  WANDERLEY, Hevilla. A fome volta ao sertão da Paraíba. Agência Pública, fev. 2019. Disponível 
em: <https://apublica.org/2019/02/a-fome-volta-ao-sertao-da-paraiba/>. Acesso em: jan. 2020.
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fração de mão de obra.129 Ainda assim, os módulos familiares foram responsáveis, em 

2017, por cerca de 23% do valor total de produção agrícola nacional (com variações 

entre estados e em relação ao produto).130

Outro dado importante é que a receita média por hectare dos estabelecimentos 

com menos de 10 hectares no país foi cerca de nove vezes maior do que a dos 

estabelecimentos com mais de 1.000 hactares, o que indica para a presença significativa 

de latifúndios improdutivos servindo para especulação imobiliária.131 Ou seja: 

(...) os 66 mil imóveis declarados como “grande propriedade 

improdutiva”, em 2010, totalizavam 175,9 milhões de hectares. 

Sozinho, este estoque de terras seria suficiente para suprir a demanda 

por reforma agrária e conceder títulos aos 809.811 produtores rurais 

sem-terra.132

 Entendendo a terra como principal insumo e meio de produção, é violando o 

princípio da função social que esse tipo de imóvel rural se estabelece. O Estatuto 

da Terra classifica o latifúndio em relação à sua extensão e produtividade133, traços 

coloniais que impedem materialmente o direito à terra, bem como sua utilização 

para fins de interesse social inegável, como a produção de alimentos e moradia. 

Reconhecidamente uma forma danosa de propriedade, o projeto de reforma agrária 

busca a promoção de justiça social por meio do combate à concentração de terras.134

De forma integrada aos extensos terrenos, o extrativismo agrícola brasileiro 

é voltado à monocultura de produtos para exportação, uma modalidade que 

produz intensa degradação do solo e perda de biodiversidade, avançando sobre 

áreas para produção de alimentos e modificando a vegetação nativa com espécies 

transgênicas que demandam grandes quantidades de fertilizantes químicos e 

agrotóxicos.135 A homogeneização e seleção artificial de variedades agrícolas impede 

129  ZOCCHIO, Guilherme. No censo agropecuário, o latifúndio sobe e a produção familiar desce. 
Outras Palavras, nov. 2019. Disponível em: <https://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2019/11/no-censo-
agropecuario-o-latifundio-sobe-e-a-producao-familiar-desce/>. Acesso em: jan. 2020.
130 IBGE. Censo agropecuário 2017. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), 2019.
131  PAULINO, Eliane Tomiasi. Desencontros e desencantos da função social da terra: impasses à 
soberania alimentar e à reforma agrária. Para Onde!?, v. 11, n. 1, 2019.
132 FUNDAÇÃO HEINRICH BÖLL; FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO. op. cit., p. 14.
133 BRASIL. Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras 
providências. Brasília, 1964, art. 4, V.
134 Ibid., art. 16.
135 CASTRO, Raifran Abidimar de.; CASTRO, Edna Maria Ramos de. As Monoculturas e a 
Sustentabilidade: Análises de três Regiões do Brasil. Sustentabilidade em Debate, v. 6, n. 2, 31 ago. 2015.
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o desenvolvimento de sistemas microbiológicos complexos, saudáveis e resistentes, 

gerando vulnerabilidade.136

Além disso, o controle transnacional da produção e distribuição é orientado 

por desígnios que não comportam os interesses das demandas nutritivas locais, ao 

contrário, relega certos alimentos a instabilidades de preço advindas de especulações 

na bolsa de valores.

Uma análise coerente deve, ainda, considerar amplamente os aspectos 

envolvidos, com frequência, na manutenção das culturas, como o uso de mão de obra 

em situação análoga à escravidão e efeitos sistêmicos (poluição, desestabilização 

de ecossistemas, distorção de sistemas produtivos, profunda perturbação climática e 

outros).137 A agressividade das monoculturas precisa ser entendida na medida de seus 

impactos em rede, característica da dinâmica ambiental. Sobre isso, John D. Potter é 

incisivo ao afirmar que a monocultura é um dos problemas centrais que precisamos 

resolver para frear o declínio da saúde planetária e humana.138

No que concerne ao uso de agrotóxicos, seja pela ingestão de substâncias tóxicas 

contida nos alimentos, pelo contato direto de trabalhadores rurais ou por seus efeitos 

deletérios no meio natural, a violação que se impõe contra saúde humana e ambiental 

é marcante.

Em 2019, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) divulgou os dados 

do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos sob a manchete de 

“Estudo: alimentos vegetais são seguros”. O programa levantou que cerca de 49% das 

amostras coletadas não possuíam resíduos, 28% estavam no limite permitido, 23% com 

inconformidade e apenas 0,89% (41 amostras) foi identificado potencial risco agudo.139  

Cabe questionar se a presença de resíduos tóxicos em 51% das amostras representa 

uma medida segura e, ainda, se é suficiente que sejam analisados apenas 270 ativos 

havendo cerca de 490140 comercializados no país.

136 ASSIS JÚNIOR, Sebastião Lourenço de et al. Atividade microbiana do solo em sistemas 
agroflorestais, monoculturas, mata natural e área desmatada. Revista Árvore, v. 27, n. 1, p. 35–41, 
fev. 2003.
137 POTTER, John D. Monocultures: A Blight on Human and Planetary Health. In: DIXON, J.; CAPON, 
A. G. (orgs). Health of People, Places and Planet: Reflections based on Tony McMichael’s four decades of 
contribution to epidemiological understanding. ANU Press, 2015.
138 Ibid., p. 238.
139 ANVISA. Estudo: alimentos vegetais são seguros: Ao todo, foram analisadas 4.616 amostras 
de 14 alimentos representativos da dieta da população brasileira. dez. 2019. Disponível em: <http://
portal.anvisa.gov.br/en/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/estudo-indica-alimentos-
de-origem-vegetal-sao-seguros/219201?p_p_auth=B3Hw2aSl&inheritRedirect=false>. Acesso em: 
jan. 2020.
140 ANVISA. Painel de Monografias de Agrotóxicos. Disponível em:  <https://app.powerbi.com/
view?r=eyJrIjoiNTU0Y2FhYmItYjM1MC00ODgyLThlYmItMzFkMjI1YWU4MGNkIiwidCI6ImI2N2FmM-
jNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9>. Acesso em: jan. 2020.
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Sobre isso, comparações detalhadas dos limites de resíduos de agrotóxicos 

permitidos no Brasil e na União Europeia apontam grande discrepância entre os 

parâmetros. Para uma parcela dos alimentos em relação a determinados químicos, o 

Brasil comporta desde o dobro de resíduos (mg/kg) chegando até a valores 400 vezes 

maiores, no caso do feijão.141 Os limites na água potável também apresentam grandes 

variações, como a tolerância brasileira a resíduos de glifosato, 5000 vezes maior que 

o limite europeu.142 

As críticas quanto aos limites máximos permitidos foram retomadas 

intensamente após uma pesquisa detectar agrotóxicos em 92% dos testes em água 

potável em municípios brasileiros.143 Dos 27 agrotóxicos testados na pesquisa, grande 

parte deles são considerados altamente perigosos ou cancerígenos por organizações 

e institutos reconhecidos mundialmente, como a PAN (Pesticide Action Network) e 

a IARC (International Agency for Research on Cancer) e mesmo nacionalmente por 

documentos técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário.144 Diversos deles são 

proibidos na União Europeia e alguns até no Brasil.

No meio ambiente, são poluentes tóxicos e responsáveis pela extinção em massa 

de diversos insetos – um dos fenômenos de grande preocupação na perspectiva da 

ameaça global à biodiversidade vegetal e produção de alimentos, visto que muitos 

destes, como as abelhas, são polinizadores fundamentais de diversas espécies.145 São 

aspectos que, aliados ao aumento da temperatura média da terra, podem gerar um 

colapso dos ecossistemas naturais.

Analisando o neoextrativismo brasileiro inteiramente, para além dos processos 

agrícolas, os problemas se agudizam. Com a presença abundante de reservas de 

petróleo, aliada ao já mencionado processo de desindustrialização, o Brasil encontra 

dificuldades em diversificar sua matriz energética para modelos de baixo impacto. 

O país se insere em um mercado global que resiste em abandonar os combustíveis 

fósseis, os maiores responsáveis pela eliminação de gases estufa.146

A megamineração, por sua vez, segue por contornos semelhantes à exploração 

141 BOMBARDI, L. M. Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. 
São Paulo: FFLCH – USP, 2017, p. 256.
142 Ibid., p. 269.
143 ARANHA, Ana; ROCHA, Luana. “Coquetel” com 27 agrotóxicos foi achado na água de 1 em cada 
4 municípios. Repórter Brasil, abr. 2019. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2019/04/coquetel-
com-27-agrotoxicos-foi-achado-na-agua-de-1-em-cada-4-municipios/>. Acesso em: jan. 2020.
144 REPÓRTER BRASIL; AGÊNCIA PÚBLICA. Conheça os 27 agrotóxicos encontrados na água que 
abastece as cidades do Brasil. Por trás do alimento, abr. 2019. Disponível em: <https://portrasdoalimento.
info/2019/04/12/conheca-os-27-agrotoxicos-encontrados-na-agua-que-abastasse-as-cidades-do-
brasil/>. Acesso em: jan. 2020.
145 SÁNCHEZ-BAYO, Francisco; WYCKHUYS, Kris A. G. Worldwide decline of the entomofauna: A 
review of its drivers. Biological Conservation, v. 232, p. 8–27, abr. 2019.
146 IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change: Global Warming of 1.5°C. In Press, 2019.
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agrícola: demanda vastos territórios, remove recursos até a exaustão e faz uso de 

químicos tóxicos poluentes.147 Para além das tragédias envolvendo o rompimento 

de barragens com a morte de centenas de pessoas e contaminação permanente, os 

projetos de mineração avançam sobre unidades de conservação, terras indígenas, 

quilombolas e sobre a amazônia almejando a exploração de terrenos ricos, a um custo 

irreversível que não pode ser tolerado.148

Como fator agravante, todos os megaprojetos extrativistas exigem um alto 

gasto de energia elétrica e requerem grande quantidade de água – de forma que já 

se menciona “a exportação de “água virtual” embutida na comercialização desses 

produtos, o que configura um custo ambiental não considerado no valor da produção 

final”.149

Alguns dos impactos mais precisos noticiados pela comunidade científica 

quanto ao aumento da temperatura média global (e já observados) dizem respeito 

justamente à produção de alimentos e segurança alimentar: a queda na população dos 

oceanos, a perda de safras agrícolas inteiras que não resistem a grandes alterações de 

temperatura ou eventos meteorológicos extremos e, principalmente, a desertificação 

de terrenos e escassez significativa de solos agriculturáveis.150 A migração climática 

global já é percebida e se relaciona principalmente com a falta de alimentos.

Em verdade, alguns cientistas (com posição não minoritária) apontam para uma 

análise conservadora por parte do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

e consideram que, a manutenção, a nível global, do modelo de desenvolvimento que 

temos em voga gera, inevitavelmente, a extinção da vida na terra.151

Todos esses elementos, associados, devem ser levados em consideração no cenário 

de colapso ambiental que se desenha e que passa, inegavelmente, pela constatação de 

que o próprio Estado de Direito tutelou processos de risco insustentáveis, na carência 

de uma avaliação holística dos impactos no meio natural.

4. JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E AGRICULTURA ECOLÓGICA

Partindo do reconhecimento da emergência climática e das condições de 

147 ACOSTA, Alberto. Extrativismo e neoextrativismo: duas faces da mesma maldição. In: DILGER, 
Gerhard et al. (orgs.). Descolonizar o imaginário: debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao 
desenvolvimento. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, 2016a.
148 LUPION, Bruno; WEISS, Cristian Edel. Mineração em terras indígenas: riscos compensam os 
ganhos?. Deutsche Welle Brasil, ago. 2019. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/mineração-em-
terras-ind%C3%ADgenas-riscos-compensam-os-ganhos/a-50023278>. Acesso em: jan. 2020.
149 VEIGA, José Eli da; ISSBERNER, Liz-Rejane. Decrescer crescendo. In: LÉNA; NASCIMENTO, 2012, 
op. cit., p. 112.
150 IPCC. op. cit.
151 SPRATT, David; DUNLOP, Ian. Existential climate-related security risk: a scenario approach. 
Melbourne: Breakthrough - National Centre for Climate Restoration. maio. 2019.
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exploração que são observadas na América Latina, percebe-se um processo de 

“giro ecoterritorial” que reivindica o protagonismo feminino e de povos tradicionais 

ao mesmo tempo em que elabora criticamente sobre a distribuição desigual das 

negatividades relacionadas ao colapso ambiental iminente e viabiliza a construção 

de novos paradigmas para responder de forma eficaz às urgências que estão postas.152

Em condições especiais, esse cenário comum oportuniza respostas jurisdicionais 

de grande porte. Nesse sentido, é encontrado no chamado “novo constitucionalismo 

latino-americano” ou “constitucionalismo andino” um esforço significativo para a 

reformulação estatal em direção à justiça socioambiental ampla. A constituição 

equatoriana (2008)153 e a boliviana (2009)154 são pioneiras quanto ao inovador trato 

jurídico do meio ambiente e das populações tradicionais, com importantes elementos 

decoloniais.

No Equador, em especial, a nova constituição passou a situar a natureza como 

sujeito de direitos constitucionais, postulando por um integral “direito de restauração”.155 

Dessa forma, “a aprovação dos Direitos da Natureza revitalizou uma discussão 

que estava presente em diversos lugares”.156 É uma mudança radical de expressão 

biocêntrica em contraste à predominante proteção do meio ambiental na perspectiva 

antropocêntrica – são estabelecidos valores intrínsecos e não-instrumentalizados.157

A reivindicação por formas de justiça que alcancem os limiares socioculturais, 

ambientais, econômicos e políticos oferece marcos constitucionais que nos são 

indispensáveis aqui: ultrapassando a superficialidade de breves menções a um 

“desenvolvimento sustentável”, são traçados princípios condicionantes para o 

desenvolvimento econômico, com a interpretação de que este deve garantir a 

realização do “bem-viver” em harmonia com o meio natural. 

Cabe notar, todavia, que mesmo essas constituições com forte apelo 

socioambiental não foram capazes de frear os projetos extrativistas e diversificar 

a matriz econômica – Equador e Bolívia acabaram por seguir o trajeto comum da 

152 SVAMPA, 2019, op. cit.
153 EQUADOR. Constitución (2008). Constitución de la República del Ecuador, 2008. Disponível 
em: <http://www.georgetown.edu/LatAmerPolitical/Constitutions/Ecuador/ecuador.html>. Acesso em: 
jan. 2020.
154 BOLÍVIA. Constitución (2009). Constitución de la República del Bolívia, 2009. Disponível em: 
<http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/bolivia09.html>. Acesso em: jan. 2020
155 EQUADOR, 2008, op. cit., art. 72.
156 ACOSTA, A. O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. São Paulo: Autonomia 
Literária, Elefante, 2016b, p. 133-134.
157 GUDYNAS, E. Derechos de la Naturaleza: ética biocéntrica y políticas ambientales. Lima: 
Programa Democracia y Transformación Global, 2014.
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América-Latina.158 De toda forma, compreendendo os feitos como parte de um processo 

em desenvolvimento, com desafios reais, não convém invalidar as possibilidades que 

irradiam do contexto jurídico andino que, longe de soarem como colocações pontuais, 

apresentam valores que tentam a reorientação do Estado.

As discussões que pautam a urgência por um Estado de Direito Ecológico 

(EDE) partem dos limites planetários existentes como parâmetro para refundar a 

racionalidade jurídica ocidental. Muitos dos princípios apontados pela Declaração 

Mundial sobre Estado de Direito Ecológico159, constam no artigo 225 da Constituição 

Federal Brasileira de 1988, embora careçam da força normativa sistêmica necessária 

para efetivar uma abordagem legal coerente e ecologicamente segura.

Os conhecimentos científicos são de extrema importância para a governança 

ambiental, oferecendo base para projeções, condução de medidas e monitoramento 

permanente das variáveis envolvidas. 

Figura nesse cenário a viabilidade e necessidade agroecológica como projeto 

político e campo de estudo multidisciplinar que proporciona princípios e base 

metodológica resiliente para enfrentar os grandes conflitos do século. Nos textos 

constitucionais Boliviano e Equatoriano, estão presentes diretrizes para promover 

a segurança e soberania alimentar, o manejo ecológico sustentável, a valorização 

de circuitos locais, o apoio à agricultura familiar e a proteção dos conhecimentos 

tradicionais.160

A agroecologia, no seu componente prático do domínio ambiental, se sustenta 

na agrobiodiversidade de cadeias complexas e equilibradas:

Os sistemas de cultivo e as técnicas especialmente adequadas às 

necessidades dos agroecossistemas específicos resultam em uma 

agricultura mais refinada, baseada em um mosaico de variedades 

genéticas tradicionais e aperfeiçoadas, insumos locais e técnicas, 

sendo cada composição ajustada a um determinado nicho ecológico, 

social e econômico. A idéia é otimizar o uso de recursos disponíveis 

no próprio local combinando os diferentes componentes do sistema 

agrícola, isto é, plantas, animais, solo, água, clima e população, de 

158  NUNES, Ticiana Gabrielle Amaral. O extrativismo progressista na América do Sul: uma análise a 
partir da experiência boliviana. Revista Cadernos de Campo. n. 24, p. 63-84, jan./jun. 2018.
159 WORLD ENVIRONMENTAL LAW CONGRESS, 1º, 2016, Rio de Janeiro.
World Declaration on the Environmental Rule of Law. IUCN. Disponível em: <http://welcongress.org/
wp-content/uploads/2016/06/World-Declaration-on-the-Environmental-Rule-of-Law.pdf>. Acesso em: 
jan. 2020.
160 WOLKMER, Antônio Carlos; VENÂNCIO, Marian Demaria. A Influência do Constitucionalismo 
Andino Contemporâneo na Formação de um Paradigma Acerca da Agroecologia. Veredas do Direito, 
Belo Horizonte, v. 14, n. 29, p. 261-291, mai./ago. 2017.
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modo que estes complementem uns aos outros e que tenham o maior 

sinergismo possível.161

Essa sinergia ecológica favorece processos regulatórios micro e macrobiológicos, 

fecha ciclos de nutrientes, protege o solo com a cobertura vegetal e assegura a 

sustentabilidade das cadeias alimentares naturais ao não utilizar insumos químicos 

tóxicos e poluentes.162 Não cabendo aqui expor os diversos arranjos possíveis em regimes 

agroecológicos, é importante mencionar seu caráter flexível: agrega a biodiversidade 

à utilização eficiente dos recursos naturais e permite experiências plurais na produção 

de alimentos com carga identitária próprias das regiões (que conduzem e adequam a 

prática às características climáticas, geomorfológicas e culturais). 

De toda forma, sua potência se dá, efetivamente, na aliança com seu componente 

sociocultural. Impulsionam-se paradigmas em direção a uma nova forma de cidadania 

e organização territorial:

A agroecologia pretende, pois, que os processos de transição da 

agricultura convencional para a agricultura ecológica, na unidade 

de produção agrícola, se desenvolvam nesse contexto sociocultural e 

político e suponham propostas coletivas que transformem as relações 

de dependência anteriormente assinaladas. Para tanto, a agroecologia 

– que por sua natureza ecológica se propõe a evitar a deterioração dos 

recursos naturais – deve ir além do nível da produção, para introduzir-

se nos processos de circulação, transformando os mecanismos de 

exploração social (evitando assim a deterioração causada à sociedade 

nas transações mediadas pelo valor de troca).163

A emancipação social promovida pelos sistemas agroecológicos constrói, 

necessariamente, o corpo funcional autônomo do EDE, garantindo sua efetividade para 

além do texto frio da lei. Autores pontuam que o “mundo camponês”, e as populações 

autóctones, ajudam  na “elaboração de modos de vida segundo valores referenciais” 

que serão cruciais para a construção de transições a modelos sustentáveis. 164 Assim 

também, a agroecologia se estabelece com elementos inafastáveis no contexto da 

161 ALTIERI, M. Agroecologia: A dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 5 ed. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS, 2004, p. 110.
162 Ibid.
163 GUZMÁN, Eduardo Sevilla. Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. In: AQUINO, A. 
M.; ASSIS, R. L. Agroecologia: princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília, 
DF: Embrapa, 2005. p. 104.
164 CARVALHO, I. S. H. de; FRANCO, A. B. O papel do campesinato na construção da sociedade do 
decrescimento. In: LÉNA; NASCIMENTO, 2012, op. cit., p. 323-324.
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emergência climática, como o baixo impacto ambiental, reduzido consumo energético 

e alta demanda de mão de obra.

Indo além, a reconfiguração das dinâmicas territoriais, induzida pela 

descentralização da prática, favorece a localização dos circuitos de produção e 

consumo, com o trabalho rural se direcionando à demanda alimentar das proximidades 

e à subsistência dos envolvidos na cadeia produtiva. Esse redirecionamento reduz o 

desperdício de alimentos decorrente do transporte nacional e transnacional, além de 

fortalecer formas de economia solidária e mecanismos participativos comunitários; a 

democracia é favorecida com a reinclusão das comunidades nos processos produtivos 

e decisórios – um dos meios necessários para a implementação do EDE.165 

É importante mencionar que a agroecologia é realidade no Brasil. A vasta extensão 

territorial permite que coexistam (mesmo que desarmônica e assimetricamente) 

grandes latifúndios voltados ao agronegócio e, por exemplo, inúmeros assentamentos 

agroecológicos com experiências e produtividade exemplares.166 No entanto, a questão 

central reside na verdadeira ampliação de mecanismos produtivos ecológicos, como 

resposta sistêmica. Refundar a lógica de produção agrícola e uso da terra exige pensar 

o Direito Ambiental e os Direitos Humanos como dogmáticas orientadoras dos deveres 

fundamentais do Estado, principalmente na gestão dos bens comuns. 

Na prática, a agroecologia foi sendo implementada no Brasil para atender às 

pressões da sociedade civil que, por meio de articulações nacionais, se organizava 

em paralelo às discussões sobre a soberania e segurança alimentar.167 O decreto nº 

7.794/2012, que instituiu a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

inovou ao acolher diversas reinvindicações e mencionar “ações indutoras da transição 

agroecológica”, ou seja, a promoção de um:

processo gradual de mudança de práticas e de manejo de 

agroecossistemas, tradicionais ou convencionais, por meio da 

transformação das bases produtivas e sociais do uso da terra e dos 

recursos naturais, que levem a sistemas de agricultura que incorporem 

princípios e tecnologias de base ecológica.168

No entanto, como mencionado anteriormente, a transição não ocorreu, ao 

contrário, houve um aprofundamento do modelo extrativista agroexportador. Os 

165 WORLD ENVIRONMENTAL LAW CONGRESS, 2016, op. cit.
166 TERRA DA GENTE. Brasília: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. nº2, 
janeiro de 2015
167 NIEDERLE, Paulo André. et al. A trajetória brasileira de construção de políticas públicas para a 
agroecologia. Redes, v. 24, n. 1, p. 270–291, jan. 2019.
168 BRASIL. Decreto n. 7.794, de 20 de agosto de 2012. Institui a Política Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica, art 2º, III



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

63

resultados positivos advindos do conjunto das políticas de segurança alimentar, 

agroecologia e fortalecimento à agricultura familiar não conseguiram se firmar como 

ferramentas de real transformação no cenário brasileiro. 

Frente aos desafios que se impõem, os esforços devem ser maximizados em 

direção a uma normatividade forte e transicional, de base teórica ecológica que 

se estenda aos diversos eixos constitutivos da sociedade. Uma verdadeira virada 

biocêntrica do Estado de Direito precisa esquematizar caminhos firmes, mesmo para 

aspectos que ultrapassam a utilização direta de recursos e geram contínuas pressões 

ambientais que vão sendo sobrepostas: cabe reestruturar as propulsões e forças 

socioeconômicas.

Ainda, no acirramento das crises do antropoceno, alguns teóricos pautam o 

debate por um “constitucionalismo planetário”169 e instigam as ciências jurídicas 

a buscar soluções que passem pelo meio ambiente na qualidade de bem comum 

mundial, para além de conferências internacionais que não geraram os resultados 

necessários. Nesse sentido, cabe notar que o EDE se porta com diferente força jurídica 

nas obrigações impostas: exige resultados efetivos ao invés da mera formulação de 

meios para atingi-los.170

Assim, o Direito Ambiental figura como elemento condutor de diretrizes 

multidirecionadas com rumos a uma abordagem jurídica ecossistêmica que aprimore 

e fortaleça o Estado de Direito Ecológico, empenhado na justiça socioambiental. É 

discutindo sobre o alcance normativo e pautando uma perspectiva policêntrica inclusiva 

que o escopo jurídico pode ser enriquecido e, em comunhão transdisciplinar com 

diversos entes sociais, pautar a integral transformação do modelo de desenvolvimento 

brasileiro, com vistas a garantir, integralmente, um ambiente ecológico equilibrado, 

vida digna e alimentação de qualidade em seu território.

CONCLUSÕES ARTICULADAS

1. As transformações recentes no mercado mundial foram importantes para 

consolidar o Brasil como grande país agroexportador que, aliado a uma 

mentalidade desenvolvimentista míope, impôs uma lógica de exploração 

predatória dos recursos naturais, gerando quadros de dependência externa e 

vulnerabilidade para suprir as demandas internas.

169 FERRAJOLI, Luigi. O vírus põe a globalização de joelhos. Tradução de Moisés Sbardelotto. Instituto 
Humanitas UNISINOS, 18 mar. 2020. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597204-o-
virus-poe-a-globalizacao-de-joelhos-artigo-de-luigi-ferrajoli>. Acesso em: mar. 2020.
170 ARAGÃO, Alexandra. O Estado de Direito Ecológico no Antropoceno e os limites do Planeta. In: 
DINNEBIER, Flávia França; MORATO, José Rubens. Estado de Direito Ecológico: Conceito, Conteúdo e 
Novas Dimensões para a Proteção da Natureza. São Paulo: Inst. O direito por um Planeta Verde, 2017.
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2. A forma de Estado neoextrativista impede a consolidação da segurança 

alimentar tanto diretamente, na apropriação de recursos escassos e 

fundamentais, como também aprofundando um processo de colapso 

ambiental que compromete severamente a produção de alimentos a nível 

local e mundial. 

3. A agroecologia oferece mecanismos de manejo dos territórios capazes de 

amenizar os danos ambientais e, simultaneamente, criar redes de subsistência 

segura no enfrentamento às complicações ambientais já existentes: centraliza 

esforços na produção de alimentos por meio de metodologias ecológicas e 

resilientes, ligadas à promoção de justiça socioambiental.

4. Como projeto complexo e multisetorial, a agroecologia reúne elementos 

estratégicos para a consolidação e exercício do Estado de Direito Ecológico, 

emancipando a sociedade na garantia do Direito Humano à Alimentação 

Adequada e auxiliando no debate que almeja a refundação dos princípios 

jurídicos que regem os Estados no antropoceno.

5. É indispensável a criação de sistemas e estruturas legais, de cunho 

transicional, que tomem como partida os limites ecológicos do planeta e a 

crise ambiental, promovendo um escopo coerente, confiável, seguro e justo 

para uma governança que permita a continuidade da vida humana na terra.
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1. INTRODUÇÃO 

O interesse comum transforma Estados isolados em uma comunidade 

dotada de sentido. Assim, é uma comunidade de Estados, porém, indiretamente, uma 

comunidade da espécie humana. Há, segundo Amaral Junior171 uma mudança de foco, 

pois o objetivo de proteção se desloca dos Estados para o interesse da humanidade. 

A ideia de comunidade elucida o conceito de solidariedade no direito internacional 

contemporâneo. O sentido moral da solidariedade mostra tanto o vínculo entre o 

indivíduo e a vida, quanto na relação de responsabilidade entre pessoas unidas pelos 

mesmos interesses, de forma que cada um do grupo sinta a obrigação moral de ajudar 

(apoiar) os demais.

Com a preocupação com a preservação da vida humana, surge não apenas a 

solidariedade, mas também com ela uma ética que estabelece uma relação de direitos 

e deveres entre as gerações, num vinculo obrigacional atemporal. Tal dever implica na 

obrigação de gestão dos bens comuns, considerando a importância de tais áreas para 

preservação da humanidade.

171 BRASIL. MMA (Ministério do Meio Ambiente). Amazônia. Disponível em: https://www.mma.gov.
br/biomas/amaz%C3%B4nia. Acesso em: 05.jul.2020.

https://www.mma.gov.br/biomas/amaz%C3%B4nia
https://www.mma.gov.br/biomas/amaz%C3%B4nia
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A globalização traz consigo o desafio de enxergar e gerir o planeta enquanto 

uma unidade, haja vista que algo que ocorre em uma parte do mundo pode ter 

implicações e consequências em outras partes. Isso ocorre com a natureza, o que torna 

imperiosa a gestão desse patrimônio no curso do tempo, visando manter os recursos 

do planeta em quantidade e qualidade para as gerações futuras. 

Diante de tais desafios emergem iniciativas internacionais no sentido 

de estabelecer sistemas de proteção a bens naturais que são primordiais para a 

preservação da vida no planeta e dentre tais bens destacou-se na presente pesquisa 

a Floresta Amazônica. Ela é a maior floresta tropical do mundo e embora boa parte 

esteja dentro do Brasil ela se estende pela Colômbia, Peru e outros países da América 

Latina. A Amazônia é o maior bioma do Brasil e sua bacia é a maior bacia hidrográfica 

do mundo172.

Porém mesmo com sua importância mundial a floresta sofre constantes 

ameaças, dentre as quais, as mudanças climáticas presentes no planeta. Diante disto, 

buscou-se evidenciais cientificas que demonstrem o impacto que a mudança do clima 

tem sobre a floresta amazônica, bem como se analisou a importância da gestão do 

patrimônio natural mundial desde o aspecto moral e ético da problemática até a 

criação de normativas de proteção desse patrimônio a nível internacional como a 

Convenção relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural; além dos 

desafios e obrigações do governo nacional na gestão do patrimônio natural mundial 

floresta amazônica.

2. A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL MUNDIAL

2.1 A CONSTRUÇÃO DA ÉTICA AMBIENTAL

O antropocentrismo é modelo ético vigente, contudo, existem outros modelos, 

tais como: o biocentrismo, antropocentrismo puro e o antropocentrismo mitigado e 

intergeracional. O primeiro modelo abrange as correntes que sugerem uma mudança 

ontológica da visão humana sobre a natureza. Dentre estas correntes estão: a 

ecologia profunda; o biocentrismo; o ecofeminismo; os direitos dos animais não 

humanos, etc. O segundo modelo visa proteção ambiental, assim, a proteção jurídica 

do meio ambiente se deu de acordo com um modelo antropocêntrico. O terceiro 

modelo representa, de acordo com Miranda, o atual status da proteção ambiental 

nos principais países do Ocidente, inclusive no Brasil. Este modelo se fundamenta na 

ideia de desenvolvimento sustentável. Dessa maneira, considerando a crise mundial 

172 MIRANDA, João Paulo. A ética ambiental dos direitos humanos. Revista JURIS, Rio Grande, v.25: 
141-164, 2016.
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ambiental, o antropocentrismo reformado se dá em decorrência da mitigação do 

antropocentrismo puro, garantindo o direito das gerações futuras173.

O antropocentrismo puro, foi parte dos primeiros esforços para a proteção 

jurídica ambiental. Assim, o começo da proteção jusambiental acompanha os 

primeiros passos da ecologia, que ainda não era capaz de abordar o meio ambiente 

em sua totalidade. Utilizando a concepção de antropocentrismo de Herman Benjamin, 

para quem: “a crença na existência de uma linha divisória, clara e moralmente 

relevante, entre a humanidade e o resto da natureza; que o ser humano é a principal 

ou única fonte de valor e significado no mundo e que a Natureza- não humana aí 

está com o único propósito de servir aos homens”. Nesse sentido, o antropocentrismo 

seria utilitário para o ser humano: “há, na base do pensamento antropocêntrico, uma 

percepção cosmológica muito própria e estreita, conectada ao chauvinismo de uma 

espécie, ao utilitarismo, que remonta a Jeremy Bentham, e ao liberalismo de Locke, 

este e aquele pregando o individualismo e o atomismo social”.174

Dessa forma, a proteção ambiental se inicia internacionalmente com forte 

aspecto utilitarista ou comercial. Mas com o desenvolvimento da tutela ambiental 

internacional, vai se mitigando o caráter antropocêntrico de proteção.

Assim, o antropocentrismo mitigado ou antropocentrismo reformado, ou ainda, 

antropocentrismo alargado é fruto de um processo de mitigação do antropocentrismo 

puro. Este processo surge diante da necessidade urgente de sobrevivência do 

planeta Terra. Este antropocentrismo pode ser dividido, segundo Miranda, em 

antropocentrismo do bem-estar dos animais e o antropocentrismo intergeracional. Ou 

seja, se derivam dois tipos: entre espécie humana e não humana e o entre as gerações 

distintas (presentes e futuras)175. 

O antropocentrismo alargado ou intergeracional estabelece obrigações 

do humano do presente para com os seres humanos do futuro. Ou seja, projeta a 

proteção às gerações futuras que ainda, sequer, foram gestadas. Nesse diapasão, o 

homocentrismo intergeracional garante direito às futuras gerações, alargando o 

antropocentrismo puro, além de fundamentar a ideia de sustentabilidade. Ainda, o 

antropocentrismo intergeracional é definido por Benjamin, como “o fundamento ético 

173  BENJAMIN apud MIRANDA, João Paulo. A ética ambiental dos direitos humanos. Revista JURIS, 
Rio Grande, v.25: 141-164, 2016, p. 156.
174 MIRANDA, João Paulo. A ética ambiental dos direitos humanos. Revista JURIS, Rio Grande, v.25: 
141-164, 2016.
175 BENJAMIN apud MIRANDA, João Paulo. A ética ambiental dos direitos humanos. Revista JURIS, 
Rio Grande, v.25: 141-164, 2016, p. 158-159.
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para a tutela jurídica do meio ambiente, é atualmente, o paradigma dominante nos 

principais países”176.

A questão que se coloca é que pensar nos deveres em relação as futuras 

gerações é pensar na possibilidade dessas gerações existirem. Do ponto de vista moral, 

cientifico e filosófico, a incapacidade de especificar quantas gerações ainda existirão, 

deve nos levar a considerar que elas são indeterminadas. No sentido aristotélico, se a 

ética do individuo deve conduzir à sua felicidade por meio da ação humana, a ação 

da humanidade conjuntamente deve buscar a felicidade da espécie humana como um 

todo177.

A mudança climática é um problema intergeracional ambiental com sérias 

implicações para equidade entre a nossa e as futuras gerações e entre as comunidades 

do presente e do futuro.

Stephen M. Gardiner escreveu para um workshop do departamento de 

Filosofia da Universidade de Washington: “A Perfect Moral Storm: climate change, 

intergenerational Ethics and the Problem of Moral Corruption”. O professor aponta 

que as questões que envolvem as mudanças climáticas passam por um obstáculo 

substancial que é a nossa habilidade de fazer escolhas necessárias para mudar isso. 

A questão da mudança climática converge para um conjunto de problemas globais, 

intergeracionais e teóricos e estas convergências fazem com que o professor chame 

isso de uma “verdadeira tempestade moral” (perfect moral storm). A consequência 

desta tempestade é que, mesmo se outras difíceis questões éticas surgirem sobre 

as mudanças climáticas, nós provavelmente ainda teríamos dificuldade em agir. E a 

“tempestade” nos torna vulneráveis à corrupção moral178.

Com relação a questão intergeracional, o professor pondera que  uma 

constatação a ser feita é que os gases de efeito estufa, dentre os quais se encontra o 

dióxido de carbono, são gases que ficam por um longo tempo do ambiente, tornando a 

mudança climática um fenômeno resiliente/ persistente no tempo o que gera um serie 

de outros problemas que associados a “tragédia dos comuns” causam uma tempestade 

global.

176 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 2ª edição.  São Paulo: Edipro, 2007.
177 GARDINER, Stephen M. A perfect moral storm: climate change, intergenerational ethics and the 
problem of moral corruption. The White Horse Press. Environmental Values, n. 15, p. 397-412. 2006, 
p. 397.
178 HARDIN, Garrett. “The Tragedy of the Commons”. Science. 162:1243-1248.  Disponível em:http://
www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full.pdf. 1968. Tradução:  Jose Roberto Bonifacio. Acesso 
em: 10.jul.2019. p. 02.

http://www.geo.mtu.edu/~asmayer/rural_sustain/governance/Hardin 1968.pdf
http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full.pdfhttp:/www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full.pdf
http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full.pdfhttp:/www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full.pdf
http://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/254123/mod_resource/content/0/A_TRAGEDIA_DOS_COMUNS_por_Garrett_Hardin.pdf
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Garrett Hardin179 escreveu um artigo para revista Science em 1968 que ficou 

famoso e que ganhou o termo de “A tragédia dos comuns”. Segundo ele, a população 

tende a crescer exponencialmente e em um mundo finito, a quota per capita de 

produtos do mundo diminuiria regularmente. Assim, um dos problemas práticos que 

as próximas gerações sofreriam seria o aumento significativo da miséria humana, se 

não se assumir que o mundo é finito. Em um mundo finito, o crescimento populacional 

deveria igualar-se a zero e sendo esta situação satisfeita, qual seria a situação da 

humanidade? Poderia com isso, se concretizar a teoria do que o maior bem para o 

maior número?

Hardin afirma que, da mesma maneira que uma cesta de alimentos, a tragédia 

dos comuns pode ser evitada com a propriedade privada ou algo formal como ela. 

Contudo, o ar e as águas que nos cercam, afirma Hardin, não podem ser cercados 

facilmente; e por esta razão, a tragédia dos comuns deve ser evitada, por meio de leis 

coercitivas ou normas fiscais que tornem mais barato o poluidor tratar seus poluentes 

do que descarregá-los sem tratar. O dono de uma fábrica a beira de um córrego, cuja 

propriedade se prolonga até metade do rio, no mais das vezes, tem dificuldade de 

entender que não é seu direito natural turvar as águas que fluem após suas terras180.

O dever de não provocar danos aos bens globais comuns constituem, 

segundo Rodrigues181, uma obrigação erga omnes, haja vista a indispensabilidade e 

intrinsecabilidade de tais áreas para a preservação da humanidade.

A obrigação que decorre de direito internacional geral deve ser observada em 

qualquer circunstância, baseada em valores comuns e no próprio interesse do estado, 

de maneira que a sua violação gera a possibilidade de todos os estados reagirem 

contra a violação. Além disso, no que concerne a obrigação erga omnes, pode-se dizer 

que é a “obrigação decorrente de tratado multilateral, em relação ao qual o estado-

parte tem a obrigação de observar”, em razão dos valores comuns e do interesse de 

todos.182

Segundo Accioly, Nascimento e Silva e Casella, quando um estado viola uma 

obrigação erga omnes, todos os estados, ainda que não diretamente atingidos, têm o 

direito de exigir que o responsável: assegure a cessação do fato ilícito; e assegure a 

execução da obrigação de reparação, ou ainda, a restituição.183

179  Idem.
180  RODRIGUES, Filipe. Proteção ambiental as áreas globais comuns. Epública – revista eletrônica 
de Direito Público. V. 04, nº 2, p.145-170. 2017. 
181  ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, G.E.; CASELLA, Paulo Borba. Manual de Direito 
Internacional Público. 21ª edição. São Paulo: Saraiva.2015, p. 48.
182  Idem.
183  ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, G.E.; CASELLA, Paulo Borba apud CARVALHO, 
Ibidem, p. 48.
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Dentre as obrigações erga omnes, segundo Nelson F. de Carvalho, em virtude 

do Direito Internacional surgem obrigações que se impõem a todos os sujeitos 

do Direito Internacional, a fim de preservar valores que são fundamentais para a 

sociedade internacional. Ademais, há amplo consenso na admissão de impedir atos de 

agressão, como as relativas à proteção internacional do meio ambiente.184

Assim, de acordo com Para Edith Brown Weiss185 a mudança climática global 

induzida pelas atividades humanas causam sérias questões de justiça entre a presente 

e a geração do futuro. Usando os recursos do Planeta para nosso próprio beneficio. 

Com isso, acabaremos passando para as futuras gerações os custos disso, como as 

mudanças climáticas e a necessidade de se adaptar a essas mudanças. 

Dessa forma, para Edith Brown Weiss186 o que se almeja é assegurar às 

gerações posteriores um patrimônio natural e cultural diversificado que permita a 

realização dos seus valores e preferências. A conservação da diversidade, da qualidade 

e do acesso são princípios que estabelecem direitos e obrigações intergeracionais de 

alcance planetário, decorrentes da posição que cada geração ocupa como parte da 

natureza intertemporal da sociedade humana.

Milton Santos187 ensina que o espaço deve ser considerado enquanto unidade, 

em suas palavras: “como um conjunto indissociável” e enquanto totalidade a sociedade 

é um conjunto de possibilidades.

Além disso Milton Santos188 lembra que a globalização social e econômica gera 

a mundialização do espaço geográfico, assim, projetos locais passam a se subordinar 

ao impacto à natureza mundial. Diante dessa realidade e das especializações 

na utilização do território houve uma redescoberta ou ainda, uma revalorização 

da natureza, na qual cada lugar passa a ter um novo papel. Com a globalização, o 

homem passa a ter um conhecimento de toda a natureza e passa a ter a capacidade 

de utilização global das coisas que o cercam.

Nessa esteira são indispensáveis as proteções internacionais e um instrumento 

importante por propor ações práticas para a proteção já declarada em outros 

instrumentos internacionais é a Convenção relativa a Proteção do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural, de 1972, adotada durante a XVII Sessão da Conferência Geral das 

Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura.

184  WEISS, Edith Brown. Climate Change, Intergerational Equity, and Integerational Law. The 
Vermont Journal of Environmental Law. 2008.
185  WEISS, Edith Brown. Fairness to Future Generations and Sustainable Development. American 
University International Law Review 8, n. 1, p 19-26, 1992.
186  SANTOS, Milton. Metamorfose do espaço habitado. 6ª edição. Edusp:  São Paulo. 2014, p. 30-31.
187  Idem, p.32-33.
188  IPHAN. Gestão do Patrimônio Mundial Cultural.UNESCO. Brasil, 2016.
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A ideia de patrimônio se ampliou de maneira significativa no ultimo século.  

Os bens considerados tendiam a ser edifícios e monumentos individuais, tais como os 

locais de culto e fortificações, vistos de forma isolada, sem relação com a paisagem 

existente em seu entorno. Contudo, se reconhece que o ambiente de forma ampla é 

afetado por sua interação com a humanidade e, em razão disso, pode ser reconhecido 

como patrimônio189.

Essa ampliação da concepção de patrimônio implicou da expansão do rol 

de estruturas locais consideradas como patrimônio. Assim, a Convenção reconhece 

que podem ser consideradas patrimônio os monumentos, grupos de edifícios e sítios, 

desenvolvendo com isso, um amplo conjunto de tipos que inclui centros urbanos, sítios 

arqueológicos, propriedades industriais, paisagens culturais e rotas de patrimônio. Na 

proporção do crescimento dos tipos, aumentou também a quantidade de ameaças aos 

componentes do patrimônio mundial.

A comunidade internacional passou a compreender a importância de conservar 

os patrimônios como locais cuja formação, fatores sociais e culturais continuam sendo 

importantes, e não mais, como uma simples série de monumentos que oferecem 

evidenciais físicas do passado.

A Convenção considera que os bens do patrimônio natural apresentam um 

interesse excepcional e, assim, devem ser preservados como elementos do patrimônio 

mundial de toda a humanidade. Considera que, diante do aumento e da gravidade 

dos perigos novos que os ameaçam, cabe a toda a coletividade internacional tomar 

parte do patrimônio natural de valor universal excepcional, por meio da prestação de 

assistência coletiva que, sem substituir a ação do Estado interessado, a complete de 

maneira eficaz.

Para tanto, a Convenção delineia como se dará a proteção coletiva do 

patrimônio mundial comum. No que diz respeito, especificamente ao patrimônio 

natural, a Convenção entende que eles englobam: os monumentos naturais constituídos 

por formações físicas e biológicas ou pelo grupo dessas formações, que tenham valor 

universal excepcional do ponto de vista científico ou estético; as formações geológicas 

e fisiográficas e as áreas nitidamente delimitadas que constituam o habitat de espécies 

animais e vegetais ameaçadas, que tenham valor universal excepcional do ponto de 

vista da conservação ou da ciência; e os lugares notáveis naturais ou as zonas naturais 

nitidamente delimitadas, que tenham valor universal excepcional do ponto de vista 

189  IPHAN. Gestão do Patrimônio Mundial Cultural.UNESCO. Brasil, 2016.
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da ciência, da conservação ou da beleza natural. Cabendo ao Estado identificar e 

delimitar os diferentes bens190.

O Brasil aprovou a Convenção com a reserva ao parágrafo 1º do artigo 16, pelo 

Decreto Legislativo n.74, de 30 de junho de 1977191. A Convenção determina que cada 

Estado reconhece a obrigação de identificar, proteger, conservar, valorizar e transmitir 

às futuras gerações o patrimônio cultural e natural, situado em seu território. E para 

adotar medidas eficazes para estes fins, os Estados, devem, na medida do possível, e 

nas condições adequadas: a.) adotar uma política geral que vise a dar ao patrimônio 

cultural e natural uma função na vida da coletividade e a integrar a proteção desse 

patrimônio nos programas de planificação geral; b.) instituir em seu território, 

na medida em que não existam, um ou mais serviços de proteção, conservação e 

valorização do patrimônio cultural e natural, dotados d e pessoal e meios apropriados 

que lhes permitam realizar as tarefas a eles confiadas; c.) desenvolver os estudos e as 

pesquisas cientificas e técnicas e aperfeiçoar os métodos de intervenção que permitam 

a um Estado fazer, diante dos perigos que ameacem seu patrimônio cultural e natural; 

d.) tomar as medidas jurídicas, cientificas, técnicas, administrativas e financeiras 

adequadas para a identificação, conservação, proteção, revalorização e reabilitação 

desse patrimônio; e e.) facilitar a criação ou o desenvolvimento de centros nacionais 

ou regionais de formação no campo da proteção, conservação e revalorização do 

patrimônio cultural e natural, bem como estimular a pesquisa científica nessa área 

(artigo 5º, da Convenção).

Aqueles bens relacionados como pertencentes ao patrimônio da humanidade 

devem ser preservados por toda a comunidade internacional, que para tanto, possuem 

o dever de cooperar, respeitando a soberania do Estado em cujo território esteja 

situado o patrimônio natural e sem prejuízo dos direitos reais previstos pela legislação 

nacional sobre este patrimônio.

Nesse sentido, os Estados se comprometem a prestar ajuda para identificação, 

proteção e conservação e revalorização do patrimônio cultural e natural. Assim, se 

entende como proteção internacional do patrimônio mundial o estabelecimento de 

um sistema de cooperação e de assistência internacional destinado a secundar os 

Estados nos esforços para preservar e identificar esse patrimônio.

Para concretizar essa proteção internacional, foi criado um Comitê 

Intergovernamental da Proteção do Patrimônio Cultural e Natural de Valor Universal 

190  COLEÇÃO SARAVIA DE LEGISLAÇÃO. Legislação de Direito Internacional Público e Privado.10ª 
edição. São Paulo: Saraivajur, 2017.
191 UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Disponível 
em: https:// whc.unesco.org/em/list/998. Acesso em: 21.ago.2020.
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Excepcional, composto por quinze Estados Partes da Convenção, eleitos pelos Estados 

reunidos em Assembleia Geral durante as sessões ordinárias da Conferência, sendo 

esse numero aumentado para vinte e um a partir da sessão ordinária da Conferência 

Geral que se seguir à entrada em vigor.

A Floresta Amazônica, cuja maior parte se encontra em território brasileiro, 

compõe o rol de bens que fazem parte dessa rede de proteção internacional, 

considerado a sua grande importância para a humanidade. Algumas partes da floresta 

já compunham o patrimônio natural da humanidade e em 2003 teve um importante 

acréscimo feito pela UNESCO, chamado de Complexo de Conservação da Amazônia 

Central (Central Amazon Conservation Complex), que inclui o Parque Nacional do 

Jaú, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Amanã, a Estação Ecológica de 

Anavilhanas e parte da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauã.192

Os estudos científicos relativos ao meio ambiente são consideravelmente 

recentes, tanto nas áreas biológicas, quanto na área jurídica.

3. O IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA FLORESTA AMAZÔNICA

A floresta amazônica possui a essencial função de estabilização hidrológica 

em sua região, além de ser responsável pela estabilização do clima em toda América 

do Sul e no planeta de maneira mais ampla193. Essa estabilização acontece por meio 

de trocas de energia, de umidade e de massa entre o continente e a atmosfera. Dentre 

as atividades que contribuem com essa função estão: (i) armazenamento e absorção 

de excesso de carbono da atmosfera; (ii) transporte de gases traço; (iii) aerossóis; e 

(iv) transporte de vapor d’água para áreas distantes194. Dessa forma, o bioma contribui 

na circulação atmosférica dos trópicos, uma vez que absorve energia e recicla 

praticamente metade da água das chuvas que cai em seu solo195.

Um dos mecanismos que garantem sua função é o processo da 

evapotranspiração. Se trata de um processo natural que ocorre por meio do movimento 

dos ventos alísios trazendo a umidade do Atlântico tropical para a região amazônica 

192 Weng, W., Luedeke, M. K. B., Zemp, D. C., Lakes, T. & Kropp, J. P. Aerial and surface rivers: downwind 
impacts on watér availability from land use changes in Amazonia. Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss. 1–36 
(2017). doi:10.5194/hess-2017-526.
193 ROCHA, Vinícius Machado et al . Reciclagem de Precipitação na Bacia Amazônica: O Papel do 
Transporte de Umidade e da Evapotranspiração da Superfície. Rev. bras. meteorol.,  São Paulo ,  v. 32, n. 
3, p. 387-398,  set.  2017.
194 Weng, W., Luedeke, M. K. B., Zemp, D. C., Lakes, T. & Kropp, J. P. Aerial and surface rivers: downwind 
impacts on watér availability from land use changes in Amazonia. Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss. 1–36 
(2017). doi:10.5194/hess-2017-526.
195 MARENGO, José A.; JÚNIOR, Carlos Souza. Mudanças Climáticas: impactos e cenários para a 
Amazônia. São Paulo, 2018.
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resultando em chuvas. Essas chuvas geram uma evaporação intensa que permite a 

reciclagem, pela floresta, da umidade. Grande parte dessa evaporação se transforma 

em chuvas na própria região amazônica. Entretanto, parte dessa umidade se junta aos 

ventos alísios e formam os chamados rios voadores, que são capazes de transportar 

umidade e, consequentemente, chuvas para regiões importantes da América Latina, 

como por exemplo, a bacia do Prata196.

Com o passar dos anos, percebeu-se que a Amazônia já não é mais a mesma, 

pois constatou-se algumas alterações que mexeram diretamente com seu potencial de 

umidade e de regulação climática. Na região, há algumas décadas atrás, observava-se 

somente duas estações anuais: período chuvoso e período menos chuvoso. Todavia, no 

contexto atual, a floresta passa por momentos extremos como inundações catastróficas 

e secas agudas a ponto de faltar água197.

O que gera essas mudanças são fatores externos como os fenômenos de 

oscilação de temperatura do oceano Pacífico (El Nino) e Atlântico198. E fatores mais 

locais, como o desmatamento e as queimadas, que são as maiores questões ambientais 

internas causadoras da degradação da floresta. Ainda que esses dois últimos pareçam 

diferentes, quase sempre estão associados, uma vez que após o desmatamento é 

comum haver a queima do material vegetal199. 

A questão do desmatamento é historicamente importante porque as florestas 

tropicais úmidas possuem um potencial armazenador de carbono. Esse potencial se 

consolida por meio da fotossíntese que, ao mesmo tempo que captura o gás carbônico, 

libera oxigênio para a atmosfera. Entretanto, quando a floresta é queimada, esse 

estoque de gás carbônico que a floresta capturou é liberado, sendo devolvido para a 

atmosfera que, por sua vez, já possui esse elemento em excesso. Posteriormente, mas 

ainda dentro do mesmo ciclo, devemos considerar que grande parte do desmatamento 

objetiva o desenvolvimento da agropecuária. E, sabe-se que a criação de gado é uma 

fonte natural de CO2, em que pese ainda haver debates sobre a contribuição desse 

animal para a poluição atmosférica200.

Apesar de no período de 2005 a 2018 (13 anos) ter ocorrido uma redução em 

196 Idem.
197 FEARNSIDE, Philip Martin. Global warming in Amazonia: impacts and Mitigation. Acta Amaz.,  
Manaus,  v. 39, n. 4, p. 1003-1011, 2009.
198 GONCALVES, Karen dos Santos; CASTRO, Hermano Albuquerque de; HACON, Sandra de Souza. 
As queimadas na região amazônica e o adoecimento respiratório. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro,  
v. 17, n. 6, p. 1523-1532,  June 2012.
199 Por que a Amazônia é importante?. WWF - Brasil, 2020. Disponível em: https://www.wwf.
org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/bioma_amazonia/porque_amazonia_e_
importante/. Acesso em: 03, julho de 2020.
200 MARENGO, José A.; JÚNIOR, Carlos Souza. Mudanças Climáticas: impactos e cenários para a 
Amazônia. São Paulo, 2018.

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/bioma_amazonia/porque_amazonia_e_importante/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/bioma_amazonia/porque_amazonia_e_importante/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/bioma_amazonia/porque_amazonia_e_importante/
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75% do desmatamento na Amazônia, quando comparamos com os 12 anos anteriores 

à seca vivida em 2015 (2003-2014), constata-se que os incêndios aumentaram em 36% 

só naquele ano201. 

Aragão et al (2018) estimaram que nos anos e períodos em que se vive a 

seca, os incêndios nas florestas são capazes de emitir cerca de 1 bilhão de tonelada 

de CO2 na atmosfera anualmente, isto é, mais da metade das emissões associadas 

ao desmatamento. Ademais, a presença de material combustível seco no solo – que 

surge como resultado do desmatamento- quando incendia interfere na dinâmica das 

queimadas na floresta. Ou seja, o desmatamento é capaz de piorar o contexto das 

queimadas nos períodos secos, impactando diretamente no clima e contribuindo para 

o aumento de emissão de CO2202.

Existem estudos que sugerem que, na última década, a floresta amazônica 

perdeu parte de seu potencial de captura de carbono da atmosfera, como resultado 

da desaceleração do crescimento líquido de biomassa no solo da floresta203.

O relatório do IPCC AR5, constatou que no período de 1949 a 2017, a floresta 

amazônica sofreu um aumento de temperatura de cerca de 0,6 a 0,7°C204205. E as 

perspectivas futuras demonstradas pelo mesmo relatório são ruins. O IPCC chama 

de RCPs (Representive Concentration Pathways) os diferentes padrões de emissão de 

gases do efeito estufa (GEE). Cada categoria de RCP considera um padrão de emissão 

diferente, podendo ser do mais leve ao mais grave contexto de emissão. O gráfico 

a seguir, demonstra as projeções de alterações climáticas na floresta amazônica até 

2100, considerando diferentes contextos possíveis de emissão:

201 Aragão, L. E. O. C. et al. 21st Century drought-relatéd fires counteract the decline of Amazon 
deforestation carbon emissions. Nat. Commun. 9, 536 (2018).
202 Brienen, Roel & Phillips, Oliver & Feldpausch, Ted & Gloor, Manuel & Baker, T. & Lloyd, Jonathan 
& Lopez-Gonzalez, Gabriela & Monteagudo, Abel & Malhi, Y. & Alvarez Davila, Esteban & Alvarez-Loayza, 
Patricia & Andrade, Andres & Aragão, Luiz & Araujo-Murakami, Alejandro & Arets, Eric & Arroyo, Luzmila 
& Zagt, Roderick. (2015). Long-term decline of the Amazon carbon sink. Nature. 519. 344. 10.1038/
nature14283.
203 IPCC. IPCC Fifth Assessment Report (AR5) - The physical science basis. IPCC (2013). doi:10.1017/
CBO9781107415324.004.
204 IPCC. IPCC Fifth Assessment Synthesis Report-Climaté Change 2014. Synthesis Report. IPCC Fifth 
Assess. Synth. Report-Climaté Chang. 2014. Synth. Rep. pages: 167 (2014).
205 MARENGO, José A.; JÚNIOR, Carlos Souza. Mudanças Climáticas: impactos e cenários para a 
Amazônia. São Paulo, 2018.
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Figura 01
Projeções de Mudanças na temperatura do ar na Amazônia projetada até 2100 pelos modelos do IPCC 

AR5, relativo 1960-90

Fonte: Mudanças Climáticas: impactos e cenários para a Amazônia, 2008206

O quinto relatório do IPCC AR5 apresenta uma projeção sobre a mudança 

de temperatura e de umidade na floresta amazônica, apresentando dois contextos 

possíveis: (i) RCP2.6, que projeta um contexto em que depois de 2050 as emissões 

são estabilizadas; e (ii) RCP8.5, que projeta um contexto em que as emissões seguem 

crescendo até o final do século XXI. De acordo com a imagem a seguir, na Amazônia, 

a temperatura média no fim do século XXI será maior que 4°C e a redução das chuvas 

será de até 40% 207208:

Figura 02
Projeções de Mudanças na temperatura média anual e chuva média anual na Amazônia projetada 

até 2100 

Fonte: Mudanças Climáticas: impactos e cenários para a Amazônia, 2008209.

206 IPCC. IPCC Fifth Assessment Report (AR5) - The physical science basis. IPCC (2013). doi:10.1017/
CBO9781107415324.004.
207 IPCC. IPCC Fifth Assessment Synthesis Report-Climaté Change 2014. Synthesis Report. IPCC Fifth 
Assess. Synth. Report-Climaté Chang. 2014. Synth. Rep. pages: 167 (2014).
208 MARENGO, José A.; JÚNIOR, Carlos Souza. Mudanças Climáticas: impactos e cenários para a 
Amazônia. São Paulo, 2018.
209 PBMC, P. B. de M. C. in Mitigação das mudanças climáticas. Contribuição do Grupo de Trabalho 
3 do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas ao Primeiro Relatório da Avaliação Nacional. sobre 
Mudanças Climáticas 463 (2014).
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Com a finalidade de representar os reflexos da degradação da floresta 

amazônica, o Painel Brasileiro de Mudança do Clima210 e o Plano Nacional de Adaptação 

às Mudanças Climáticas211 ressaltam que, com o passar dos anos, o Brasil sofrerá, em 

um panorama global de mudança climática, com o aumento da temperatura. Esse 

aumento, apesar de ocorrer de maneira variável em cada região, afetará a floresta 

amazônica com maior intensidade.

O artigo “Mudanças Climáticas: impactos e cenários para a Amazônia”(2018) 

aborda, também, a relevância mundial das florestas tropicais. Expõem que o 

desmatamento, e futura extinção, dessa classe de florestas não causará apenas 

resultados locais, mas sim prejuízos em escala mundial. Isso porque existe um processo 

chamado de teleconexões que interfere: (i) no sistema hidrológico; (ii) no sistema 

pluviométrico; e (iii) na temperatura de regiões distantes entre si no planeta. Dessa 

forma, conclui-se que as correntes de circulação atmosférica permitem que a emissão 

de gás carbônico que ocorrer na Amazônia, em um contexto de extinção da floresta, 

afetem o clima e agricultura na China, por exemplo212.

A figura a seguir demonstra o contexto em que as três maiores florestas 

tropicais do planeta fossem extintas. Além de mexer diretamente com o fluxo de 

chuvas, como bem representa a imagem, a extinção dessas florestas causaria o 

aumento em 0,7°C no planeta como resultado de todo o gás carbônico emitido através 

do desmatamento213.

210 Ministério do Meio Ambiente, B. Plano Nacional de Adaptação VolumeII à Mudança do Clima. 
Plano Nac. Adapt. à Mudança do Clima Vol. II II, 394 (2015).
211 MARENGO, José A.; JÚNIOR, Carlos Souza. Mudanças Climáticas: impactos e cenários para a 
Amazônia. São Paulo, 2018.
212 Idem.
213 Ibidem.
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Figura 03
Mudanças relacionadas aos desmatamentos da Amazônia, África Central e Sudeste Asiático 

Fonte: Mudanças Climáticas: impactos e cenários para a Amazônia, 2008214.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) – United 

Nations Environment Programme -, publicou relatório recente intitulado: “The state of 

the world’s forests: forests, biodiversity and people”, no qual indica que os ecossistemas 

florestais são um componente importante da biodiversidade mundial, uma vez que 

várias florestas são mais diversas que outros ecossistemas. Nesse sentido que a 

superfície coberta por florestas constitui um dos indicadores da ODS 15 (Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável).215

De acordo com o relatório, mais da metade das florestas do mundo estão em 

cinco países, quais sejam: Rússia, Brasil, Canadá, Estados Unidos da América e China. 

Os dados apontam que de 1990 à 2020 houve redução da superfície florestal total de 

214 UNPE – United Nations Environment Programme. The state of the world’s forests: forests, 
biodiversity and people. 2020. Disponível em: https://www.unenvironment.org/resources/state-worlds-
forests-forests-biodiversity-and-people. Acesso em: 25.ago.2020. p. 10.
215 Idem.

https://www.unenvironment.org/resources/state-worlds-forests-forests-biodiversity-and-people
https://www.unenvironment.org/resources/state-worlds-forests-forests-biodiversity-and-people
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32,5% para 30,8%, o que representa 178 milhões de hectares de florestas, uma área 

semelhante a da Líbia.216

As florestas estão sujeitas a várias modalidades de perturbações, como: 

pragas, fenômenos meteorológicos diversos e incêndios. Os incêndios naturais, em 

alguns ecossistemas são fundamentais para manutenção da sua dinâmica, contudo, 

o incêndio também é utilizado como forma de ordenamento de terra e em sua maior 

parte são causados por pessoas, avançando sem nenhum controle.217 

A cada ano os incêndios intencionais e naturais queimam milhões de hectares. 

Esses fenômenos ganham grande relevância, como os produzidos na Austrália, no 

Brasil, nos Estados Unidos da América (Califórnia), na Rússia e na Grécia nos anos 

de 2018 e 2019, causando perdas humanas e animais, danos em propriedades e 

infraestruturas, bem como danos econômicos e ambientais.218

O relatório afirma que em razão das mudanças climáticas se prevê que as 

temporadas de incêndios serão maiores, mais graves e atingirão grande parte do 

planeta. Além disso, as queimadas demasiadas impactam negativamente no ciclo 

global de carbono, por isso que a redução das emissões oriundas do desflorestamento 

e da degradação florestal compõe o Acordo de Paris.219

Enquanto não alcançamos essa realidade catastrófica, devemos nos atentar às 

medidas que devem ser tomadas na atualidade para evitar essa previsão. Entretanto, 

o Brasil não está bem colocado nessas medidas, uma vez que segundo o Inpe (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais), o mês de junho de 2020 foi o mês com o maior 

número de queimadas no bioma registrado desde de junho de 2007, com 2.248 focos 

ao passo que, no mesmo período em 2007, foram 3.517 focos. Ou seja, o foi registrado 

recorde dos últimos 13 anos. Isso ocorreu porque com a pandemia do COVID-19, a 

fiscalização na floresta foi reduzida. E, além desse fator, soma-se o fato de ter iniciado 

nesse mês o período de seca na região, o que, junto com o fator desmatamento, 

favorece o alastramento dos incêndios220.

De acordo com Manuel Cesário, a queima da floresta é usada para converter 

áreas de floresta em áreas de plantio ou pastagem, liberando GEE’s. As projeções 

216 Ibidem, p. 23.
217 Ibidem, p. 24.
218 Ibidem, p. 92.
219 VICK, Mariana. Desmate e queimadas em alta: qual o cenário para a Amazônia. Nexo Jornal, 
02, julho de 2020. Disponível em:https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/07/02/Desmate-e-
queimadas-em-alta-qual-o-cen%C3%A1rio-para-a-Amaz%C3%B4nia?utm_source=NexoNL&utm_
medium=Email&utm_campaign=anexo. Acesso em: 03, julho e 2020.
220 CESARIO, Manuel. Early warning system for emerging infectious diseases in South western 
Amazonia: adaptation to the negative impacts of global climate change on human health. FAPESP 
Research program on global climate change. Disponível em: https:// www3. Inpe.br/mudanças_
climaticas/piblicacoes.php. Acesso em: 24.ago.2020.
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mundiais de mudanças climáticas apontam para queda da umidade na região (Brasil) 

e aumento da temperatura; condições estas que “fomentam os incêndios florestais, 

que por sua vez vão aumentar ainda mais os GEE’s, fechando um círculo perverso”.221

Faz-se necessário, dentro da atual conjuntura, o estabelecimento de políticas 

que auxiliem nos avanços mundiais de redução dos GEE’s e, por conseguinte, das 

mudanças climáticas. Dessa forma, o relatório de 2020 do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente indica elementos primordiais favoráveis a um bom 

arranjo florestal sustentável, dentre os quais: boa governança; políticas integradas 

para problemas relacionados; sistemas agrícolas e alimentares sustentáveis; 

segurança da posse da terra; respeita os direitos e os conhecimentos das comunidades 

locais e dos povos indígenas; financiar a conservação e restauração das florestas e 

da biodiversidade; incorporar o valor da biodiversidade na tomada de decisões; 

colaborações regionais; conscientização e mudança de conduta.222

Mas na contramão do que indica a referida Organização Internacional, como 

consta em notícia publicada em 02.07.2020 pela Folha de São Paulo, após o atual 

Presidente brasileiro Jair Bolsonaro sofrer pressões internacionais por conta das 

questões ambientais no Brasil, ele insiste em reforçar que o país deve desfazer visões 

internacionais distorcidas sobre as questões ambientais no país223.

De acordo com José Goldemberg, a experiência tem mostrado que a presença 

do Poder Público pode levar a redução das atividades predatórias e ilegais. No Governo 

Collor (1991) houve uma redução considerável do desmatamento.224

Assim, adentramos na importância das políticas e da boa administração 

públicas em consonância com os compromissos legais assumidos pelo Brasil 

internacionalmente e com os valores e normas a serem observadas pelo país enquanto 

parte integrante da sociedade internacional.

Segundo o professor José Osório, no Brasil, a função da avaliação sofreu 

variações, sendo que no começo da década de 1960 se concentrou no fornecimento de 

informação para os gerentes de programas públicos. Porém, a avaliação passou a ser 

221 UNPE – United Nations Environment Programme. The state of the world’s forests: forests, 
biodiversity and people. 2020. Disponível em: https://www.unenvironment.org/resources/state-worlds-
forests-forests-biodiversity-and-people. Acesso em: 25.ago.2020. p. 149-162.
222 COLETTA, Ricardo Della. Brasil atua para ‘desfazer opiniões distorcidas’ sobre preservação 
ambiental, diz Bolsonaro. Folha de São Paulo, Brasília, 02, julho de 2020. Disponível em: https://
www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/07/brasil-atua-para-desfazer-opinioes-distorcidas-sobre-
preservacao-ambiental-diz-bolsonaro.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_
campaign=compwa%3Floggedpaywall&origin=folha. Acesso em: 03, julho de 2020.
223 GOLDEMBERG,  José. Entrevista: Como Proteger a Amazônia?. Disponível em: hhtps:// www.
brasilagro.com.br/conteudo/como-proteger-a-amazonia-por-jose-goldemberg.html. Acesso em: 
27.ago.2020.
224 NASCIMENTO NETO, José Osório do. Políticas Públicas e regulação socioambiental: governança, 
estratégias e escolhas públicas: energia e desenvolvimento em pauta. Curitiba: Íthala. 2017. P. 309-310.

https://www.unenvironment.org/resources/state-worlds-forests-forests-biodiversity-and-people
https://www.unenvironment.org/resources/state-worlds-forests-forests-biodiversity-and-people
http://www.brasilagro.com.br/conteudo/como-proteger-a-amazonia-por-jose-goldemberg.html
http://www.brasilagro.com.br/conteudo/como-proteger-a-amazonia-por-jose-goldemberg.html
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um elemento da Administração Pública apenas a partir da década de 1970. Na década 

de 1980 a avaliação tende para a função de eficiência na alocação de recursos com 

base em critérios racionais do processo orçamentário. Já na década de 1990 aumenta 

o questionamento sobre o tamanho da eficiência do setor público.225 

Segundo o autor “a partir da ideia de que a definição de políticas públicas 

implica opções a serem feitas pelo Poder Público e que essas opções são externadas 

por variados instrumentos”, pode-se fazer uma gradação considerando os diversos 

atos.226

Dessa forma, a discricionaridade é a margem de liberdade que remanesce ao 

administrador público para eleger, com base em critérios de razoabilidade, um, dentre 

ao menos dois comportamentos possíveis diante de um fato concreto, coma finalidade 

de adotar a solução mais adequada.227

A discricionariedade administrativa pode apresentar vícios: o vício 

da discricionariedade excessiva ou abusiva, quando ela ultrapassa os limites 

estabelecidos pela competência discricionária ou quando a atuação administrativa 

está corrompida ou mal concebida; ou vício da discricionariedade omissiva, isto 

é, quando o agente deixa de escolher o esperado pelo sistema ou o escolhe com 

inoperância, deixando de observar deveres como o da prevenção e o da precaução.228 

Assim, “na tomada de decisão administrativa, o agente público lato sensu tem que se 

guiar, antes de tudo, por estimativas sistemáticas de fato e de direito, seja no momento 

da enunciação, seja no momento da implementação de políticas públicas”.229

Além disso, deve-se ressaltar o papel crucial de indicadores de sustentabilidade 

para embasar a formulação de políticas públicas. Nesse sentido, José Osório explica 

que o desafio socioambiental não decorre, necessariamente, do entendimento do que é 

sustentabilidade. O problema para concretizar políticas de infraestrutura, na verdade, 

tem origem em “aspectos organizacionais, institucionais e operacionais das entidades 

responsáveis pela regulação desses elementos físicos. São os arranjos operacionais 

que, muitas vezes, desestimulam a aplicação de métodos decisórios”.230

Com isso, evidente que a Administração Pública está vinculada às normas 

mesmo quando se trata de decisões discricionárias. Porém, o Poder Executivo Federal 

brasileiro não tem observado as regras supra mencionadas chegando ao ponto de não 

225 Idem.
226 Ibidem.
227 Ibidem, p. 312.
228 Ibidem, p. 313.
229 NASCIMENTO NETO, José Osório do, apud CAVALCANTE NASCIMENTO. Ibidem, p. 240.
230 BRASIL. MPF- Ministério Público Federal. Força tarefa Amazônia. Disponível em: http://www.
mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/ft-amazonia-justica-suspende-autorizacao-para-
financiamento-publico-do-cultivo-da-cana-na-amazonia-apos-acao-do-mpf. Acesso em: 28.ago.2020.

http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/ft-amazonia-justica-suspende-autorizacao-para-financiamento-publico-do-cultivo-da-cana-na-amazonia-apos-acao-do-mpf
http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/ft-amazonia-justica-suspende-autorizacao-para-financiamento-publico-do-cultivo-da-cana-na-amazonia-apos-acao-do-mpf
http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/noticias-am/ft-amazonia-justica-suspende-autorizacao-para-financiamento-publico-do-cultivo-da-cana-na-amazonia-apos-acao-do-mpf
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apenas sofrer pressão internacional, mas também sofrer medidas internas para obrigá-

lo a cumprir com seu papel institucional e constitucional em relação a administração 

da floresta amazônica.

O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra os órgãos 

federais: IBAMA, ICMBio e FUNAI para garantir que tais órgãos cumpram seus papeis 

institucionais implementando ações de controle dos agentes infratores ambientais na 

Amazônia.

Além disso, a promotoria requer que a União Federal seja responsabilizada 

pelos danos causados por sua omissão na adoção de medidas tempestivas para 

proteção da Amazônia e dos povos Indígenas.231 

No bojo da petição o Ministério Público Federal elenca o histórico de exploração 

predatória da Amazônia, indicando o alcance dos maiores índices de desmatamento 

dos últimos dez anos. Ademais, lembra os acordos firmados pelo Brasil que estipula a 

redução de 80% (oitenta por cento) dos índices anuais de desmatamento na Amazônia 

Legal em relação a médica verificada entre 1996-2005, até 2020. A promotoria destaca 

ainda, que a redução é o elemento central de toda política nacional de mudança 

climática, já que as emissões de GEE’s decorrentes do uso do solo correspondem a 44% 

das emissões brasileiras.232

4. CONCLUSÃO

Passou pela estruturação dos sistemas biológicos, pela Deep Ecology 

e pela sinecologia. Assim como pelo estabelecimento de um modelo ético, que 

apesar da vigência do antropocentrismo, apresenta modelos como biocentrismo, 

antropocentrismo puro e o antropocentrismo mitigado e intergeracional.

Assim, verifica-se que a proteção ambiental surge no âmbito internacional 

com aspecto utilitarista ou comercial. Contudo, com o desenvolvimento da tutela 

internacional, vai se mitigando.

Dessa forma, o antropocentrismo mitigado ou reformado; ou ainda, o 

antropocentrismo alargado são frutos da mitigação do antropocentrismo puro e este 

processo de mitigação decorre da necessidade de preservar a vida na Terra.

Dentro da divisão desse antropocentrismo tem-se o antropocentrismo 

intergeracional ou alargado que estabelece obrigações do ser humano do presente 

com os seres humano futuros. Se constituindo, assim, no fundamento ético da proteção 

legal do meio ambiente.

231  Idem, p. 15.
232  Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal.



84 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

Dessa forma, dentro da equidade intergeracional tem-se uma formulação 

ética, que reconhece que o homem possui responsabilidades compartilhadas para o 

futuro.

E quando se fala em gerações futuras se está evidenciando a necessidade 

de continuidade biológica da espécie. Mas esta expectativa de duração no tempo 

não se limita a preservação da vida, mas também de toda a ciência, arte e cultura, 

por exemplo. Pensar nos deveres em relação as futuras gerações implica pensar na 

possibilidade dessas gerações existirem.

Então, a proteção do meio ambiente impõe questões da justiça das normas 

internacionais, por intermédio da compreensão do tempo para o relacionamento 

entre as gerações.

A principio, o Direito Internacional se limitava a estabelecer normas jurídicas 

validas. Já na segunda metade do século XX, se estabeleceu o direito internacional de 

cooperação, contexto em que ganhou espaço a justiça distributiva que firmou na esfera 

ambiental o principio da utilização equitativa dos recursos naturais compartilhados.

Assim, segundo Amaral Junior (2011), a importância da justiça distributiva para 

o Direito Internacional do Meio Ambiente é o fato da proteção ambiental determinar 

limites ao uso dos recursos naturais e a tarefa das normas ambientais dividir ônus das 

medidas de diminuição da poluição entre países que contribuem de maneira diferente 

para a degradação da natureza e não possuem a mesma capacidade de amenizar o 

impacto do crescimento econômico no meio ambiente.

A jurista Edith Brown Weiss (2008), afirma que as mudanças climáticas são 

um problema intergeracional ambiental com implicações para equidade entre as 

gerações presente e as gerações futuras.

Dessa forma, Edmund Burke (BURKE, apud, WEISS, 1992) estabelece que deve 

existir uma parceria que envolve àqueles que vivem, àqueles que morreram àqueles 

que vão nascer.

E os princípios basilares dessa parceria intergeracional são colocados por 

Weiss (1992) como sendo: a necessidade de conservação das opções, conservação 

da qualidade e conservação do acesso. Sendo eles interdependentes entre si, na 

medida em que a qualidade depende da multiplicidade de opções e a conservação 

dessa multiplicidade depende da manutenção da qualidade. E a conservação informa 

que o patrimônio natural e cultural seja comparável em diversidade e qualidade ao 

patrimônio das gerações passadas.

É nesse sentido o esforço trazido na Convenção da UNESCO para a Proteção 

do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Tornando claro que a comunidade 
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internacional passou a compreender o quão importante é a conservação do 

patrimônio natural e cultural, compreendendo estes como bens de interesse universal 

excepcional, devendo ser preservados como elementos do patrimônio mundial de 

toda a humanidade.

E por constituírem patrimônio comum, a Convenção estabelece a proteção 

coletiva do patrimônio mundial. Assim, os bens são de administração do país em 

cujo território ele se encontra, mas por serem primordiais para o Planeta e para a 

humanidade, a responsabilidade é supranacional.

É neste espírito que os lideres do G7 reunidos no dia 26 de agosto de 2019, 

direcionaram suas preocupações para as recentes queimadas da floresta amazônica, 

que no dia 23 de agosto já tinha extensão de 2km. Dentro do encontro do grupo, o 

Presidente da França Emmanuel Macron, convocou uma reunião emergencial para 

tratar do assunto.

Algumas partes da Amazônia já compunham o patrimônio natural da 

humanidade e em 2003 teve um importante acréscimo feito pela UNESCO, chamado 

de Complexo de Conservação da Amazônia Central (Central Amazon Conservation 

Complex), que inclui o Parque Nacional do Jaú, a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável de Amanã, a Estação Ecológica de Anavilhanas e parte da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável de Mamirauã.

Entendendo que cabe à toda a humanidade a responsabilidade pelo patrimônio 

mundial, os países do G7 anunciaram ajuda no valor equivalente a R$ 91 milhões de 

reais para auxiliar no combate aos incêndios. Além disso, o G7, de imediato, objetiva 

mandar ajuda por Terra e aviões-tanque para despejar água sobre os inúmeros focos 

de incêndios que estão destruindo a floresta.

Além disso, a floresta amazônica constitui um bem excepcional a tal ponto que 

o encontro da Assembleia Geral da ONU que ocorrerá em setembro de 2019 tratará 

especificamente da Amazônia.

Fica claro, então, que os Estados Parte da Convenção, em certa medida, têm 

compreendido que a concretização da ética intergeracional perpassa pela preservação 

do  Patrimônio Mundial, garantindo-se as presentes e futuras gerações o legado das 

gerações passadas.

A questão que se coloca ao se tratar de bens de interesse nacional é a soberania 

do país em cujo território este bem se encontra. Dessa forma, a despeito da Convenção 

zelar pela soberania do Estado administrador do bem, diante da negligencia deste, em 

relação a um bem primordial para o futuro do Planeta, como a floresta amazônica, 
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por exemplo; há de ser questionar se a soberania pode se sobrepor ao futuro da 

humanidade.

4.1. O Direito internacional de solidariedade, transpõe as limitações presentes 

no Direito Internacional de coexistência e de cooperação, confirmando a ideia de 

interdependência defendida por Francisco de Vitória já no século XV. Assim, as normas 

imperativas de Direito Internacional impõem obrigações erga omnes, tal como a de 

preservação ambiental.

4.2.O Brasil está vinculado a normas internas de Administração Pública,  bem 

como a compromissos externos de administração da floresta que se encontra sob a 

sua soberania. Além disso, precisa lidar não apenas com os desafios internos e com 

desafios supranacionais como as mudanças climáticas que impactam no ecossistema 

da floresta amazônica.

4.3. Como mostram as estatísticas, o governo brasileiro não tem logrado 

êxito na gestão da floresta amazônica, sendo imperioso o estabelecimento de 

uma administração pública mais coesa e transparente conformada com as normas 

internacionais as quais o Brasil está vinculado, mas sobretudo ao estabelecimento de 

uma governança ambiental.

4.4. Para que o Brasil cumpra com seus deveres internacionais é primordial 

a eficiência da gestão interna e isso implica a administração pública local. Deve-se 

estabelecer uma governança que trabalhe a mudança de paradigma dos proprietários 

de terra para que os mesmos entendam o quão vantajoso é incluir a sustentabilidade 

em seus negócios. 

4.5. Uma governança que respeite a cultura dos autóctones viabilizando uma 

gestão integrada econômica e ambientalmente sustentável. Uma governança que 

incentive projetos REDD233 e MDL234, bem como que crie uma legislação favorável a 

novas possibilidades como a implementação de PSA235, diversificando as possibilidades 

de gestão ambiental da região, promovendo sua preservação atemporal para toda 

humanidade.

233  Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
234  Pagamento por Serviços Ambientais.
235 
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INTRODUÇÃO

            A qualidade de ente federativo atribuída ao Município a partir de 1988, com 

a nova Ordem Constitucional, foi imprescindível para lhe restabelecer a autonomia 

administrativa, financeira e política, que estavam presentes em momentos não 

ditatoriais do país nas Constituições Federais, que já garantiam aos Municípios 

certa autonomia,  porém,  ser elevado à categoria de ente federado ampliou suas 

prerrogativas políticas e organizacionais não mais dependentes dos estados-membros.

 Muito desejada, responsável em grande parte pela redemocratização do país, 

posto que vem empoderando os cidadãos citadinos, fortalecendo o poder local.  

 Esse artigo tem por objetivo expor sobre a influência da autonomia municipal 

na Governança Paradiplomática, que pode ser exercida pelos Municípios ao participar 
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de órgãos e instituições internacionais, como também sua influência na Governança 

Interfederativa, exercida pelo Municípios partes de Regiões Metropolitanas. 

 A questão que se propõe é justamente ponderar sobre esse atributo municipal, 

que possibilita a defesa de direitos e interesses, inclusive internacionalmente, mas 

que, quando se faz necessário decisões conjuntas, integradas, consensuadas, que 

considerem outros partícipes também autônomos, como no caso dos municípios 

partes das Regiões Metropolitanas, esse empoderamento pode dificultar a solução de 

problemas comuns. 

 E essa é a razão da presente reflexão, para que se encontre caminhos 

facilitadores para encontrar soluções para questões ambientais urbanas através do 

exercício da autonomia, considerando a autonomia de outros entes da mesma esfera 

federativa. E, desse modo, considerando fatores positivos da autonomia municipal 

para a prática da paradiplomacia, mas também que deve ser autodelimitada para 

possibilitar a solução dos problemas de interesse comum das Regiões Metropolitanas.

 A primeira seção trata da autonomia municipal, das atribuições e competências  

constitucionais. A segunda seção discorre sobre a Governança Paradiplomática, seu 

conceito, as razões de seu surgimento e a participação dos municípios como entes 

subnacionais em órgãos internacionais em busca da satisfação de seus interesses.  

 Na terceira e derradeira seção aborda-se a Governança Interfederativa exercida, 

de forma conjunta, pelos Municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, da forma 

como prevista na Lei Federal nº 13.089/2015, denominada Estatuto da Metrópole, 

expondo algumas das dificuldades na concretização da mesma. 

 Utilizando o método dedutivo e fundamentada na doutrina jurídica, 

constitucional e ambiental, como também na legislação nacional pertinente, por 

meio de bibliografia selecionada e sítios eletrônicos oficiais, procedeu-se à pesquisa 

qualitativa. 

1. Autonomia Municipal e Competências Constitucionais.

  Uma Federação nasce tipicamente da união de outros Estados, contudo, no 

Brasil a federação por fracionamento de um Estado Unitário. O historiador Gomes236 

conta que a formação inicial, em capitanias hereditárias, fez com que surgissem 

províncias autônomas e estranhas umas as outras. Essas capitanias hereditárias, por 

sua vez, foram divididas em partes menores que eram distribuídas, pelas autoridades 

da época, que emitiam documentos de doação de terras, impondo o dever de cultivo 

por um determinado tempo e recolhimento de tributos à Coroa Portuguesa, o que foi 

236  GOMES, Laurentino. 1808, 2ª ed., São Paulo: Planeta, 2011.
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denominado de regime de sesmarias.  Com a vinda da família real, se verificou uma 

certa unidade e, posteriormente, com a independência, o Brasil nasceu como Monarquia 

num Estado unitário, entretanto, havia desde essa época um forte ideal Federativo, 

talvez até mais acentuado do que o ideal Republicano, posto que a autonomia das 

províncias era almejada desde o Brasil colônia, como também esclarece Gomes237 

(2011).

 A partir da proclamação da República, no final do século XIX, o Brasil passou 

a ser um Estado Federado, e mesmo em períodos de regimes autocráticos, quando 

a autonomia dos entes federados era praticamente suprimida, não voltou a ser um 

Estado unitário, mesmo que apenas formalmente, como explica Silva238. 

 A Carta Magna239 em seu art. 1º estampa a forma de Estado quando declara 

que o Brasil é uma República Federativa, em união indissolúvel, uma vez que é típico 

a impossibilidade de secessão no federalismo, e eleva o Município com um dos entes 

federados.

Dallari240 afirma que esta Forma de Estado tem verificado seu prestígio 

aumentado na atualidade, por conter a concentração do poder, mesmo que não a 

impeça totalmente, inibindo a estruturação de governos autocráticos, sendo mais 

propício para a defesa das liberdades públicas do que um Estado unitário. Assegura 

participação mais ampla, tanto para os cidadãos como para suas lideranças, pois 

permite àquele que não tem ou não quer exercer liderança federal ser uma liderança 

local ou regional. 

Esclarece ainda, esse Autor241, que o Estado Federal preserva valores culturais 

locais e promove a integração desses, transformando em fraternidade possíveis 

conflitos. Assevera também que um Estado Federal “é mais democrático, pois assegura 

uma maior aproximação entre governantes e governados”, garantindo aos cidadãos 

“acesso mais fácil aos órgãos do poder local”, o que acabará influenciando no poder 

federal. 

237 Ibid. 
238 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 41ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2018.
239 BRASIL [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 de 
junho de 2020. 
240 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado, 33ª. ed., São Paulo: Editora 
Saraiva, 2016.
241 Ibidem, p. 255
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Essa forma federada é cláusula pétrea, como disposto no § 4º, inciso I, do 

art. 60 da Carta Constitucional242, o que quer dizer que nem mesmo através de 

emenda constitucional poderá ser alterada para a forma unitária, e que também as 

competências dos entes federativos não poderão ser amesquinhadas, diminuídas, ou 

suprimidas, nem mesmo parcialmente;

Os entes federativos não são soberanos, uma vez que somente o Estado 

Federal o é, mas recebem por outorga constitucional, nos limites de suas atribuições, 

determinados poderes políticos e administrativos necessários à composição de seu 

governo e à gestão de seus negócios internos, ou seja, são autônomos. 

Suas atribuições são fixadas constitucionalmente por meio de uma distribuição 

de competências e renda própria, não existindo hierarquia na organização federal 

entre os entes federados.  A distribuição de competências dos entes federativos está 

prevista nos art. 18 ao 33 e a atribuição de renda própria a cada ente nos art. 145 ao 

162, todos dispositivos constitucionais. 

 A organização político-administrativa da República do Brasil, citado todos os 

entes federados, é reafirmada no art. 18 da Constituição Federal, garantindo que todos 

desfrutam da prerrogativa de serem autônomos. 

 Assim, o Município passa a ter capacidade de autogoverno, autoadministração, 

auto-organização e autolegislação, mesmo que alguns autores, como Silva243, entendam 

que o Município não é um ente federativo típico e que a própria constituição algumas 

vezes não envolve o Município como um dos entes federados. 

 Isso poque, por exemplo, os Municípios não têm representatividade no senado, 

e ter um legislativo bicameral com uma das casas compostas por representantes dos 

entes federados é característica própria de um Estado Federativo. Porém, em outros 

dispositivos lhes garante essa prerrogativa, o que é benéfica à consolidação da 

democracia e para atribuição de poder aos cidadãos.

 Nas constituições anteriores, mesmo nas democráticas, onde também era 

atribuída uma certa autonomia aos municípios, esses eram sempre subordinados, 

quanto aos aspectos organizacionais, aos Estados-Membros.

    As competências de cada ente federativo são estabelecidas 

constitucionalmente considerando o princípio da predominância do interesse, 

cabendo à União as matérias e as questões de interesse geral, aos Estado-Membros as 

de interesse regional e aos Municípios as de interesse local.

242 BRASIL [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 de 
junho de 2020. 
243 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 41ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2018.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

91

 Com referência às competências relativas aos interesses das cidades que 

não sejam exclusivas dos Municípios, destacam-se no texto constitucional244: no 

art. 21 a competência material da União para de instituir diretrizes gerais sobre: 

desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e transporte urbanos; no 

art. 23 as competências comuns, também material, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios:  de promover programas de construção de moradias, a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, saúde, proteção ao 

meio ambiente, combate à poluição, o combate das causas da pobreza e os fatores de 

marginalização, proteção ao patrimônio cultural, entre outras; no § 1º do  art. 25 que 

atribui a competência residual aos Estados-Membros, que não lhes sejam vedadas; 

ne § 3º do mesmo artigo, a competência de instituir as regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, para os Estados-Membros. 

 O art. 30 estabelece competências legislativas e materiais exclusivas do 

Município,   como: legislar sobre qualquer assunto de interesse local; a de suplementar, 

no que couber, a legislação federal e a estadual; promover, no que couber, o 

ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle do uso, parcelamento e 

ocupação do solo urbano; promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual; prestar serviços saúde, 

educação infantil e de ensino fundamental, com cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, dentre outras.  

 No capítulo da política urbana a Constituição Federal245 prevê em seu art. 

182 que é o Município, o ente federativo competente para executar essa política de 

desenvolvimento urbano, que tem com o objetivo de ordenar o desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e de garantir o bem-estar de seus habitantes, tendo como 

instrumento básico o Plano Diretor, que deve prever a função social da propriedade 

urbana. 

 Fiorillo246 diz ser facilmente  dedutível  tais competências não podendo ser 

dissociadas, para execução da política urbana, dos Princípios da Dignidade da Pessoa 

Humana e do Desenvolvimento Sustentado, que que sejam atingidos seus objetos de 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes, que 

nada mais são do que garantir o direito à sadia qualidade de vida, satisfazendo os 

valores de vida humana com dignidade.

244 BRASIL [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 de 
junho de 2020. 
245 Ibidem
246 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Estatuto da Cidade Comentado, São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2002.p. 18
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 Se pode concluir que a principal função da política urbana é garantir o bem 

estar a seus munícipes, que se verifica quando garantidos os direitos fundamentais, em 

especial os individuais e sociais, previstos, respectivamente, nos art. 5º, caput e inciso 

X (à vida, à privacidade, à igualdade, à liberdade e à propriedade) e 6º (à educação, à 

saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à previdência 

social, à proteção a maternidade e à infância, à assistência aos desamparados) 

da Carta Magna, o que Fiorillo247 chama de “piso vital mínimo”. 

 Para Fiorillo248 a Autonomia Municipal funciona como uma força “centrípeta” 

distribuindo o poder estatal para as pontas da estrutura governamental, beneficiando 

às sociedades locais, dando-lhes voz, que vêm se apoderando dessa faculdade/direito. 

 Por ser essa Forma de Estado cláusula pétrea, juntamente com todas as 

prerrogativas dos entes federados instituídas pela Constituição, a autonomia municipal 

não pode ser diminuída, mesmo que parte. Essa previsão constitucional trouxe para 

mais perto dos cidadãos a participação na vontade estatal. Essa prerrogativa é um 

dos fatores responsáveis pela redemocratização do país, e vem beneficiando às 

sociedades locais, que vêm se apoderando dessa faculdade/direito nesses trinta anos 

da nova ordem constitucional. 

2. Governança Paradiplomática.

 Kotzias e Silveira249 afirmam que a globalização intensificou as relações 

internacionais, com uma maior velocidade na troca de informações, tornando as 

fronteiras mais permeáveis e relativizando o papel do Estado no contexto internacional, 

resultando na desvalorização da soberania, com a valorização da interdependência.

 De outra parte, os mesmos autores250, entendem que surgem questões 

transfronteiriças, especialmente as ambientais, para as quais os Estados, muitas vezes, 

não têm agilidade suficiente para resolvê-las, pelo menos não sozinhos, e assim, 

essa lacuna deve ser preenchida por outros atores, visando soluções mais “céleres e 

inovadoras”. 

 Ganha força a governança global, em busca da “solucionática”251. Ações de 

247 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro, 7ª. ed., São Paulo: 
Editora Saraiva. 2006. p. 258
248 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. O Direito de Antena em Face do Direito Ambiental no Brasil, 
São Paulo: Editora Saraiva, 2000, p.75. 
249 KOTZIAS, Fernanda Vieira; SILVÉRIA, Henrique Lago da, Contribuições da Paradiplomacia para 
a agenda ambiental da Governança Global: Aspectos Teóricos e Práticos, In: Gonçalves, Alcindo e Rei, 
Fernando (org). Governança e Paradiplomacia Ambiental, p. 11-50, Santos: Leopoldianum, 2015, p.11.
250 Ibidem, p.12.
251 REI, Fernando; SILVA, Deise Marcelino da. Direito Internacional do Meio Ambiente (DIMA) 
e Direito Ambiental Internacional (DAI): Novos Atores em cena, p.6. Disponível em: http://www.
publicadireito.com.br/artigos/?cod=16e62507eba0d973. Acesso em:  10 de jul. de 2020.
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governança objetivando a proteção do meio ambiente ganharam um impulso especial 

posto que sua degradação afeta a todos os seres viventes no globo terrestre. 

Rei e Silva252 esclarecem que a “inclusão de novos atores nas negociações 

internacionais tem representado um positivo fenômeno”, contribuindo para 

estabelecer políticas para defesa do meio ambiente, entre esses novos atores os 

governos subnacionais, que desenvolvem importante papel na proteção do meio 

ambiente.

 Gonçalves253 afirma que “a solução de problemas relativos ao meio ambiente 

exige ações que implicam necessariamente uma abordagem global, uma vez que não 

são questões circunscritas e aos territórios nacionais ou mesmo regionais.”

Gonçalves e Lima254, demonstram que o conceito de governança vem 

evoluindo, especialmente a partir dos anos 1980, e que atualmente o termo 

governança global se refere a um processo que ultrapassa as fronteiras estatais, 

para enfrentar problemas comuns de diversos Estados, ou até mesmo de atores não 

estatais. Nesse processo a cooperação entre as diversas partes envolvidas é muito 

favorável para definir políticas globais, suprindo lacunas na solução de problemas, 

onde os Estados, pelos meios tradicionais, não conseguem resolvê-los.  E desse modo, 

pelos ensinamentos desses autores, pode-se definir Governança Global como um 

processo, construído por ações e diálogos em busca de acordos consensuados. É 

processo, caminho e soluções.  Um processo amplo, complexo, dinâmico e interativo, 

que evolui e se ajusta a novas circunstâncias.

Dentre esses novos atores estão os governos subnacionais e sua atuação 

denomina-se como paradiplomacia.

De outra parte, Granzieira255, relata que o Relatório de Brundtland, em abril 

de 1987, também intitulado  Nosso Futuro Comum, conceitua Desenvolvimento 

Sustentado como sendo “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades”. Sobre o tema também afirma que: as necessidades humanas devem ser 

atendidas, por suas sociedades, com o aumento do potencial produtivo e também pela 

garantia de oportunidade iguais a todos; e, não deve colocar em risco os “sistemas 

252 Ibidem, p.12.
253 GONÇALVES, Alcindo, Governança Global. In: GONÇALVES, Alcindo e COSTA, José Augusto 
Fontoura, Governança Global e Regimes Internacionais. São Paulo: Almedina, 2011, p. 85.
254 GONÇALVES, Alcindo; LIMA, Luciana. Normas Socioambientais Privadas: Instrumentos para a 
Governança Global da Sustentabilidade, Caderno de Relações Internacionais, vol. 8, nº 14, jan-jun,2017, 
p. 5-31. p. 9   Disponível em: http://faculdadedamas.edu.br/revistafd/index.php/relacoesinternacionais/
article/view/583/495. Acesso em: 06.06.2019.
255 GRAZIERA, Maria Luiza Machado.  Direito Ambiental, 2ª edição, São Paulo: Editora Atlas S.A., 
2011, p.37. 
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naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos e os seres 

vivos”.  A reflexão sobre as perdas de recursos naturais, o esgotamento de fontes de 

energia e mudanças climáticas, fez com que fossem traçadas diversas estratégias 

internacionais, e em vista disso a governança global teve sua importância aumentada, 

mas foi na Convenção Rio/92 que a inclusão de outros atores, especialmente os locais, 

na governança global ficou mais evidenciada. 

Kotzias e Silveira256 consideram que a Rio/92 buscou verticalizar a noção de 

desenvolvimento sustentável e negociar saídas e mecanismos com esse fim. A Agenda 

21, que foi um plano de ações editado pela Conferência das Nações Unidas do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento de 1992, realizada na cidade do Rio de Janeiro, visando 

alcançar o desenvolvimento sustentável, apresentou métodos de proteção ambiental, 

justiça social e econômica, como também a necessidade de fragmentar o papel do 

Estado, especialmente nas questões ambientais, não para lhe retirar a responsabilidade 

pela proteção ou pelos danos, mas para permitir que se  buscasse soluções efetivas 

por meio de uma maior integração com outros setores nacionais e internacionais.  

Nessa convenção já estava presente a governança participativa no âmbito ambiental, 

juntando o poder do Estado com outros atores do sistema internacional.

Nesse sentido, Ermínia Maricato257 conta que na Rio/92 constava dentre seus 

princípios e objetivos o desenvolvimento sustentável nos assentamentos humanos, 

foco de sua pesquisa, e afirma também que a descentralização e  a participação 

democrática eram muito presentes em toda a concepção da convenção e em suas 

conclusões. Assevera que a Conferência de Istambul de 1996 ampliou a discussão 

sobre o tema moradia e desenvolvimento de assentamentos humanos, e que agregou 

setores não-governamentais aos tradicionais setores de representação político, 

técnico e acadêmico, que a agenda Habitat, dando especial valor ao poder local. 

 Esse maior valor ao poder local também fortalece a atividade paradiplomacia 

pelos entes subnacionais, especialmente pelos municípios.

  A atividade internacional dos governos subnacionais chama-se 

paradiplomacia, nomenclatura dada por Panayotis Soldatos. A princípio ligada a 

governos subnacionais de estados federais (forma de estado que vem crescendo 

como exposto na seção anterior) e com o tempo foi expandindo para outras formas 

de estados, com outras organizações política-administrativas, tornando o fenômeno 

global, com novos atores abordando o tema.  

256 KOTZIAS, Fernanda Vieira; SILVÉRIA, Henrique Lago da, Contribuições da Paradiplomacia para 
a agenda ambiental da Governança Global: Aspectos Teóricos e Práticos, In: Gonçalves, Alcindo e Rei, 
Fernando (org). Governança e Paradiplomacia Ambiental, p. 11-50, Santos: Leopoldianum, 2015, p.13.
257 MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. 6ª. edição. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2013.p.169.
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 Kotzias e Silveira258 ainda esclarecem que a paradiplomacia configura-se por 

esse envolvimento de governos subnacionais com o estabelecimento de contatos, 

permanentes ou provisórios, formais ou não, nas relações internacionais,  entre si, 

governos subnacionais, e com outras entidades estrangeiras públicas ou privadas,  

objetivando estabelecer relações: econômicas, buscando investimentos, mercados 

para produtos nacionais, tecnologia para modernização, e promoção do turismo, para 

crescimento econômicos e criação de empregos; culturais, para promover seu idioma 

e sua cultura; e, políticas, visando as aspirações nacionais, promover debates sobre 

assuntos que lhe afetam diretamente, especialmente quanto ao meio ambiente. 

 Para Michael Keating259 “paradiplomacia é ainda caracterizada por um alto 

grau de envolvimento da sociedade civil e do setor privado” 

 Assim a paradiplomacia é a atividade internacional de governos subnacionais 

(regiões, estados federados, províncias, municípios) de forma paralela e/ou 

complementar à diplomacia tradicional, dos governos centrais.

 Diversos fóruns globais foram criados a partir de tratados internacionais, como a 

Convenção Quadro da ONU, em 1992, sobre Mudanças Climáticas e a Convenção sobre 

Diversidade Biológica, a permitir e incentivar a participação dos entes subnacionais 

e aumentar a governança global. Como uma dessas iniciativas paradiplomáticas, 

relacionadas a participação das cidades, se destaca na agenda global a ICLEI – 

International Council for Local Environmetal Initiatives, um movimento de 12 mega-

cidades, 100 super-cidades e regiões urbanas, 450 grandes cidades, 450 cidades médias 

e pequenas, espalhadas em 86 países diferentes. 

 Ribeiro260 em sua obra analisa a atividade paradiplomática de algumas 

cidades brasileiras, a partir dos anos 90, que apesar da autonomia municipal ser 

efetivamente garantida constitucionalmente ainda não é exercida na sua plenitude. 

Afirma que os governos subnacionais são atores cada vez mais presentes nas relações 

e debates internacionais, crescendo em relevância, e que apesar dessa importância 

e legitimidade democrática, essa atividade ainda não desperta tanta atenção dos 

governos municipais. 

 Essa autora, como a maioria dos autores, considera que essa atuação 

internacional dos governos locais pode trazer-lhes muitos benefícios e soluções, 

258 KOTZIAS, Fernanda Vieira; SILVÉRIA, Henrique Lago da, Contribuições da Paradiplomacia para 
a agenda ambiental da Governança Global: Aspectos Teóricos e Práticos, In: Gonçalves, Alcindo e Rei, 
Fernando (org). Governança e Paradiplomacia Ambiental, p. 11-50, Santos: Leopoldianum, 2015.
259  Apud Kotzias; Silvéria, Ibidem,  p. 19
260  RIBEIRO, Maria Clotilde Meirelles, Globalização e novos atores: a paradiplomacia das cidades 
brasileiras, Salvador: EDUFBA, 2009. ISBN 978-85-232-1201-8. Disponível em: https://static.scielo.org/
scielobooks/zxnbn/pdf/ribeiro-9788523212018.pdf. Acesso em: 10 maio 2019.
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sendo as duas principais vantagens deste envolvimento: os benefícios econômicos; 

e, o fortalecimento da democracia e do sistema federal, posto que influenciaria as 

diretrizes da política externa com ampliação da participação.

 Ribeiro261 aborda, ainda, que a redemocratização da América Latina na década 

de 1980 promoveu maior “protagonismo aos governos locais”, porém, reduziu “sua 

capacidade financeira” (paradoxalmente), o que os conduziu a “desenvolver ou ampliar 

as suas relações internacionais” para encontrar recursos e soluções para enfrentar a 

crise e “as consequências negativas da globalização”. 

 A criação da rede denominada Mercocidades, em 1995, evidencia que a 

criação dessa rede internacional de cidades desses países fora estimulada pelos 

“processos de integração econômica sub-regional na América Latina”, com o objetivo 

de possibilitar às autoridades municipais eleitas democraticamente participarem de 

decisões com referência a temas de suas competências, da mesma forma que a Rede 

Andina de Cidades (RAC). Em 2000 foi criada a Reunião Especializada de Municípios e 

Intendências (REMI) na estrutura do Mercosul, o reconhecendo a rede Mercocidades 

pelos Estados membros do Mercosul. 

 Ligado ao Grupo Mercado Comum foi criado em dezembro de 2004, o Foro 

Consultivo de Municípios, Estados federados, Províncias e Departamentos do Mercosul, 

que propicia a participação direta dos governos subnacionais na estrutura institucional 

do Mercosul.

 Ribeiro262 afirma que três municípios brasileiros se destacam na ação 

internacional Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, e divulgam sua inserção internacional 

com as suas melhores práticas, e aponta “como o marco do reconhecimento do governo 

federal, com relação às ações internacionais federativas de estados e municípios, 

a criação da Assessoria de Relações Federativas (ARF)”, no ministério das Relações 

Exteriores. 

 Essa autora263 faz um análise da atividade paradiplomática de setenta e duas 

cidades,  separadas por alguns critérios (2009, p.1089), a saber: ser capital (45%), ter 

população maior que 500mil (28%), ser fronteiriça (7%), ser principal cidade (polo) de 

Região Metropolitanas (7%), ser Centro Universitário (7%), ter Gestor participante de 

evento de Relações Internacionais (3%), e  ser Históricas (3%).  Separa os municípios 

com ações paradiplomáticas com estrutura própria para manter relações exteriores, 

os com atividade sem estrutura própria, e os sem atividade paradiplomática. Dentre 

os municípios que exercem a paradiplomacia, com ou sem estrutura, separa-os 

261  Ibidem p.41-42
262  Ibidem, p. 70.
263  Ibidem, p. 71.
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por macrorregião, indica ainda os percentuais de criação dos órgãos para relações 

exteriores por ano, e outras tantas análises que não se poderia reproduzir neste artigo. 

 Considerando os municípios, escolhidos sob os critérios acima referidos, 

Ribeiro264 (2009, p. 1338, 1348) aponta que 40% desenvolve paradiplomacia com 

estrutura administrativa própria para relações internacionais, 31% desenvolve 

paradiplomacia sem estrutura administrativa própria, e 29 % não desenvolve.  Dentre 

os que desenvolvem alguma atividade paradiplomática, com ou sem estrutura, estão 

localizados nas macrorregiões do país, da seguinte forma: no Sudeste 45%, no Nordeste 

21%, no Sul 20%, no Norte 10 % e no Centro-Oeste 4%. Aponta 2005 como ano ápice 

da criação dos órgãos especializados para as relações internacionais, com 37,9%, dos 

municípios objeto de sua pesquisa, considerando desde o ano de 1986, seguindo pelos 

anos 2006, com 13,8 %, e 2007 com 10,3%, mas em decadência.

 Pode-se verificar que está na macrorregião sudeste a maior quantidade de 

municípios, do universo analisado, com atuação paradiplomática, que coincide com a 

mais urbanizada e densamente ocupada do país, o que pode evidenciar um poder local 

mais consubstanciado onde há um maior número de pessoas a exercê-lo, empurrando 

o município a encontrar soluções para seus problemas e necessidades em outros 

âmbitos, que não os nacionais. 

 Porém essa atuação paradiplomática poderia ser maior do que a atualmente 

exercida, que está aquém do que essa prerrogativa constitucional, da autonomia 

municipal, lhe permite, garante e estimula, para solucionar os problemas urbanos de 

interesse local e as necessidades de seus munícipes para garantir-lhe existência digna. 

3. Governança Interfederativa dos Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas. 

 O Estatuto da Metrópole265 define a governança interfederativa nos incisos  IV 

e XI do art. 2º como o “compartilhamento de responsabilidades e ações”, por entes 

federativos, para efetivar as denominadas “funções públicas de interesse comum” 

- FPIC, mediante um sistema de planejamento, execução de projetos, captação 

e distribuição de recursos financeiros para essa execução, operação e de gestão 

conjunta.

 Ensinam Carriço e Saleme266 que essa governança consiste na “tomada conjunta 

de decisões” para a execução das FPIC, e ao ser criada a entidade técnica gestora e a 

264  Ibidem, p. 80-81. 
265  BRASIL. Lei nº. 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras providências. .Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm. Acesso em: 19 de junho de 2020. 
266 CARRIÇO, José Marques; SALEME, Edson Ricardo, Comentários ao Estado da Metrópole, Santos: 
Ed. Universitária Leopoldianum, 2018, p.35. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm
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instância deliberativa, deve ter representação paritária dos entes federativos em sua 

composição e nos processos decisórios. 

 Essa Lei Federal considera, em seu art. 2º, inciso III, que para a Região 

Metropolitana ou Aglomeração Urbana tenha gestão plena deve necessariamente 

possuir: sua formalização e delimitação prevista em lei complementar estadual; uma 

estrutura de governança interfederativa própria; e, um Plano desenvolvimento urbano 

integrado, aprovado por lei ordinária estadual.

Carriço e Saleme267 afirmam que ter gestão plena conforme definido em 

lei é como condição sine qua non para o funcionamento satisfatório da Região 

Metropolitana ou Aglomeração Urbana.  

A estrutura básica para a governança interfederativa é estabelecida no 

art. 8º desse Estatuto, que deve conter: uma instância executiva composta pelos 

representantes do Poder Executivo dos entes federativos integrantes das unidades 

territoriais urbanas; uma instância colegiada deliberativa com representação da 

sociedade civil; organização pública com funções técnico-consultivas; e sistema 

integrado de alocação de recursos e de prestação de contas.

 Somente cumpridos os requisitos do art. 2º, incisos IV e XI e do art. 8º do 

Estatuto da Metrópole, ou seja, se possuir gestão plena, poderá receber apoio, técnico 

e financeiro, da União para sua governança interfederativa.  Esse apoio também só 

existe no texto legal uma vez que não foi institucionalizado. 

 Moura e Hoshino268 também afirmam a importância do cumprimento dos 

dispositivos da Estatuto da Metrópole para configurar a gestão plena, com a instituição 

por lei do PDUI e uma estrutura como com: uma instância executiva; uma instância 

colegiada deliberativa com representação da sociedade civil; organização pública 

com funções técnico-consultivas; e um sistema de alocação de recursos e de prestação 

de contas.

 Um panorama das Regiões Metropolitanas - RMs e Regiões Integradas de 

Desenvolvimento – RIDEs, que são regiões que incluem municípios de diferentes 

Unidades Federada é estabelecido por Costa et al 269. 

 Esses autores examinam a constituição e estrutura de doze das principais 

RMs instituídas pelo país, sendo seis anteriores a nova ordem constitucional e seis 

267 Ibidem, p. 32
268 MOURA, R, e HOSHINO, T. de A.P., Estatuto da Metrópole: enfim, aprovado! Mas o que oferece à 
metropolização brasileira, 2015, p.7.
269 COSTA, M. A.; FAVARÃO, C. B.; TAVARES, S.; BLANCO JUNIOR, S.. Do processo de metropolização 
institucional à implementação do Estatuto da Metrópole: dois balanços, suas expectativas e incertezas. 
In MARGUT. B. O.; FAVRÃO, C. B. (orgs.) Brasil metropolitano em foco: desafios à implementação do 
Estatuto da Metrópole. Brasília: Ipea, 2018. p. 19-54. 
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posteriores a ela, verificando sua adequação ao Estatuto da Metrópole. Justificam essa 

divisão pelo deslocamento de competência feita pela Constituição Federal, antes dela 

as RMs eram instituídas pela União Federal, posteriormente pelos Estados-membros, 

conforme § 3º do art. 25. 

 No estudo referido pode-se observar a completa heterogeneidade da formação 

e instituição das Regiões Metropolitanas, muitas vezes sem conurbação de fato, e sem 

cumprir os critérios definidos em lei.

 Ribeiro et al270 entendem que a transferência aos estados da competência para 

criar regiões metropolitana gerou uma heterogeneidade nas definições de critérios 

adotados para instituí-las, o que dificulta a elaboração de uma política nacional.  

 De outra parte a autonomia municipal por vezes interfere de modo negativo 

na execução das funções públicas de interesse comum, posto que os partícipes 

das Regiões Metropolitanas ou Aglomerações não conseguem encontrar soluções 

consensuadas, em razão de interesses particulares. 

 Entre 1974 e 1995, mais de duas décadas, portanto, não foi instituída qualquer 

unidade metropolitana no país, posto que em razão do contexto político havia uma 

rejeição a qualquer modelo que pudesse representar uma centralização de poder. 

 Costa et al271 apontam que atualmente encontram-se instituídas 80 RMs e 3 Rides, 

sendo: 34 na Macrorregião  Nordeste, 23 na Macrorregião Sul,  13 na Macrorregião 

Norte, 10 na Macrorregião Sudeste, e  3 na Macrorregião Centro-Oeste. Dessas 80 Rms 

somente a partir de 2009, com incentivo financeiro federal, especialmente através da 

Lei Federal do Programa Minha Casa Minha Vida, foram criadas 42 novas RMs, sendo 

distribuídas: 21 na Macrorregião Nordeste,  13 na Macrorregião Sul,  5  na Macrorregião 

Norte, e  apenas 3 na Macrorregião Sudeste no Estado de São Paulo. A Macrorregião 

Sudeste apesar de ser a mais urbanizada e densamente ocupada do país não foi o 

principal foco da metropolização institucional. 

 O deslocamento de competência constitucional para os Estados-Membros, já 

referido, fez com que esses entes federados sob critérios próprios instituíssem suas 

RMs de forma completamente heterogênea, variando não só o número de municípios 

que integra cada RMs, como também o número de municípios dentro de cada Estado-

Membro que se encontram localizados em RMs, nem mesmo o número de habitantes 

foi levado em consideração, o que poderia comprovar a conurbação. 

    Os autores desse estudo272 asseveram que as Macrorregiões Nordeste e a 

270  RIBEIRO, L.C. de Q.; SANTOS JR., O.A;  RODRIGUES, J.M., Estatuto da Metrópole: avanços, limites 
e desafios, Disponível em: http://wp.clicrbs.com.br/ambienteurbano/2015/04/14/estatutoda-metropole-
avancos-limites-e-desafios/?topo=98.. 2015. Acesso em: 10 maio 2019.
271  Ibidem.
272  Ibidem 
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Sul são as que possuem o maior número de municípios em Regiões Metropolitanas 

e a Macrorregião Centro-Oeste é a com menor número de municípios em Regiões 

Metropolitanas.  

 De outro giro, algumas são formados por apenas 2 municípios, como: RM Central 

de Roraima, RM Porto Velho de Rondônia, RM Norte/Nordeste Catarinense e RM Lages, 

ambas de  Santa Catarina, e outros com até 45 municípios, como é o caso da RM do 

Contestado em Santa Catarina. No mesmo Estado RMs com 2 e com 45 municípios.

 A maior RM em número populacional é a da Grande São Paulo/SP, com 39 

municípios e mais de 21 milhões de habitantes, em contra partida a RM de Palmas 

em Oliveira de Fátima, no Tocantins, com 1.104 habitantes. Observam que 34,4% da 

população metropolitana encontra-se em 3 RMs: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e 

São Paulo (maiores concentrações urbanas), com 94 municípios. 

 Essa heterogeneidade institucional das RMs deve ser enfrentada pela 

governança interfederativa.

  Fica evidente, que não foi considerar para a instituição o processo de real 

de formação territorial e a dinâmica socioeconômica, como também não houve 

participação democrática, como aponta Costa, Matteo e Balbim273  

 Costa et al  ainda  pontam que poucas das leis instituidoras das RMs justificam 

essa previsão, apenas 21 das RMs apresentam motivos técnicos. Apontam como 

critérios frequentes: os indicadores demográficos, volume e ritmo de crescimento 

populacional e densidade demográfica, a ocorrência ou a tendência à conurbação; 

a necessidade de organização, planejamento e execução das FPICs; e, as atividades 

econômicas regionais e seu grau de integração. 

 Com o advento do Estatuto da Metrópole algumas leis estaduais buscaram 

adaptar-se a ele, porém ainda se mostram muito heterogêneas entre si, poucas 

estabelecem um sistema adequado de gestão compartilhada, algumas são omissas 

com referência a financiamento do desenvolvimento metropolitano, ou não preveem 

a efetiva participação democrática. Apenas alguns estados consideraram os fatores de 

polarização, ou seja, da existência de um município polo, o que, segundo os autores 

do estudo citado realizado em 2018,  Costa et al274, dialogaria com o que estabelece 

o Estatuto da Metrópole. Consideram como avanço que nenhuma das legislações 

posteriores ao Estatuto deixou de definir as Funções Públicas de Interesse Comum, 

FPICs, que quase na totalidade preveem como sendo: saneamento básico, uso do solo, 

transporte público e sistema viário.  

 Para desenvolver uma política pública para execução das Funções Públicas de 

273  2010, apud Costa et al, Ibidem,  p.28.
274  Ibidem.
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Interesse Comum na grande maioria das vezes se faz necessário um consenso entre os 

municípios partícipes de uma RMs, se não de todos pelo menos de alguns deles.  Para 

a execução de algumas dessas FPICs é indispensável um planejamento comum, um 

financiamento comum, e por vezes, ceder ou renunciar alguma prerrogativa advinda 

da autonomia municipal, o que não é fácil de alcançar. 

 Com referência ao financiamento metropolitano nem todas a RMs tem 

instituídos fundos metropolitanos relacionados a um sistema de gestão integrada. 

Nas Macrorregiões Nordeste e Sul, com 47 RMs, apenas 10 têm fundos legalmente 

previstos, e a Macrorregião Sudeste, com apenas 10 RMs, 9 tem fundos metropolitanos 

previstos/instituídos. As outras RMs não têm previsão de Fundo Metropolitano 

ou qualquer outra forma de financiamento da gestão metropolitana, o que torna 

praticamente impossível uma efetiva governança interfederativa e a execução de 

política pública visando qualquer das função de interesse comum.

 Nas RMs que têm fundos instituídos atribuem aos Estados-Membros onde se 

localizam e aos municípios partes a função de aportar recursos financeiros, entretanto, 

a participação dos Municípios é discricionária e, desse modo, sem garantias de 

recursos para efetivar uma política visando a execução de ações capazes de solucionar 

problemas metropolitanos. 

 A falta de recurso também reflete na construção de seus planos de 

desenvolvimento metropolitanos, PDUI, uma vez que muitas RMs não têm corpo 

técnico capacitado para sua elaboração e não conseguem contratar técnicos para 

tanto sem um fundo metropolitano com recursos suficientes, o que em tempos de 

crise, econômica e política, essa dificuldade se agrava.

 As dificuldades a serem superadas são muitas para se estabelecer uma 

governança federativa efetiva nas RMs, como: a instituição de RMs deve ser resultante 

de uma real metropolização, baseada em processos socioespaciais efetivos, 

desenvolvida em torno de município polo, evidenciada por razões técnicas; deve 

ser instituído um sistema de gestão conforme previsto legalmente e com a efetiva 

participação da sociedade civil;  as FPICs devem ser instituídas participativamente, 

como também o PDUI a ser aprovado em cada uma das Rms; e ter um sistema de 

financiamento eficiente para a organização e execução das FPICs. 

 Mas, além disso, deve-se superar os conflitos políticos que surgem em razão das 

prerrogativas dos Municípios partes das RMs advindas da Autonomia Municipal. 

 Como exemplo de conflitos políticos que podem surgir em RMs em 



102 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

decorrência das prerrogativas da autonomia municipal, Ribeiro et al 275 referem-

se a RM de Salvador, onde o próprio município polo se insurgiu contra a sua 

participação no arranjo metropolitano, tendo sido promovida uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade contra a Lei Estadual instituidora pelo partido político do 

prefeito da capital Baiana, argumentando que violava a autonomia municipal. Foi 

julgada improcedente pelo STF atribuindo constitucionalidade ao ato do governo 

estadual.  

 Ribeiro et al 276 apontam como outra dificuldade o “localismo” decorrente da 

autonomia municipal, que é uma “barreira para uma gestão do território conurbado” 

intermunicipal, sendo importante, ainda, discutir sobre formas de neutralizar o poder 

de veto do município. 

 As prerrogativas municipais oriundas de sua autonomia devem ser exercidas 

de forma racional e solidária, levando em conta que uma política metropolitana deve 

ser pensada a longo prazo, e que seus efeitos refletirão em todos os municípios da RM, 

do contrário prejudicaria a governança metropolitana e as soluções integradas para 

problemas comuns. 

Desse modo, a autonomia municipal também deve ser autodelimitada, 

pelo próprio ente federado, fundamentada nos valores estabelecidos no sistema 

normativo, valores nacionais como dos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana 

e do Desenvolvimento Sustentado, e de todos os direitos fundamentais a garantir a 

cidade sustentável, mas também os valores internacionais que podem orientar nas 

relações metropolitanas, advindos dos Princípios da Responsabilidade,   que indica 

que  os Estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e do Princípio 

da Cooperação, que orienta os Estados e seus povos a cooperar, com boa fé e parceria 

para cumprimento de todos dos interesses comuns. Isso motivaria o intercâmbio do 

conhecimento científico e tecnológico, para um planejamento integrado visando 

soluções coletivas para um desenvolvimento sustentável. 

4. Governança interferativa e o novo marco legal do saneamento básico

 Cumpre considerar nos termos do artigo 2º, III da Lei Federal 11445/2007277, 

com a redação conferida pela recente aprovada Lei Federal 14.026278, de 15 de julho 

275  RIBEIRO, L.C. de Q.; SANTOS JR., O.A;  RODRIGUES, J.M., Estatuto da Metrópole: avanços, limites 
e desafios, Disponível em: http://wp.clicrbs.com.br/ambienteurbano/2015/04/14/estatutoda-metropole-
avancos-limites-e-desafios/?topo=98.. 2015. Acesso em: 10 maio 2019.
276  Ibidem.
277  BRASIL, Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm. Acesso em: 05 ago. 2020. 
278  BRASIL, Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7. Acesso em: 05 ago. 2020.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.445-2007?OpenDocument
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de 2020 (novo marco legal do saneamento) que o saneamento básico abrange os 

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação 

dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente. Em que pese a amplitude do 

tema saneamento básico, realizaremos breves considerações sobre os serviços de 

fornecimento de água e esgoto, ante as implicações locais, regionais e globais, quanto 

a efetiva disponibilidade em prol dos cidadãos. 

 Conforme o último relatório do Sistema Nacional de Informações sobre o 

Saneamento (SNIS)279, em pleno século XXI, 100 milhões de brasileiros não tem acesso 

a esgoto e 35 milhões de brasileiros não possuem abastecimento de água tratada. A 

problemática que envolve a deficiente prestação desses serviços essenciais ganhou 

maior repercussão com a recente pandemia da COVID 19280 que obriga essencialmente 

para evitar o contágio e maior propagação, medidas simples, como lavar as mãos com 

água e sabão. Nesse aspecto se insere o drama vivido em grande parte dos Municípios 

brasileiros, em especial nos centros urbanos, nos quais famílias, por absoluta ausência 

de outras alternativas, ante a precariedade econômica em que sobrevivem, ocupam 

áreas não atendidas pela rede coletora de esgoto, e muitas vezes, sequer contam com 

acesso a água tratada diariamente.

Sem condições para o exercício de hábitos básicos de higiene, a saúde dessas 

famílias, sofre uma série de riscos, neste momento evidenciados de forma mais grave, 

ante a questão de saúde pública coletiva que a ausência de acesso a água e esgoto 

pode gerar para a elevação dos índices de contágio nas cidades pela COVID 19281. 

279  SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO (SNIS), Diagnóstico dos Serviços 
de Água e Esgotos - 2018,  Disponível em: http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos/
diagnostico-dos-servicos-de-agua-e-esgotos-2018 . Acesso em 05 ago. 2020.
280  Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre vários 
casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China, decorrentes 
de um novo tipo de vírus. A OMS declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada 
pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, responsável por ocasionar a COVID-19 constitui uma Emergência 
de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme 
previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada 
pela OMS como uma pandemia. Até 04 de setembro de 2020 foram confirmados no mundo 26.171.112 
casos de COVID 19 e 865.154 mortes. (Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS Brasil. Folha 
informativa COVID-19 - Escritório da OPAS e da OMS no Brasil.  Disponível em: https://www.paho.org/pt/
covid19. Acesso em: 05 set. 2020). No Brasil foram confirmados até essa mesma data 4.041.638 casos de 
COVID 19 e 124.614 mortes (World Health Organization – WHO. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) 
Dashboard. Disponível em: https://covid19.who.int/. Acesso em: 05 set. 2020). 
281  Pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo, uma organização da sociedade civil, analisou 
que os distritos na cidade de São Paulo com mais favelas possuem o maior número de óbitos, concluindo 
que “fatores como renda e saneamento também explicam a correlação entre os mapas”. (VEJA. Covid-19: 
mortes se concentram nas áreas pobres de São Paulo. Disponível em:  https://vejasp.abril.com.br/
cidades/covid-19-mortes-se-concentram-nas-areas-pobres-de-sao-paulo/. Acesso em 20 abr. 2020.

http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos/diagnostico-dos-servicos-de-agua-e-esgotos-2018
http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos/diagnostico-dos-servicos-de-agua-e-esgotos-2018
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://vejasp.abril.com.br/cidades/covid-19-mortes-se-concentram-nas-areas-pobres-de-sao-paulo/
https://vejasp.abril.com.br/cidades/covid-19-mortes-se-concentram-nas-areas-pobres-de-sao-paulo/
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Nesse cenário, o dever de universalização de acesso a água e esgoto, que já 

era previsto na Lei Federal 11.445/2007 (art. 2, I)282, tem gerado maior clamor social 

e teve as diretrizes estabelecidas pelo novo marco legal do saneamento básico (Lei 

Federal 14.026/2020)283 ao determinar que os contratos de prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico deverão definir metas que garantam o atendimento 

de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa 

por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro 

de 2033. O cumprimento desses patamares será verificado anualmente pela agência 

reguladora, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), conforme a 

nova legislação (art. 11B, §5º Lei Federal 11445/2007, com a redação conferida pela Lei 

Federal 14026/2020)284. 

Considerando a autonomia municipal, nos termos do artigo 30, inciso V da 

Constituição Federal, cabe ao Municípios prestar diretamente ou sob o regime de 

concessão os serviços de interesse local, dentre eles o fornecimento de água e esgoto. 

O art. 23, IX, da Constituição Federal, por sua vez, conferiu competência comum à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para promover a melhoria das 

condições de saneamento básico. De outro lado, o artigo 25, § 3 da Constituição Federal 

estabelece que os Estados poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, para integrar a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum285. Pode se extrair do diploma constitucional que 

todos os entes federativos possuem obrigações relacionadas ao saneamento básico.

A competência municipal para os serviços de saneamento básico já foi 

expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Direita de 

Inconstitucionalidade 1842, que tratava da legislação acerca da instituição da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro e Microrregião dos Lagos e a transferência da 

titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse 

metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro, salientando a necessidade de gestão 

conjunta, em prol da saúde pública.

Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder 

concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. 

O estabelecimento de região metropolitana não significa simples 

transferência de competências para o Estado. O interesse comum 

282  Ibidem.
283  Ibidem.
284  Ibidem.
285  BRASIL [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 de 
junho de 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois 

a má condução da função de saneamento básico por apenas um 

município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das 

consequências para a saúde pública de toda a região286.

O cumprimento das audaciosas metas previstas no novo marco regulatório, 

com maior razão, demandará atuação compartilhada dos entes federados, por meio 

da governança interfederativa, para a consecução das medidas previstas na novel 

legislação, ainda que sob o regime de concessão pelos Municípios, após a obrigatória 

realização de licitação pública. 

O novo marco do saneamento estabelece a titularidade desses serviços aos 

Municípios e Distrito Federal, no caso de interesse local e aos Estados, em conjunto com 

os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes 

de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por 

lei complementar estadual, no caso de interesse comum. Permite ainda o exercício 

da titularidade dos serviços de saneamento básico por gestão associada, mediante 

consórcio público intermunicipal ou convênio de cooperação, nos termos do art. 241 

da Constituição Federal. Revelando preocupação com a gestão compartilhada dos 

serviços para alcance das metas e obtenção de recursos financeiros, a nova legislação 

prevê a possibilidade de instituição de unidades regionais de saneamento básico 

pelos Estados, envolvendo os Municípios que voluntariamente se interessarem, ainda 

que não sejam limítrofes, para viabilizar economicamente cidades menos favorecidas. 

A União também atuará através da destinação de recursos financeiros para os entes 

públicos que cumpram as condições legais287. 

Cabe destacar que o marco regulatório do saneamento288 é claro ao prever 

a necessidade de atuação interfederativa para cumprimento das metas previstas, 

destacando que a estrutura de governança para as unidades regionais de saneamento 

básico seguirá o disposto na  Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da 

Metrópole)289.

O exercício da governança entre os entes federativos tem o objetivo de 

planejar e executar a função pública do saneamento básico, para atendimento das 

286 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), Julgada ADI sobre criação da região metropolitana do Rio, 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=232209. Acesso 
em: 05 ago. 2020.
287 BRASIL, Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7. Acesso em: 05 ago. 2020.
288 Ibidem.
289 BRASIL. Lei nº. 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras providências. .Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm. Acesso em: 19 de junho de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm
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metas necessárias para prover dignas condições de higiene e saúde para a população, 

em especial quanto ao direito fundamental de acesso a água potável e esgoto, além 

da sustentabilidade ambiental. Outrossim, visa conferir viabilidade econômica e 

técnica aos Municípios brasileiros, os quais em grande parte, padecem de absoluta 

precariedade estrutural e financeira. A governança entre os entes públicos, em 

nenhum momento esvazia a autonomia municipal, ao contrário, tem o intuito de 

colaborar com esses entes federativos para que cumpram o seu papel em benefício 

da população. 

Infere-se do exposto que foi consagrada, pelo novo marco regulatório do 

saneamento, a governança interfederativa prevista no Estatuto da Metrópole, restando 

reconhecida a complexidade do tema em termos técnicos e orçamentários, para que 

o país supere o atraso quanto ao acesso a água e esgoto para todos, em termos locais 

e regionais, em atendimento as metas globais, como prevê ODS 6, da Agenda 2030290. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

1. A autonomia de qualquer dos entes federados não pode ser diminuída mesmo 

que  parte posto que é elemento da forma federativa que é cláusula pétrea . A 

Autonomia Municipal é a prerrogativa de autogoverno, mas um direito/dever que 

auxiliou a redemocratização do país e beneficia às sociedades locais, mas que deve 

ser autodelimitada.

2. A macrorregião sudeste tem a maior atuação paradiplomatica, no universo de 

municípios analisados, que também é a macrorregião mais urbanizada e densamente 

ocupada do país,  fato que talvez pressione seus municípios, no exercício de sua 

autonomia, a encontrar soluções para seus problemas e necessidades no âmbitos da 

paradiplomacia.

3.  Dentre todas as dificuldades a superar para o exercício da governança interfederativa 

nas RMs pelos municípios parte, o exercício exacerbado da autônima municipal talvez 

seja o maior dos entraves, pois onde cada município somente enxergue seus interesses 

não os interesses comuns dificulta sobremaneira para a solução das questões 

ambientais.

4. O exercício da Autonomia Municipal, que no âmbito da governança paradiplomática 

garante maior participação na busca de seus interesses, na governança 

interfederativa deve ser autodelimitada para que, com cooperação e racionalização 

de responsabilidades, propicie planejamento integrado e soluções consensuadas na 

proteção do meio ambiente. 

290 Nações Unidas Brasil (ONU), 17 Objetivos para transformar nosso Mundo, Disponível em: https://
nacoesunidas.org/pos2015/.  Acesso em: 05 set. 2020.
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5. A governança interfederativa vem sendo reconhecida como instrumento para, 

respeitada a autonomia municipal, solucionar temas de interesse local, regional e 

global, como o saneamento básico.
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INTRODUÇÃO291

 O ambiente urbano é o habitat, por excelência, dos seres humanos. A cidade 

grande, desenvolvida, próspera, fruto do crescimento econômico alavancado desde a 

Revolução Industrial, em que pese seus problemas estruturais, oferece benefícios em 

escala infinitamente maior aos seus habitantes do que o campo ou a vida em pequenos 

povoados. Ou pelo menos essa é premissa em que o inconsciente coletivo do último 

século foi levado a acreditar.

 Ao mesmo tempo, a Revolução Industrial, de braços dados com o espírito liberal 

sacramentado pela Revolução Francesa, é também motor da expansão de outro 

movimento, esse na esfera econômica: a estabilização do capitalismo como modelo 

econômico pungente, moldando as relações sociais.

Esse cenário, pautado em – e retroalimentando – o modelo de exploração 

maciça dos recursos naturais, impulsionou o crescimento das cidades em escalas 

que mesmo os especialistas de então foram incapazes de prever. O resultado desse 

movimento não foi outro senão uma crise nas cidades, que questiona a forma como 

a sociedade utiliza o espaço urbano, sofrendo consequências graves nesse processo.

291  Este artigo foi desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa Direito, Ambiente e Justiça no 
Antropoceno (JUMA), do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente (NIMA-Jur), da PUC-Rio, do qual os 
autores são pesquisadores.
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Um dos fatores – talvez o principal – que conduz a essa situação é o saneamento 

básico, envolvendo o acesso à água, esgotamento sanitário e drenagem urbana, 

oferecido a todos na cidade. Trata-se de subsídio essencial à garantia da vida humana 

com dignidade.

Entretanto, como será abordado, os insuficientes esforços públicos na garantia 

deste direito fundamental são fragilizados frente a desigualdade social que a 

exploração da propriedade urbana perpetua.

Nesse contexto, o presente trabalho busca jogar luz às consequências do 

processo de urbanismo no Brasil quanto à devida proteção a todos os cidadãos, 

pretendendo analisar o porquê de o saneamento básico continuar a ter indicadores do 

século XVIII, em pleno século XXI.

Para tanto, o artigo foi dividido em quatro seções. Inicialmente, pretende-

se apresentar a cidade como mercadoria de troca, alheia ao bem-estar social, sob a 

ótica da função do espaço urbano. Na seção seguinte, é considerado o potencial de 

exclusão que esse tratamento da cidade tem em relação às camadas mais pobres da 

sociedade, trazendo consequências à qualidade de na cidade, assim como perante o 

meio ambiente urbano.

Na terceira seção, se debruça sobre a situação crítica do saneamento básico 

no país, considerando as mudanças trazidas pelo novo marco do saneamento 

básico, para que, na derradeira seção, sejam analisados os reflexos dos temas 

anteriormente levantados perante a pandemia de COVID-19, buscando demonstrar a 

vulnerabilidades das camadas mais sensíveis às desigualdades sociais.

1. A CIDADE REFÉM DO INTERESSE ECONÔMICO

 O estudo das cidades, assim como a própria observação do comportamento 

da sociedade, demonstra que a vida nas cidades, regra geral, apresenta a maior 

quantidade e qualidade de serviços, beneficiando as pessoas.292

 A cidade é o lugar de todos os capitais e trabalhos. Ela incentiva a evolução, ou 

melhor, a revolução da vida. As cidades modernas e seus centros urbanos representam 

a melhor forma de organização social, econômica e ambiental.

O Direito moderno oferece subsídios para a promoção do bem-viver no espaço 

urbano. Interessa para a presente análise se aprofundar sobre o estudo da propriedade.

292  Na esfera mundial, conforme o último levantamento da ONU, analisando dados de 2014, a 
organização afirma que 54% da população mundial reside em áreas urbanas. A projeção para 2050 
é que esse índice chegue a 66%. UNITED NATIONS. World Urbanization Prospects, The 2014 revision. 
United Nations - Department of Economic and Social Affairs, 2015. Disponível em: <http://esa.un.org/
unpd/wup/index.htm>. Acesso em: 14 set. 2017.
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Na atualidade, o sistema jurídico brasileiro exige que a propriedade, pública 

ou privada, atenda a uma função social (Art. 5º, XXIII, CRFB/88).293 Indo diretamente 

ao sentido da propriedade no ambiente urbano, Rosangela Luft sintetiza o princípio 

da função social da propriedade como “relacionada com a compatibilização entre a 

fruição do direito individual de propriedade – usar gozar, dispor e reaver de quem 

injustamente o detenha (art. 1228 do CC) – e os interesses públicos (mediatamente) 

envolvidos”.294 Ou seja, a propriedade não deve apenas ter utilidade para o titular do 

domínio, mas também atender aos variados interesses da coletividade.295

A Constituição Federal, em seus artigos 182 e 183, traz um capítulo dedicado 

à política urbana, sob o título da ordem econômica e financeira. O artigo 182 

constitucionaliza diretrizes da função social da cidade:

Art. 182, A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.296

Nas palavras de Vânia Aieta, a ordenação referida no texto constitucional deve 

ser interpretada para compreender “a possibilidade de reorganização, de limitação 

das movimentações urbanas e interurbanas, sob a orientação de políticas públicas”,297 

políticas essas que considerem não somente o interesse econômico sobre o território 

urbano, mas principalmente o bem-estar da coletividade.

O parágrafo segundo do referido artigo trata objetivamente da função social da 

propriedade em centro urbano, estipulando que ela cumpre sua função social quando 

“atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 

diretor”.298 Tais dispositivos constitucionais foram regulamentados em 2001, pela Lei 

10.257, o Estatuto da Cidade.

Entretanto, por outro lado, no sistema capitalista, a propriedade deve ser 

utilizada em toda a sua potencialidade, com a finalidade de gerar ganhos para o 

proprietário. Como propõe o economista peruano Hernando de Soto, “o capital não 

é o estoque acumulado de ativos, mas o potencial que estes têm de desdobrarem-

293 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988.
294 LUFT, Rosangela Marina. Políticas públicas urbanas: premissas e condições para a efetivação do 
direito à cidade. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 182.
295 GAIO, Daniel. A função social da propriedade urbana na Constituição Brasileira e a proteção dos 
valores ambientais. In: Revista General de Derecho Constitucional 18, 2014.
296 BRASIL, 1988. Op. cit.
297 AIETA, Vânia Siciliano. Cidades Inteligentes: uma proposta de inclusão dos cidadãos rumo à 
ideia de “cidade humana”. Revista de Direito da Cidade, v. vol. 8, n 4, p. 1622-1643, 2016. p. 1627
298 BRASIL, 1988. Op. cit.
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se em nova produção”.299 Cabe então às pessoas aplicar o potencial imobiliário da 

propriedade em exercício, dentro de processos-chave específicos que terão o condão 

de gerar mais-valia.300

Quanto ao uso de um bem, como a propriedade, um contributo aristotélico 

merece ser considerado. O filósofo fez distinção de grande valor ao presente debate: 

entre “oykonomia” e “crematística”. Enquanto a oykonomia301 busca a suficiência, o 

suprimento das necessidades de toda uma comunidade, a longo prazo, focalizando o 

seu valor concreto de uso e não apenas o seu valor de troca, a crematística entende 

que o mais é sempre melhor, incessantemente buscando a produção de bens e riquezas 

por prazer, isto é, sem limites ao crescimento.302

O observado na análise da sociedade quanto ao tratamento da cidade, em 

especial no mundo moderno, é uma visão crematística da propriedade, ignorando 

assim qualquer cumprimento de sua função social. Perante os objetivos do sistema de 

trocas em matéria de uso do solo urbano, o valor de troca dos bens tem primazia sobre 

o exercício do direito de moradia, desígnio primordial do uso da propriedade. Ou seja, 

a função social figura como obstáculo, e não como fim.

Não é por acaso. O espaço, como afirma Lefebvre, tem sido um campo 

fundamental para a sobrevivência do capitalismo.303

Em síntese, pode-se afirmar que os usos e a ocupação do solo, na formação 

dos espaços urbanos das cidades, evidenciam “características do modelo liberal de 

desenvolvimento centrado na lógica que estrutura o modo de produção capitalista, 

especialmente marcado pela propriedade privada, pelo qual o próprio espaço se torna 

objeto”.304 É a cidade mercadoria, em detrimento da cidade como direito à terra.305

Buscando reverter tal cenário, David Harvey chega a propor um ideal 

revolucionário:

299 SOTO, Hernando de. O mistério do capital: por que o capitalismo dá certo nos países 
desenvolvidos e fracassa no resto do mundo. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 55 (grifos no original).
300 Mostra-se aqui significativa e breve elucidação sublinhada por Karl Marx quanto à diferença 
entre o valor (poder) de uso e o valor (poder) de troca de que são dotados os bens.
301 A origem do termo “economia” remonta aos filósofos socráticos da Grécia Antiga. Xenofonte 
(século IV a.C.) intitulou sua obra Oikonomikos, cuja tradução literal é “administração da casa”.
302 ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 20-24.
303 LEFEBVRE, Henri. A revolução urbana. Belo Horizonte: UFMG, 1999.
304 CENCI, Daniel Rubens; SCHONARDIE, Elenise Felzke. Direito à cidade: sustentabilidade e 
desenvolvimento no meio urbano. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 166-180, 2015. 
p. 172.
305 Merece nota a consideração de David Harvey, que aponta que a terra não é uma mercadoria 
no sentido tradicional do termo, mas sim uma forma fictícia de capital que deriva das expectativas de 
aluguéis futuros. HARVEY, David. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: 
Selo Martins, 2014. p. 70.



112 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

Nossa tarefa política, sugere Lefebvre, consiste em imaginar e 

reconstruir um tipo totalmente novo de cidade a partir do repulsivo 

caos de um desenfreado capital globalizante e urbanizador. Contudo, 

isso não pode ocorrer sem a criação de um vigoroso movimento 

anticapitalista cujo objetivo central seja a transformação da vida 

urbana do nosso cotidiano.306

Surge então a obrigação de o Direito responder a esta crise. Contudo, o 

ordenamento jurídico é criado por pessoas que também integram o modelo capitalista 

de exploração urbana, falhando na proteção das funções do espaço. A formação e 

expansão de um setor imobiliário que, aliado à indústria da construção civil, vê o 

espaço como mercadoria consumível,307 é permitindo (e até incentivando) pela gestão 

pública, de forma deliberada ou por assumida negligência – realidade que surtirá 

efeitos em diferentes setores sociais, como se verá adiante.

É o que Marilena Chauí afirma, ao examinar os efeitos jurídicos do direito de 

propriedade, confirmando que a lei, de forma geral, busca de fato a proteção da 

propriedade como bem jurídico, mas ultrapassando diretamente o bem coletivo. 

Segundo a autora,

[...] em nossas sociedades, a lei e o Estado, que devem proteger a 

propriedade privada, porque esta é um direito do homem e do cidadão, 

só poderão defendê-la contra os sem-propriedade, de forma que a 

defesa do direito de alguns significa a coerção, a opressão, a repressão 

e a violência sobre os outros, no caso, sobre a maioria. [...] Assim, somos 

forçados a reconhecer que as grandes declarações modernas de 

direitos humanos tragam consigo a violência e produzem medo. São 

fonte de medo, em lugar de serem fonte de emancipação.308

Vale aqui lembrança ao artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, Decreto-lei 4.657/42, que estipula que “na aplicação da lei, o juiz atenderá 

aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”.309 Entretanto, 

perante o proprietário, o exercício do seu direito vai almejar o bem no ganho financeiro 

ou o exercício da sua função social? E indo além: a vida de ganho econômico traz 

felicidade?

306 Ibid., p. 20.
307 COUTINHO, Ronaldo do Livramento. A urbanização da pobreza e a lógica do capital. In: 
COUTINHO, Ronaldo do Livramento. Cidade, direito e meio ambiente: perspectivas críticas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, p. 95-126. 2011. p. 112.
308 CHAUÍ, Marilena. Direitos humanos e medo. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 25
309 BRASIL. Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito 
Brasileiro, 1942.
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Séculos de urbanismo respondem a tais perguntas. Não resta dúvida de que 

os modelos de cidade da contemporaneidade, na sua maioria, não protegem e 

impulsionam a felicidade da coletividade, o gozo do lazer. A urbanização, com 

frequência, pressupõe, principalmente, “a verticalização desenfreada das edificações, 

a expansão descontrolada, a exploração inescrupulosa”,310 dentre outros fatores de 

interesse alheio ao bem-estar populacional.

Não se trata somente de tais falhas no desenvolvimento das cidades, mas sim 

do seguimento de uma lógica de modelos que não condizem verdadeiramente com o 

bem-estar da população residente.

Este processo traz diversos malefícios ao espaço urbano. Sem a pretensão 

de exaurir todas suas consequências, se tem em Danielle Moreira quatro principais 

problemas urbanos identificáveis a partir desta realidade, levando, segundo a autora, 

à conclusão de serem as áreas urbanas insustentáveis. São eles:

(i) a falta de saneamento básico e de instrumentos adequados de 

gestão dos resíduos urbanos; (ii) a inexistência de um planejamento 

territorial inclusivo e o conseqüente déficit habitacional; (iii) a 

precariedade da infra-estrutura urbana; e (iv) a crise de mobilidade, 

em razão da insuficiência de transportes coletivos e sistemas viários 

adequados311.

São demandas facilmente encontradas em grandes centros urbanos, 

reconhecidas por qualquer brasileiro. Ressalta-se que Moreira elenca a questão 

sanitária logo de início, o que será explorado adiante. Esse modelo de excessos, de 

deturpação de necessidades, tornou-se característico e até parte da identidade da 

sociedade atual: uma sociedade “biocida”.

A questão é que a desnaturação da função social da propriedade perante o 

interesse do capital configura um padrão – a regra geral – nos grandes centros urbanos. 

Enquanto perdurarem “mecanismos econômicos que conferem ao solo urbano funções 

econômicas alheias à sua utilidade intrínseca enquanto bem natural”,312 perdurará 

também a vida nas cidades que não abraça o devido bem-estar de seus cidadãos.

Na realidade, a confluência de malefícios consequentes da vida nos centros 

urbanos é somente a ponta do iceberg de toda uma doença sistêmica e normatizada 

na sociedade. Dentre tais malefícios, merece especial a questão ambiental. Por mais 

310 AIETA. Op. cit., p. 1627.
311 MOREIRA, Danielle de Andrade. O direito a cidades sustentáveis. Revista de Direito da Cidade, 
Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 179-200, 2006. Op. cit., p. 183.
312 COUTINHO, R. Op. cit., p. 100.
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que a Constituição Federal disponha, em seu artigo 225,313 sobre a proteção do meio 

ambiente como essencial à sadia qualidade de vida, a realidade é que o crescimento, 

hoje, só é um negócio rentável se seu peso recair sobre a natureza, as gerações 

futuras, a saúde dos consumidores, as condições de trabalho dos assalariados e, mais 

ainda, sobre os países do Sul,314 violando ainda a ordem econômica preconizada pela 

CRFB/88.315

O que ainda se observa é que toda a crise urbana apresentada não traz 

consequências de forma isonômica em todo o tecido urbano. Na prática, parte da 

cidade se beneficia da exploração econômica, enquanto outra tem perda constante de 

qualidade de vida, como se explora a seguir.

 

2. A PRODUÇÃO DA MARGINALIZAÇÃO NO AMBIENTE URBANO

A sociedade não criou o Estado somente para que os cidadãos possam viver 

juntos, mas sim para “bem viver juntos”.316 A partir deste entendimento, Aristóteles 

defende que a qualidade de vida deve ser conquistada de forma democrática, 

permitindo o acesso da população aos serviços necessários; e não aristocrática, 

elitista. Afinal, o ambiente urbano não deve ser construído no plano da singularidade, 

mas no âmbito da coletividade plena. O que deve ocorrer por intermédio da figura 

estatal, em esforços de um planejamento urbano inclusivo.

Neste sentido, o planejamento urbano deve ter a busca pela a qualidade de 

vida como foco principal. Trata-se da busca pelo bem-estar, o bem-comum, ou ainda, a 

felicidade, no espaço urbano. 

Todavia, por mais que a cidade possa ser o centro de oportunidades,317 a 

população muitas vezes não tem acesso aos empregos necessários, tampouco aos 

bens e serviços essenciais. Com a expansão urbana, a cidade passa a ser o lócus da 

pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico de que é suporte, como pela sua estrutura 

313 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”. BRASIL, 1988.
314 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Claudia Berliner. 
São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 39.
315 Afinal, dispõe a Constituição Federal que a defesa do meio ambiente é princípio da ordem 
econômica (Art. 170, VI).
316 ARISTÓTELES. Op. cit., p. 35.
317 Em atenção à temática de pandemia que o presente trabalho abordará adiante, é ressaltado 
que, segundo a OMS, a globalização permitiu mais trocas entre países e, com isso, maior tráfego de 
indivíduos e, com isso, cresceu a migração para as cidades, em busca de empregos e melhoria de vida, 
levando a níveis sem precedentes de urbanização que, como aponta a organização, trazem riscos ainda 
maiores à transmissão de doenças infecciosas. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Managing epidemics: 
key facts about major deadly diseases. 2018. p. 25. Disponível em: <https://www.who.int/emergencies/
diseases/managing-epidemics-interactive.pdf>. Acesso em: 01 out. 2020.
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espacial, que torna os habitantes da periferia (e dos cortiços) ainda mais pobres.318

O uso predatório do espaço urbano a partir do processo de urbanização descrito 

acima cria cada vez mais dificuldades para o bom convívio entre seus habitantes, 

reduzindo a qualidade de vida dos munícipes. A individualidade e o egoísmo 

contradizem as funções sociais da cidade e da propriedade. 

Ermínia Maricato sintetiza as consequências deste processo:

A queda do crescimento econômico, o desemprego, o aprofundamento 

da informalidade, o aumento da violência, o aumento de crianças 

abandonadas, o aumento dos moradores (e até de famílias) nas ruas, 

o crescimento das favelas, mas especialmente o recuo das políticas 

públicas e sociais em contexto de significativo crescimento urbano, 

como verificado na América Latina, marcaram as duas últimas décadas 

do século XX e início do século XXI.319

É sabido que é consequência inegável quanto à utilização do espaço urbano 

com fins puramente mercantis: a exclusão forçada de parte da população que, mesmo 

na sua posição extremamente mais vulnerável, ainda integra o mesmo ambiente 

urbano.

A crise urbana é tão grave que se pode afirmar que “o grande desafio de nossa 

civilização urbano-industrial é transformar a estratégia de crescimento econômico 

direcionada contra a maioria pobre da população, em um modelo de sustentabilidade 

baseado no bem-estar humano”.320

Ronaldo Coutinho, em artigo que trata da “urbanização da pobreza”, 

nota que a modernização do século XX desenhou desigualdades, favorecendo o 

“desenvolvimento econômico de algumas regiões em detrimento de outras, um 

modelo de desenvolvimento concentrador de renda e indutor de um incrível processo 

de ‘seletividade territorial’”.321

Naturalmente, o processo de modernização do Brasil se fez às expensas da 

força de trabalho barata que, “ignorada pelas políticas públicas e excluída do mercado 

formal residencial capitalista, foi obrigada a construir suas próprias moradias, e 

frequentemente seus próprios bairros, para resolver seu problema de assentamento 

nas cidades”.322

318 SANTOS, Angela Moulin Santos Penalva. Planejamento urbano: para quê e para quem? Revista 
de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p. 91-119, 2012.
319 MARICATO, Erminia. A Cidade Sustentável. 9º Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros 
– CONSENGE. Porto Velho: CONSENGE. p. 7-42. 2011. p.19.
320 CENCI, D. R.; SCHONARDIE, E. F. Op. cit., p. 167.
321 COUTINHO. Op. cit., p. 99.
322 MARICATO. Op. cit., p. 13.
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Essa situação é decorrência direta do método de reprodução do capital, que 

indica os modos de ocupação do espaço pela sociedade. Dessa forma, o espaço urbano 

reproduz exigências para a garantia do ciclo do capital.

Fica clara assim a contribuição desse sistema à crise urbana. Embora muito se 

diga sobre o crescimento desordenado das cidades como o fundamento dos problemas 

urbano-ambientais da atualidade, Coutinho aponta ainda que, em verdade, o principal 

combustível para a urbanização da pobreza seria a realização da ordem inerente à 

própria lógica do capital.323

Segue esse entendimento David Harvey, que entende que a urbanização 

desempenhou um papel crucial na absorção de excedentes de capital, o que ocorre 

em escala cada vez maior, “ao preço de processos florescentes de destruições criativa 

que implicam a desapropriação das massas urbanas de todo e qualquer direito à 

cidade”.324

É o que se observou da análise dos planos de urbanismo brasileiros: visto que a 

propriedade urbana se concentra na mão dos poucos detentores do poder econômico, 

suas vontades serão sobrepostas às dos muitos sem imóvel algum.

Resultado desse modo de produção da habitação como mercadoria, sustentado 

pelo regime de acumulação, será a criação de processos de suburbanização e 

metropolização, segregando os segmentos populacionais de baixa renda nos piores 

lugares da cidade.

Tal realidade foi objeto de estudo do historiador francês Fernand Braudel. 

Trazido à baila pela pesquisa de Hernando de Soto, Braudel cunhou a imagem de 

uma redoma de vidro que protege os membros dentro dela, integrantes do sistema de 

propriedade formal, excluindo os demais, na visão do autor peruano.

Soto explica a relação: na sua leitura, “a redoma de vidro faz do capitalismo, um 

clube privado, aberto somente a poucos privilegiados, e enfurece os bilhões que estão 

de pé, do lado de fora, olhando para dentro”.325

Em outras palavras, a forma como a propriedade urbana é trabalhada pela 

sociedade só vem a fomentar no aumento da divisão de classes sociais. No tocante 

às condições habitacionais, tais desigualdades “denunciam de forma inequívoca a 

influência da dinâmica capitalista na forma de produção e transformação do espaço 

construído; forma esta diretamente determinada pelas demandas especulativas do 

mercado imobiliário”.326

323  COUTINHO. Op. cit., p. 109.
324  HARVEY. Op. cit., p. 59.
325  SOTO. Op. cit., p. 84.
326  MOREIRA. Op. cit., p. 186.
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Rolnik também atenta à exclusão da população de baixa renda da sociedade 

econômica criada pelo sistema. A autora explica que “a hegemonia da propriedade 

individual escriturada e registrada em cartório sobre todas as demais formas de 

relacionamento com o território habitado constitui um dos mecanismos poderosos 

da máquina de exclusão territorial e de despossessão”, sendo privilegiados grandes 

projetos que servirão à minoria da população.327

É muito claro perceber tal panorama ao se considerar os índices de favelamento 

no mundo. Coutinho aponta que, conforme o relatório The Challenge of Slums 

(2003), que promoveu um recenseamento global das favelas, enquanto nos países 

desenvolvidos (que contam com sistema regularizado de propriedade) apenas 6% da 

população é favelada, nos países subdesenvolvidos essa marca ultrapassa os 78%.328

O geógrafo Carlos Walter Porto-Gonçalves complementa esse levantamento:

a ideologia do urbano como “modelo de civilidade” não corresponde 

à realidade cotidiana onde está 70% da população urbana do planeta. 

Dos quase 3 bilhões de humanos (2,923 bilhões) cerca de 924 milhões 

estão em favelas, sendo que dessa população favelada, 94% está na 

África, na Ásia, na América Latina e Oceania, segundo a ONU. Ou seja, 

a população vivendo em favelas no mundo é maior que a população 

total dos países desenvolvidos.329

Tais dados são extremamente relevantes, afinal, trata-se de cidadãos, que, 

constitucionalmente, merecem ser protegidos pelo Estado, na garantia de vida – vida 

digna.

Na capital fluminense, a “cidade ilegal” atinge aproximadamente a uma quinta 

parte da população municipal, percentual esse que seria superior se fossem incluídos 

os demais municípios da região metropolitana.330

É o que demonstra o levantamento de Erminia Maricato, provando que “a escala 

da cidade ilegal no Brasil mostra que ela é mais regra que exceção”. Segue a autora:

Nas metrópoles situadas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, mais 

de 50% dos domicílios são ilegais (essa taxa se aplica também ao Rio 

de Janeiro). Em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, essa 

taxa está entre 33% e 25% dos domicílios. Até mesmo a “planejada” 

327  ROLNIK, R. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São 
Paulo: Boitempo, 2015. p. 13.
328  COUTINHO. Op. cit., p. 98.
329  PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A globalização da natureza e a natureza da globalização. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 183.
330  SANTOS. Op. cit.



118 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

Curitiba apresenta números significativos se considerarmos sua 

Região Metropolitana. O diagnóstico sobre as cidades não contraria o 

fato de que se trata de uma das sociedades mais desiguais do mundo. 

Até mesmo no contexto da América Latina, o Brasil e um campeão de 

desigualdade.331

Desigualdade significa a superioridade de uma cada social perante outra, seja 

politicamente, economicamente ou até, como no caso, no acesso aos serviços públicos. 

E essa desigualdade perpetua a exclusão da camada mais fraca.

Jacques Alfonsin aponta o viés excludente do direito de propriedade, observando 

que ao se colocar tamanho poder de controle da terra somente sob aqueles que 

possuem capacidade econômica para a aquisição de propriedade, a lei permite 

concentrações de espaço urbano nas mãos de poucos, que então serão capazes de 

inviabilizar diferentes destinos à propriedade.332

 Dentre as consequências práticas resultantes da exclusão que o sistema 

ocasiona, analisa-se a insurgência da extralegalidade no controle da propriedade. 

Trata-se da criação de villas miséria, poblaciones, townships, shanty towns, bidonvilles, 

casbah, ou, no coloquial brasileiro: favelas. Segundo Alfredo Sirkis, essa cidade informal 

encontrada em toda cidade brasileira, em maior ou menor escala,333 crescendo à 

espreita do controle realizado pelo Estado, é vista como um dos principais (senão o 

principal) problema eco-urbanístico do sul do planeta. 

Neste sentido, há de se considerar que estas moradias irregulares são muitas 

vezes sabidamente inadequadas e insalubres, culminando inclusive, frequentemente, 

no loteamento de Áreas de Preservação Permanente, tais como encostas e topos de 

morro, matas nativas, margens de mananciais e cursos d’agua, mangues e dunas.334 335

Como nessas localidades não há atuação direta do Estado, os direitos 

331 MARICATO. Op. cit., p. 13-14.
332 ALFONSIN, Jacques Távora. A Função Social da Cidade e da Propriedade Privada Urbana como 
Propriedades de Funções. In: BETÂNIA ALFONSIN, E. F. Direito à Moradia e segurança da Posse no 
Estatuto da Cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2006. p. 47.
333 SIRKIS, Alfredo. O desafio ecológico das cidades. In: TRIGUEIRO, André. Meio Ambiente no 
século 21: 21 especialistas falam da questão ambiental nas suas áreas de conhecimento. Rio de Janeiro: 
Sextante, p. 215-229. 2003. p. 219-220.
334 Conforme o Art. 4º do Código Florestal, Lei 12.651/2012.
335 Sobre a ocupação de áreas de preservação permanente pela população de baixa renda nas 
cidades, destaca-se o ensinamento de Ermínia Maricato, no sentido de que este tipo de ocupação é 
consequência da falta de alternativas de moradias legais e que “a ocupação de áreas ambientalmente 
frágeis — beira dos córregos, encostas deslizantes, várzeas inundáveis, áreas de proteção de mananciais, 
mangues — é a alternativa que sobra para os excluídos do mercado e dos programas públicos pouco 
abrangentes. Não é por falta de leis ou planos que essas áreas são ocupadas, mas por falta de alternativas 
habitacionais para a população de baixa renda.” MARICATO, Ermínia. Estatuto da Cidade Periférica. 
In: Estatuto da Cidade Comentado. organizadores Celso Santos Carvalho, Ana Claudia Rossbach. – São 
Paulo: Ministério das Cidades: Aliança das Cidades, 2010.
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fundamentais básicos, que têm no Poder Público a competência para o seu 

fornecimento, não são nem minimamente garantidos. Condições irrazoáveis de 

moradia significam condições irrazoáveis de qualidade de vida. E persistem na vida da 

população marginalizada a precariedade no saneamento básico, na coleta de lixo e 

na segurança pública, além de riscos de desabamentos e inundações.

3. MORADIA INADEQUADA E SANEAMENTO

 Dentre os danos à vida dos indivíduos e ao meio ambiente que fazem parte 

intrínseca da realidade urbana da atualidade é a carência por um serviço público 

elementar, que guarda o mínimo existencial de dignidade, que é o saneamento básico.

Para o MPRJ, citando dados do Instituto Trata Brasil, equivale à população do 

Canadá a parcela da população brasileira que não possui acesso à água, por volta 

de 35 milhões de pessoas, sendo a parcela sem acesso ao esgoto ainda maior, por 

volta de 100 milhões de pessoas.336 Se os dados de acesso inadequado aos serviços 

de saneamento já são alarmantes, mais preocupantes ainda são as consequências 

ambientais deste descaso. 

 Ainda segundo o MPRJ, citando novamente o Trata Brasil, em publicação 

dedicada à temática, estima-se que o volume de esgoto não tratado diário despejado 

in natura, em todo Brasil, equivale a mais de 5.600 piscinas olímpicas cheias.337

 Outro fator de degradação ambiental indicado na publicação é a precariedade 

dos sistemas de drenagem urbana e águas pluviais. Componente muitas vezes 

esquecida das políticas de saneamento básico, os impactos negativos do escoamento 

pluvial sobre a população das cidades representam todos os anos: (i) perdas de vidas 

e bens; (ii) a interrupção da atividade econômica por conta das inundações e da 

contaminação por doenças de veiculação hídrica; (iii) o impacto no sistema de saúde 

devido à estas doenças e, por fim, (iv) a contaminação da água por compostos químicos 

tóxicos devido à inundação de depósitos de materiais tóxicos, estações de tratamento, 

etc.338

Neste sentido, as políticas públicas que compõem o tema do saneamento 

básico, são de extrema importância para o bem-estar da população, afetando 

diversos âmbitos do cotidiano dos cidadãos, principalmente nas grandes cidades. 

Por tal relevância é que a Organização das Nações Unidas (ONU), em seu programa 

336 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Manual de Atuação do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro na temática do Saneamento Básico. CAO Meio Ambiente e 
Patrimônio Cultural. – Rio de Janeiro, RJ: MPRJ, 2019. p. 19. Disponível em: <https://www.mprj.mp.br/
documents/20184/1352969/manualdosaneamentobasicocaoma.pdf>. Acesso em: 01 set. 2020.
337 Idem.
338 Idem.
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intitulado “Agenda 030”, que almeja erradicar a pobreza e promover vida digna para 

todos, dentro dos limites do planeta, definiu a universalização da água potável e do 

saneamento básico como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 6 (ODS 6)339.

Apesar de muitas vezes ignorado pela iniciativa pública, o saneamento básico 

viabiliza o exercício de uma série de direitos fundamentais, sejam eles obviamente 

vinculados com o direito à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à 

cidade e à moradia, ou aqueles não tão óbvios assim como o direito à educação e a 

igualdade de gênero. As políticas públicas em torno do saneamento básico influenciam 

ainda diretamente a economia, o que o coloca em posição essencial para qualquer 

agenda de estado.340

Pasta geralmente esquecida pelos governos341, o tema ganhou destaque 

a partir do último ano do Governo Temer com a edição da Medida Provisória (MP) 

844/2018. Por se tratar de uma grande reforma legislativa, o Congresso Nacional 

acabou por deixar caducar a MP, editando o Projeto de Lei 3.261/2019 que culminou 

na edição da Lei 14.026/2020.

Além das diversas polêmicas que gravitam em torno dessa alteração 

legislativa, é possível destacar a discussão entre o protagonismo do setor privado e 

as dificuldades apresentadas às concessionárias públicas de saneamento básico342. 

Ao longo de todo o processo de discussão desse Projeto de Lei foram realizadas 

audiências públicas e emitidas notas do setor acadêmico e científico que revelam a 

preocupação em relação à abertura do setor de saneamento para o capital privado.343 

Uma das grandes preocupações é a questão do monopólio dos serviços e do trabalho 

“social” que as empresas públicas de saneamento desempenham nos municípios 

pequenos e nas áreas de baixa renda. 

339 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/>. Acesso em: 30 set. 2020. 
340 Sobre os impactos sociais do saneamento básico ver o Capítulo 1 intitulado “Dimensão 
Conceitual” do Manual de Atuação para a temática do Saneamento do MPRJ. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Op. cit., p. 15-24.
341 O Plano Nacional de Saneamento Básico (2013) definiu metas de investimentos no setor 
necessários para a universalização dos serviços até o ano de 2033. De 2014 a 2033 deveriam ser 
investidos R$ 181,8 bilhões. De 2014 a 2018, dever-se-ia ter investido cerca de R$ 10,5 bilhões ao ano (R$ 
52,5 bilhões até 2018). Em 2017, foram investidos apenas 38,3% desse valor, conforme a ABAR. Os baixos 
valores em investimentos demonstram a falta de interesse dos governos anteriores em expandir essa 
política. Disponível em: <http://abar.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Sumario-Executivo-19-03.
pdf>. Acesso em: 30 set. 2020.
342 Para mais informações v. HELLER, Léo; MONTENEGRO, Marcos; SILVA, Edson Aparecido da. 
A nova lei de saneamento: atiraram no público e acertaram o privado. ONDAS, 2020. Disponível em: 
<https://ondasbrasil.org/a-nova-lei-de-saneamento-atiraram-no-publico-e-acertaram-o-privado/>. 
Acesso em: 01 out. 2020.
343 BORJA, Patrícia Campos; MORAES, Luiz Roberto Santos. Privatização dos serviços públicos de 
saneamento básico no Brasil e a onda neoliberal radicalizada. ONDAS, 2020. Disponível em:  <https://
ondasbrasil.org/privatizacao-dos-servicos-publicos-de-saneamento-basico-no-brasil-e-a-onda-
neoliberal-radicalizada/>. Acesso em: 01 out. 2020.

https://ondasbrasil.org/a-nova-lei-de-saneamento-atiraram-no-publico-e-acertaram-o-privado/
https://ondasbrasil.org/privatizacao-dos-servicos-publicos-de-saneamento-basico-no-brasil-e-a-onda-neoliberal-radicalizada/
https://ondasbrasil.org/privatizacao-dos-servicos-publicos-de-saneamento-basico-no-brasil-e-a-onda-neoliberal-radicalizada/
https://ondasbrasil.org/privatizacao-dos-servicos-publicos-de-saneamento-basico-no-brasil-e-a-onda-neoliberal-radicalizada/
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Ao longo do processo de revisão da legislação, muitos documentos e 

diagnósticos foram produzidos sobre o setor de saneamento, podendo citar aqui 

a Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR) que emitiu um documento 

intitulado “Desafios e soluções para a universalização do esgotamento sanitário no 

Brasil”, elencando 10 desafios prioritários para o setor de esgotamento sanitário. 

Segundo esse estudo, atualmente no Brasil as pessoas mais afetadas pelo déficit no 

esgotamento sanitário são as de baixa renda.344 Além disso, segundo o Ministério 

das Cidades, citado pela ABAR, apenas 30% dos municípios brasileiros possuem 

Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e outros 37% estavam em fase de 

elaboração, em 2017.345 O déficit no planejamento é o primeiro gargalo dessa política, 

já que sem conhecimento e diagnóstico, como podem os municípios se planejar para 

investir, buscar parcerias público-privadas ou concessões?

Outro problema que contribui para as dificuldades em se implementar o 

saneamento básico em grandes cidades é a referida questão das áreas irregulares. Em 

levantamento do Instituto Trata Brasil, também citado pela ABAR, foram identificadas 

cerca de 6 mil áreas irregulares, sendo a maior parte dessas inseridas nos 100 maiores 

municípios do Brasil, compondo cerca de 4,9 milhões de habitantes (10% da população 

destas cidades).346 Desses assentamos, apenas 9,4% têm acesso à rede de esgoto e 

cerca de 91,7% do esgoto gerado nessas áreas irregulares demanda tratamento.

Esgoto não tratado significa despejo irregular em rios e mananciais, o que 

contribui para a degradação dos corpos hídricos e de problemas como a crise de 

abastecimento347 enfrentada pelo Estado do Rio de Janeiro no começo desse ano que 

gerou abertura de Inquérito Civil por parte do MPRJ.348

Além disso, cabe destacar a grande interseção do direito ao saneamento básico 

com o direito à saúde. Para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ):

a relação entre saneamento básico e saúde é mais do que evidente. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua o saneamento básico 

como “o controle de todos os fatores do meio físico do homem que 

exercem ou podem exercer efeito contrário sobre seu bem-estar físico, 

344 ABAR. Desafios e soluções para a universalização do esgotamento sanitário no Brasil. 
Sumário Executivo, 2019. Disponível em: http://abar.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Sumario-
Executivo-19-03.pdf. Acesso em 01 out. 20.
345 Idem.
346 Idem.
347 Sobre a crise de abastecimento de água enfrentada pelo ERJ ver: TAVARES, Viviane. Geosmina: 
a ponta do iceberg. FIOCRUZ, 2020. Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/
geosmina-a-ponta-do-iceberg>. Acesso em: 30 set. 2020.
348 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/mprj-instaura-inquerito-civil-para-apurar-crise-
no-abastecimento-de-agua-da-cedae-24208186>. Acesso em: 01 set. 2020.

http://abar.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Sumario-Executivo-19-03.pdf
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Sumario-Executivo-19-03.pdf
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social ou mental”. De outro ângulo, a OMS conceitua a saúde como o 

estado de completo bem-estar físico, social e mental, e não apenas a 

ausência de doenças13. Portanto, está correto dizer que o saneamento 

básico tem por objetivo a promoção da saúde.349

Em estudo recente, o MPRJ analisou essa interseção e levantou alguns dados 

básicos sobre os impactos da falta de saneamento na saúde. Para eles, o saneamento 

básico significa a segunda maior causa de mortalidade infantil no mundo, citando dados 

do PNUD, e possui ainda uma grande porção de responsabilidade nas internações no 

Serviço Único de Saúde (SUS) decorrentes de infecções gastrointestinais, tendo em 

vista a comparação entre o percentual da população brasileira com acesso à coleta de 

esgoto e a relação de internações. 350

Com relação à recente alteração legislativa, é possível afirmar que a Lei 

14.026/2020, dentre diversas alterações, facilita a entrada dos investimentos privados 

no setor de saneamento a partir da proibição de contratos de programa e obrigação 

de licitação para prestação de serviços.351 Tais alterações dificultam o posicionamento 

das empresas estatais no mercado, extinguindo seus modelos contratuais. A 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), por exemplo, 

opera em 64 municípios do estado do Rio de Janeiro, em sua maioria, por meio de 

contratos de programa.352 Os contratos de programa existentes na edição desta lei 

estarão em vigor até seu termo contratual, não podendo ser renovados.353 Conforme 

negociações, foi ainda solicitado por estados e municípios um período de transição 

para a obrigatoriedade de licitação nos serviços de saneamento, artigo este vetado 

pelo Presidente da República.354 355

349 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Manual de Atuação do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro na temática do Saneamento Básico. CAO Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. 
– Rio de Janeiro, RJ: MPRJ, 2019. Disponível em: <https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1352969/
manualdosaneamentobasicocaoma.pdf>. Acesso em: 01 set. 2020. 
350 Idem.
351 Art. 10 da nova redação dada à Lei 11.445/07, pela Lei 14.026/20. A prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da 
celebração de contrato de concessão, mediante prévia licitação, nos termos do art. 175 da Constituição 
Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros 
instrumentos de natureza precária.
352 Disponível em: <http://www.agenersa.rj.gov.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=2817&Itemid=18>. Acesso em: 30 set. 2020. 
353 Art. 17 da Lei 14.026/20: “Os contratos de concessão e os contratos de programa para prestação 
dos serviços públicos de saneamento básico existentes na data de publicação desta Lei permanecerão 
em vigor até o advento do seu termo contratual”.
354  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Vozes para o Saneamento. Rio de Janeiro: 
Caderno IERBB. 2020. Disponível em: <https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/coletanea-vozes-
para-o-saneamento-basico-agua-esgoto-e-drenagem/>. Acesso em: 01 set. 20.
355 Disponível em: <https://ondasbrasil.org/nova-lei-o-saneamento-e-somente-um-negocio-
lucrativo/>. Acesso em: 01 out. 20.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art175
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art175
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Vale ressaltar que o presente artigo não busca aprofundar nas questões 

concernentes à concessão dos serviços de saneamento, mas sim trazer reflexões sobre 

a entrada do capital privado em uma política pública urbana essencial para a garantia 

do direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Ademais, a nova legislação vem aquecendo o setor de prestação de serviços 

de saneamento, sendo uma esperança para os gestores públicos que convivem com 

recursos escassos e sem capacidade de investimento em infraestrutura urbana. 

Exemplo é o Estado do Rio de Janeiro, que inaugurou recentemente tratativas, com 

base no novo marco legal, da concessão dos serviços de sua estatal, a partir de 

modelagem realizada pelo BNDES.356

 Nas audiências públicas sobre a concessão da CEDAE, além da falta de 

participação popular, foi reiterada a preocupação com áreas de baixa renda e 

faveladas que acabaram por não ser contempladas no projeto de concessão elaborado 

pelo BNDES. Segundo pesquisadores da FIOCRUZ: 

As áreas socioambientalmente vulnerabilizadas (favelas e periferias) 

estão presentes no edital, mas no corpo do edital não possui nenhuma 

descrição de como será a universalização dessas áreas altamente 

adensadas da cidade, e como os serviços serão implementados, quais 

tecnologias de saneamento serão usadas nos locais mais irregulares.357 

Dessa forma, se retoma a discussão acerca da influência do capital na construção 

das cidades e trazendo-se como exemplo o caso do saneamento básico, de como a 

lógica capitalista expande suas áreas de atuação, apropriando-se de bens comuns e 

ampliando as desigualdades. O temor de certos grupos no que tange à privatização 

dos serviços de saneamento, gravita em torno das áreas de baixa renda que já são 

comumente esquecidas e encontram dificuldades no acesso aos serviços.

Tendo em vista que, para a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), cada R$ 

1,00 (um real) investido em saneamento, economiza-se R$ 4,00 (quatro reais) em 

medicina curativa,358 e que para cada R$ 1,00 investido em obras de saneamento foi 

356 Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/
populacao-do-rio-podera-opinar-sobre-modelo-de-concessao-de-agua-e-esgoto-desenvolvido-pelo-
bndes>. Acesso em: 01 out. 2020.
357 MARTINS, et al. Distribuição e Análise Espacial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro nos 
Blocos Regionais de Concessão à Privatização da Principal Companhia de Saneamento do Estado. No prelo. 
Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/download/1041/1495/1580>. 
Acesso em: 01 out. 2020.
358 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Manual de Atuação do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro na temática do Saneamento Básico. CAO Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. 
– Rio de Janeiro, RJ: MPRJ, 2019. Disponível em: <https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1352969/
manualdosaneamentobasicocaoma.pdf>. Acesso em: 01 set. 2020.
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gerada uma renda de R$ 1,22 na economia, entre 2004 e 2016, entende-se que olhar 

para o saneamento, enquanto política de estado, pode ser uma saída não só para a 

falta de orçamento para a saúde como também para o estimulo à economia. Nesse 

sentido, questiona-se no presente trabalho sobre os desdobramentos dessa política 

para os próximos anos, com a abertura do capital privado, e suas consequências para 

o acesso à água e seus impactos na saúde da população.

4. A PANDEMIA DA COVID-19 COMO EXPOENTE DA CRISE NO SANEAMENTO BÁSICO

Não se poderia deixar de abordar no presente trabalho a crise sanitária 

deflagrada pelo COVID-19 ainda este ano. Em razão do país estar aquém de alcançar 

a universalização dos sistemas, as condições de higiene básicas para se precaver da 

transmissão do vírus acabam sendo um desafio para as populações de baixa renda.

Já são de conhecimento geral as indicações da OMS para a prevenção da 

transmissão de COVID-19.359 Além da prática do isolamento social e do uso de máscaras 

quando em contato com outras pessoas, a higiene pessoal é o principal elemento a se 

atentar. Contudo, lavar as mãos com frequência, atitude, a priori, bastante simples, se 

mostra impossível de ser exercida sem o acesso à água limpa com regularidade.

Justamente por esta razão, o PNUMA, afirma que o maior fardo das doenças 

zoonóticas é suportado pelos pobres.360 Em atenção à pandemia de COVID-19, dados 

do projeto EPICOVID19, uma das maiores pesquisas epidemiológicas em atuação no 

Brasil, da Universidade Federal de Pelotas,361 confirmam que pessoas mais pobres 

apresentam o dobro do risco de infecção em comparação às mais ricas.

É importante ressaltar o recorte racial nesta realidade. Segundo aponta o 

IBGE,362 em termos de cobertura de saneamento básico, negros são a maioria vivendo 

em locais com cobertura inadequada de saneamento básico, com maior exposição a 

vetores de doença: 12,5% de pessoas negras residem em locais sem coleta de lixo e 

apenas 6% da população branca; sem abastecimento de água por rede geral, os negros 

359 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection 
prevention precautions. 2020 Disponível em: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333114/
WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Transmission_modes-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso 
em: 01 out. 2020.
360 UNITED NATION ENVIRONMENT PROGRAMME. Preventing the next pandemic - Zoonotic 
diseases and how to break the chain of transmission. 2016. Disponível em: <https://www.unenvironment.
org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-
and>. Acesso em: 01 out. 2020.
361 Disponível em: <http://www.epidemio-ufpel.org.br/site/content/home/>. Acesso em: 01 
out. 2020.
362 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Desigualdades sociais por cor ou raça no 
Brasil. 2020. Disponível em <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.
pdf>. Acesso em: 01 out. 2020.
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representam 17,9%, e brancos 11,5%; sem esgotamento sanitário por rede coletora ou 

pluvial, negros representam 42,8% da população contra 26,5% de brancos.

Aponta-se ainda o posicionamento de Victor de Jesus, afirmando que apesar de 

o déficit de saneamento ser uma realidade de uma parcela significativa da população 

brasileira, há maior vulnerabilidade da população negra em conviver com condições 

ambientais insalubres. Nas palavras do autor:

A falta de acesso à moradia digna e ao saneamento emergem como 

determinantes do processo saúde-adoecimento no país (Brasil, 

2010; CNDSS, 2008) e, consequentemente, produzem quadros 

epidemiológicos cujos perfis predominantes são grupos destituídos 

de poder e propriedade (Barata, 2001, 2009). Nesse sentido, algumas 

autoras têm destacado que a população negra2 constitui um desses 

grupos vulnerabilizados e ressaltado a necessidade de pesquisas sobre 

as condições de saneamento e seu impacto na saúde da população 

negra (Cunha, 2012; Garcia, 2009; Lopes, 2005a, 2005b; Rosemberg; 

Pinto, 1995; Santos, 2013), já que o enfoque na relação saneamento e 

raça é bastante limitado na bibliografia nacional.363

Em trabalho que reúne diversos dados sobre a conexão da raça negra com a 

pandemia, pesquisadoras da Fiocruz e UERJ demonstram que a pandemia da COVID-19 

não atinge grupos e locais simétrica e democraticamente, sendo nas periferias 

e favelas, locais com os piores indicadores de desenvolvimento humano, que a 

pandemia apresenta sua face mais cruel.364 Assim sendo, as políticas de enfrentamento 

da pandemia precisam considerar a diferenciação entre os sujeitos afetados pela 

pandemia.

Atento a essa questão, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao 

Saneamento (ONDAS) publicou, em março de 2020, uma Carta Aberta à sociedade 

brasileira,365 que objetiva “demandar do poder público [...] a implementação de medidas 

363 JESUS, Victor de. Racializando o olhar (sociológico) sobre a saúde ambiental em saneamento 
da população negra: um continuum colonial chamado racismo ambiental. Revista Saúde Sociedade. São 
Paulo, v. 29, n.2, 2020, p. 3. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/sausoc/v29n2/1984-0470-sausoc-
29-02-e180519.pdf>. Acesso em: 01 set. 2020.
364 OLIVEIRA, Roberta Gondim de; CUNHA, Ana Paula da; GADELHA, Ana Giselle dos Santos; 
CARPIO, Christiane Goulart; OLIVEIRA, Rachel Barros de; CORRÊA, Roseane Maria. Desigualdades 
raciais e a morte como horizonte: considerações sobre a COVID-19 e o racismo estrutural. In: Cadernos 
de Saúde Pública 2020. p. 5-6. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/
documentos/desigualdades_raciais_e_a_morte_como_horizonte_-_consideracoes_sobre_a_covid-
19_e_o_racismo_estrutural_.pdf>. Acesso em: 01 out. 2020.
365 Disponível em: <https://ondasbrasil.org/wp-content/uploads/2020/03/Carta-%C3%A0-
Sociedade-Brasileira-completa.pdf>. Acesso em: 01 out. 2020.
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emergenciais e estratégicas relativas ao saneamento e acesso à água para reduzir os 

impactos da crise nos segmentos mais pobres e vulneráveis da nossa população”.

 A Carta propõe uma lista 10 medidas para o enfrentamento da epidemia. 

É destacada a quinta medida, que consiste em “expandir o abastecimento para as 

áreas não atendidas das favelas e periferias”. Explorando esta medida, Ana Lúcia 

Britto, coordenadora de projetos do ONDAS, pontua que em muitas favelas mais 

precárias, o abastecimento de água por rede é inexistente, assim como as instalações 

hidrosanitárias. O mesmo ocorre com os sistemas de coleta de esgoto, expondo os 

moradores ao contato com as águas contaminadas. Sobre a atual crise, Britto pondera:

A pandemia expõe uma dívida histórica do poder público e dos 

prestadores dos serviços de saneamento básico com essas populações, 

que tem seus direitos básicos negados. [...] Para isso é imprescindível 

garantir o abastecimento contínuo para as favelas que dispõem de 

sistemas de distribuição com desempenho precário. Um dia sem água, 

por problemas técnicos, que são recorrentemente alegados pelos 

prestadores, pode comprometer as medidas de higiene necessárias 

para conter o avanço da pandemia.366

O abastecimento de água intermitente em grandes comunidades é uma 

realidade antiga. No entanto, com a crise gerada pelo COVID-19, escancarou-se a 

desigualdade no acesso à água entre as populações de baixa e alta renda no Brasil. 

No estado do Rio de Janeiro, só entre o mês de março e abril de 2020, no início 

da pandemia, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro registrou cerca de 550 

denúncias de falta de água em 143 locais, entre bairros e favelas, de 14 municípios do 

Estado do Rio de Janeiro.367 E não por coincidência, um dos municípios mais atingidos 

pela pandemia,368 a capital do Estado do Amazonas, é também aquele que está entre as 

10 piores cidades no Ranking de Saneamento Básico, segundo o Instituto Trata Brasil.369 

A cidade de Manaus é exemplo corriqueiro entre os debates de saneamento básico 

por ser uma concessão realizada há cerca de 20 anos e que até hoje não alcançou 

366 BRITTO, Ana Lúcia. O direito à água nas favelas e periferias em tempos de Covid-19. 2020. 
Disponível em: <https://ondasbrasil.org/o-direito-a-agua-nas-favelas-e-periferias-em-tempos-de-covid-
19-artigo/>. Acesso em: 01 out. 2020.
367 Disponível em: <http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10171-Ouvidoria-finda-
relatorio-de-550-denuncias-de-falta-agua-em-favelas>. Acesso em: 01 out. 2020.
368 Disponível em <https://cfa.org.br/falta-de-saneamento-piora-o-combate-ao-coronavirus/>. 
Acesso em: 01 out. 2020.
369 Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/blog/2020/04/30/panorama-das-10-piores-
cidades-do-ranking-do-saneamento-2020/>. Acesso em: 01 out. 2020.
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parâmetros adequados de universalização, figurando no 96o lugar no Ranking do 

saneamento, atingindo apenas 12% do atendimento total de esgoto.370

É por essas razões que se conclui pela necessidade de se garantir o acesso aos 

serviços de saneamento à toda população, priorizando-se dentro da pasta estatal o 

atendimento aos grupos minoritários e às áreas irregulares. Considerando que o direito 

a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito social e constitucional 

(art. 225 da Constituição Federal) vinculado diretamente ao direito à saúde e a uma vida 

digna (quem dirá à própria existência), o saneamento básico deve ser compreendido 

como um serviço público essencial, de responsabilidade estatal, vinculado à produção 

e promoção de atividades essenciais, não apenas como uma mera oferta de um serviço 

público.371

Assim, devemos analisar as políticas públicas de saneamento básico e suas 

eventuais judicializações a partir da ótica de teorias que dão visibilidade às minorias, 

por meio do racismo ambiental372 e da interssecionalidade373, visando tutelar direitos 

básicos garantidos pela Constituição de 1988, mas que se tornaram problemas 

estruturais e de difícil solução para os agentes estatais e demais atores envolvidos. 

CONCLUSÕES ARTICULADAS

1) O planejamento urbano no Brasil da atualidade, assim como no mundo ocidental 

como um todo, tem atenção muito mais direcionada à exploração da propriedade 

privada, na qualidade de mercadoria, do que à atenção de direitos fundamentais, 

como habitação e saneamento básico, funções essenciais das cidades, em desrespeito 

à sua função social.

2) A exploração imobiliária urbana cria contextos de marginalização de camadas de 

baixa renda da sociedade, fadadas à precariedade e, portanto, a péssima qualidade de 

vida e de saúde. A população é levar a morar em locais sem estruturas razoáveis de 

370 Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking_2020/
Relat%C3%B3rio_-_Ranking_Trata_Brasil_2020_1.pdf>. Acesso em: 01 out. 2020.
371 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Manual de Atuação do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro na temática do Saneamento Básico. CAO Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. 
– Rio de Janeiro, RJ: MPRJ, 2019. Disponível em: <https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1352969/
manualdosaneamentobasicocaoma.pdf>. Acesso em: 01 set. 2020.
372 Ainda sobre racismo ambiental tem-se: ACSELRAD, Henri. Justiça ambiental: ação coletiva e 
estratégias argumentativas. In: ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA, José Augusto. (Org.). 
Justiça ambiental e cidadania. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, p. 23-39.
373 Sobre o assunto, ver ainda: COLLINS, Patricia Hill; BILGE, Sirma. Intersectionality. Cambridge: 
Polity Press, 2016. 

https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1352969/manualdosaneamentobasicocaoma.pdf
https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1352969/manualdosaneamentobasicocaoma.pdf
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habitação e menos ainda de saneamento básico, ocasionando inclusive danos ao meio 

ambiente.

3) Os índices de saneamento básico no país estão longe de concretizar a universalização 

dos serviços. Ademais, a deficiência na legislação brasileira sobre saneamento básico 

mantém e retroalimenta padrões de marginalização dos setores mais frágeis da 

sociedade. O novo marco do saneamento ao instituir uma lógica privatista tende a 

aumentar as desigualdades já existentes.

4) A realidade descrita se mostra ainda mais rigorosa e impiedosa em um contexto 

de pandemia sanitária, vez que sem a garantia do saneamento básico, populações 

marginais, sobretudo a população negra, estão ainda mais expostas à contaminação 

por COVID-19, demandando ações urgentes e setorizadas pelo Poder Público.



4. DA PUNIÇÃO AO RECONHECIMENTO: 
UMA ANÁLISE ACERCA DA FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTALISTA 

ELDER LUIS GAMA
Fundação Escola Superior do Ministério Público

1. Introdução

O Estado Brasileiro passou a dedicar-se mais em relação à legislação 

ambiental nas últimas décadas, tornando-se referência nessa área, a qual exporta 

seu conhecimento para diversos países. Embora possuindo essa característica, falta a 

devida aplicação desse complexo sistema ambiental dentro do cenário brasileiro. 

Neste país há um ecossistema diversificado e extenso, o qual dificulta a 

fiscalização por parte do Estado. A partir da Política Nacional do Meio Ambiente (1981) 

um passo enorme foi dado em busca do controle desse vasto ecossistema, compilando 

atitudes  primordiais para que a sistematização e padronização de condutas pelos seus 

entes federados fossem asseguradas. De tal forma, fizeram com que o meio ambiente 

entrasse em um constate debate no cenário nacional. Assim, o fortalecimento através 

da Constituição Federal (1988), favoreceu juridicamente a causa do meio ambiente, 

trazendo ascendência à implementação de instrumentos ambientais.

Desse modo se foi dando sequência durante toda a década de 90, com a 

validação de diversas políticas nacionais e demais leis que organizaram o sistema 

ambiental nacional. Cabe destacar nesse trabalho a Lei nº 9605/1988, a qual nos traz a 

atual e principal ferramenta de regulação ambiental nacional definindo a fiscalização 

punitiva do Estado. Em vista disso, há maior controle sob a legalidade e possíveis 

penalidades impostas a infratores que agridem o meio ambiente. Logo, o Estado 

alicerçou suas condutas em um sistema punitivo, deixando de lado incentivos para 

coibir a conduta de agentes infratores. 

A partir de 2010, mudanças significativas foram remetidas na estruturação do 

sistema ambiental. Destaca-se a Lei Complementar nº 140/2011 onde regrou de forma 

mais clara o funcionamento das licenças ambientais e das demais fases possíveis, tanto 
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anterior quanto posterior, da liberação do empreendimento. Podendo, assim, garantir 

seguridade ao empreendedor e ao meio ambiente do que é possível ser exercido, 

considerando o impacto ambiental. 

Buscando-se a qualificação dos processos em minimizar os danos ao meio 

ambiente de cada empreendimento além da liberação básica concedida pelas licenças 

e, em paralelo, o ISO (International Organization for Standardization),  a partir de 1993 

criou-se  o ISO 14000, no qual tem como objeto principal a padronização de condutas 

e qualificações comportamentais por parte dos empreendimentos, a fim de alcançar 

maior comprometimento com o meio ambiente. 

A certificação através do ISO 14000 é um exemplo da qualificação possível para 

os empreendimentos. Obviamente, esse certificado tem uma visão externa da empresa, 

onde é trabalhada a imagem e garantias qualificadas de seus procedimentos.

Até hoje, o Brasil emite números ínfimos de certificados, em contrapartida do 

número elevado de autuações ambientais das mais diversas características e graus. 

Sendo assim, propõe-se ao Estado a inversão desse processo, isto é, a maximização dos 

incentivos e a minimização das autuações. Embora o mercado interno brasileiro não 

valorize os empreendimentos que possuem certificações legais por não produzirem 

danos ambientais, deveria incentivar, inicialmente, o menor descumprimento da 

legislação vigente em razão de evitar dano maior.

À vista disso, a pesquisa será realizada em duas partes, sendo a primeira 

concentrada na compreensão da função do Estado em relação às demandas 

ambientais, e, também, na análise de seu comportamento fiscalizatório. E na segunda 

parte, será realizado o estudo conjunto dos conceitos ora estudados, portanto, neste 

momento serão retomados todos os pontos importantes dos campos estudados, com 

o propósito de seguir na conclusão sobre como deverá ser a atuação do Estado diante 

das dificuldades impostas nesse ciclo fiscalizatório.

Quanto à metodologia, no trabalho em voga é incorporado o método indutivo 

por permitir uma observação da atuação dos entes federados, para assim extrair a 

afirmação geral de como se dá a atuação dos estados diante da aplicabilidade da 

legislação ambiental, contando com subsídios doutrinários e dados referenciais.

2. Função do Estado

 O objeto deste artigo tem como foco a transformação do sistema punitivo 

aplicado em fiscalizações ambientais para outro sistema, um de incentivo a qualificação 

de processos contidos no empreendimento em questão. Considerando que o Estado 

não pode, nem deve apresentar-se apenas como um personagem punitivo no ciclo de 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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proteção ambiental, e sim, caracterizar-se como um incentivador de boas práticas ao 

meio ambiente. 

Para esse comportamento idealizado possa ocorrer deve-se fazer mão desses 

instrumentos fundamentais (incentivos fiscais e administrativos) para incentivar 

e implementar tal conduta em empreendimentos por parte dos órgãos ambientais, 

resultando na modificação da cultura das empresas e empreendimentos presentes nas 

jurisdição do órgão ambiental. 

Assim como o campo econômico está permeado por incentivos, procurando 

um fortalecimento para aqueles que seguirem os padrões estabelecidos pelo Estado 

visando uma sociedade sustentável, dentro do sistema ambiental não deveria ser 

diferente. 

Esses incentivos podem ser oferecidos de distintas formas, desde a isenção 

fiscal até maiores prazos licenciatórios. Torna-se positivo ainda que se diminua 

a emissão de multas por parte do Estado, considerando o aumento dos ciclos de 

renovação, ou, até mesmo, uma diminuição do número de autos de infração. Logo, 

embora haja relevância, não há de se falar em receita por parte do Estado quando 

estamos tratando de proteção direta dos empreendedores ao meio ambiente.  Desta 

forma, não é exigido do empreendimento a mudança no seu comportamento de praxe, 

até que receba contrapartida devida para investir em melhores condições ambientais 

no seu ciclo de produção.

A transcendência do Estado punitivo àquele que beneficia quem segue seus 

padrões de processos, não se deve confundir com os selos de qualidade, bem como 

não se deve igualar a consultoria ambiental para empresas. O Estado coloca-se 

como incentivador de boas práticas ambientais incentivando as organizações que 

cumprirem suas padronizações procedimentais.

Cabe destacar a diferença entre as formas de ação: o certificado ambiental 

consiste na atribuição de um selo ou rótulo a um produto ou serviço para informar 

a respeito dos seus aspectos ambientais374. Diferentemente do Estado que agiria de 

forma a sincronizar ações visando à padronização de procedimentos e incentivando 

internamente. Nesse caso, cabem incentivos de ordem econômicas ou fiscais, e não, 

uma ação de padronização externa para garantir qualidade como os certificados 

ambientais. 

 

374  MOURA, Adriana Maria Magalhães de. O mecanismo de rotulagem ambiental: perspectivas 
de aplicação no brasil. Ipea: boletim regional, urbano e ambiental, [s.l], n. 7, p. 11-21, 2013. Jan-Jun. 
Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5655/1/BRU_n07_mecanismo.pdf. 
Acesso em: 26 jun. 2020.
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3. Incentivos disponíveis para o empreendedor 

Um grande exemplo de selo de padronização de procedimentos é o ISO 14000, 

no qual traz condutas e procedimentos a serem seguidos para obter a qualidade 

ambiental. Nessa modalidade, o retorno não vem diretamente através de incentivos 

monetários, mas sim, de valorização da marca do empreendimento, demonstrando aos 

seus consumidores os benefícios de serem parceiros do meio ambiente. Dentre esses 

selos cabe destacar o ISO 14010 que trata do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), o 

qual busca a implementação objetiva mediante padronização de comportamentos e 

condutas ambientalmente adequadas para melhor otimização dos recursos, selo que 

se aproximaria do papel do Estado em incentivar um sistema de gestão que melhore o 

controle ambiental. 

Importante atentar-se ao fato de que se deve respeitar as peculiaridades de 

cada uma das zonas econômicas ecológicas (ZEE). Salienta-se que ainda vivemos 

em um país muito desigual socialmente e com diversos biomas na enorme extensão 

territorial, o que dificulta a execução de uma série de atos. O Ministério do Meio 

ambiente destaca essa realidade no artigo publicado em sua página: 

tais critérios podem ser totalmente adaptados às diversas realidades 

de diferentes países. Países como o Brasil, que não resolveram seus 

problemas sociais, não deveriam utilizar indiscriminadamente critérios 

de avaliação que são empregados para empreendimentos destinados à 

população com alto padrão de consumo. É necessário que os critérios 

de certificação para os empreendimentos verdes considerem a situação 

de desigualdades sociais e incorporem estratégias de inclusão social 

como um dos quesitos básicos à obtenção do selo verde. Portanto, 

os indicadores de ecoeficiência devem ser adaptados à realidade 

brasileira.375

Desta maneira, para ser eficiente nos indicadores e processos, deve-se 

considerar um desenvolvimento econômico e social de cada região do país (ente 

federativo) para implementar os padrões que devem ser seguidos. 

O SGA é uma excelente referência para a padronização disponibilizada, por 

ser utilizada pelo serviço público, garantindo as adaptações necessárias conforme 

as demandas regionais. O SGA é dividido em cinco pontos: política ambiental; 

planejamento; implementação e operação; verificação e ação corretiva; e análise 

375  BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. As certificações de empreendimentos verdes seriam 
uma solução para se alcançar a sustentabilidade no setor da construção em países em desenvolvimento, 
como o Brasil, com tantas desigualdades sociais? Disponível em: https://www.mma.gov.br/component/
fsf/?view=faq&catid=6&faqid=84. Acesso em: 26 jun. 2020.

https://www.mma.gov.br/component/fsf/?view=faq&catid=6&faqid=84
https://www.mma.gov.br/component/fsf/?view=faq&catid=6&faqid=84
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crítica. Como já comentado, não há como o Estado diagnosticar individualmente cada 

empresa para alcançar as cinco etapas de incentivo. 

Destarte, através de padrões estabelecidos pelo Estado e comprovações a 

serem trazidas pelos empreendedores se estabeleceria condições reais de realizar 

demandas de verificação, gerando em todos uma auto fiscalização. 

O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental foi apresentado em 

nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) 

que instituiu como primeiro instrumento: o estabelecimento de padrões de qualidade 

ambiental.Desta forma, juntamente com os outros instrumentos deve-se buscar 

a implementação desses padrões, o qual em nenhum momento exime o Estado de 

participar dessa politica de padronização.

Da mesma forma, e já implementado em algumas atividades, o Pagamento de 

Serviço Ambiental (PSA)  ainda é pouco utilizado em grande escala. Esse instrumento 

de incentivo é baseado no princípio recebedor-pagador, o qual recebe benefícios 

por proteger o meio ambiente. Sendo esse instrumento o ratificador da existência 

de possibilidades do Estado em apoiar atitudes pró-ativas, apenas carece de maior 

desenvolvimento. 

Uma das formas do PSA ter sua implementação em maior grau é o incentivo 

através de benefícios por uma boa conduta por parte dos empreendedores que 

atingirem os padrões sugeridos pelo Estado. Embora sejam planejadas pela União, 

esse exemplo de política pública deveria ser aplicada também pelos órgãos públicos 

estaduais e municipais, e não somente na esfera nacional, porém sendo pouco efetiva 

em diversos casos vistos. Logo, acaba sendo crucial a atitude de tais órgãos, pois é 

necessário que ajam de modo a utilizar todos os instrumentos disponíveis para 

incentivar essas atitudes positivas.  

Na mesma medida, a Lei a qual implementa os Pagamentos de Serviços 

Ambientais (PSA), trata sobre a abrangência que deve ser executada. O Ministério do 

Meio Ambiente destaca em sua cartilha de implementação das PSA que não se limita 

a contrapartidas econômicas, mas demais incentivos de serviços: 

O instrumento de PSA, apesar de envolver contrapartidas econômicas, 

não implica, necessariamente, em transações financeiras (monetárias). 

O PSA pressupõe a transferência de recursos, sejam eles financeiros 

ou não. Iniciativas de PSA podem englobar, adicionalmente, a 

estruturação de arranjos produtivos locais (APLs) e o estabelecimento 

de mercados de serviços ambientais que não dependam somente de 
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recursos públicos, o que exige a indicação de incentivos e regramentos 

para estimular a demanda pelos serviços. 376

Nessa mesma seara, destaca-se a Resolução nº 237 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), o qual criou a possibilidade legal de variação de prazos 

de licenciamento conforme o julgamento dos órgãos ambientais. Essa possibilidade 

de variação permite que os órgãos públicos se utilizem para implementar incentivos, 

além da discricionariedade e complexidade do empreendimento.  

Como forma de incentivar essas políticas públicas, destaca-se a possibilidade 

de dilatação de prazos licenciatórios. Assim como refere-se o CONAMA 237, no artigo 

18, inciso III:
Art. 18 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de 

validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo 

documento, levando em consideração os seguintes aspectos:

III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar 

os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos 

e, no máximo, 10 (dez) anos. 377

Portanto, há de se valer da amplitude do prazo estabelecido para a licença 

de operação para a implementação de incentivos àqueles que observarem as 

orientações dos órgãos públicos.  Tendo como forma de incentivar processos 

ambientalmente adequados, o qual receberia em contrapartida períodos maiores de 

validades de licenças. 

Uma forma já trabalhada no nosso ordenamento jurídico é o artigo 140 do 

Decreto n. 6.514/08378, que trata os serviços de preservação, melhoria e recuperação 

ambiental aptos para conversão os projetos, desde que abranja um dos temas 

elencados no próprio artigo:

Art. 140.   São considerados serviços de preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade do meio ambiente, as ações, as atividades 

e as obras incluídas em projetos com, no mínimo, um dos seguintes 

objetivos:                     

376 GUIA PARA A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE PAGAMENTO 
POR SERVIÇOS AMBIENTAIS. Brasil: Agencia de Comunicação Candyshop, 2017. Abril. Disponível em: 
https://www.mma.gov.br/publicacoes/biodiversidade/category/143-economia-dos-ecossistemas-e-
da-biodiversidade.html?download=1420:guia-para-a-formula%C3%A7%C3%A3o-de-pol%C3%ADticas-
p%C3%BAblicas-estaduais-e-municipais-de-pagamento-por-servi%C3%A7os-ambientais. Acesso em: 26 
jun. 2020, p. 19.
377 BRASIL. Resolução nº 237. 19 de dezembro de 1997. Disponível em: www2.mma.gov.br/port/
conama/res/res97/res23797.html. Acesso em: 01 jul. 2020.
378 BRASIL. Decreto nº 6.514. 22 de julho de 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/D6514compilado.htm. Acesso em: 30 jul. 2020

https://www.mma.gov.br/publicacoes/biodiversidade/category/143-economia-dos-ecossistemas-e-da-biodiversidade.html?download=1420:guia-para-a-formula%C3%A7%C3%A3o-de-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-estaduais-e-municipais-de-pagamento-por-servi%C3%A7os-ambientais
https://www.mma.gov.br/publicacoes/biodiversidade/category/143-economia-dos-ecossistemas-e-da-biodiversidade.html?download=1420:guia-para-a-formula%C3%A7%C3%A3o-de-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-estaduais-e-municipais-de-pagamento-por-servi%C3%A7os-ambientais
https://www.mma.gov.br/publicacoes/biodiversidade/category/143-economia-dos-ecossistemas-e-da-biodiversidade.html?download=1420:guia-para-a-formula%C3%A7%C3%A3o-de-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-estaduais-e-municipais-de-pagamento-por-servi%C3%A7os-ambientais
file:///C:/Users/Daniela/Documents/_Trabalhos/Anais%202021/Texto/../../../../../PORTO/OneDrive/Documentos/Artigos para o artigo Uber/S�RGIO/CONGRESSO/E/REFER�NCIAS.docx
file:///C:/Users/Daniela/Documents/_Trabalhos/Anais%202021/Texto/../../../../../PORTO/OneDrive/Documentos/Artigos para o artigo Uber/S�RGIO/CONGRESSO/E/REFER�NCIAS.docx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/D6514compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/D6514compilado.htm
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I - recuperação:                      

a) de áreas degradadas  para conservação da biodiversidade  e 

conservação e melhoria da qualidade do meio ambiente;                         

b) de processos ecológicos essenciais;                       

c) de vegetação nativa para proteção; e                    

d) de áreas de recarga de aquíferos;                       

II - proteção e manejo de espécies da flora nativa e da fauna silvestre;                   

III - monitoramento da qualidade do meio ambiente e desenvolvimento 

de indicadores ambientais;                    

IV - mitigação ou adaptação às mudanças do clima;                  

V - manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a 

conservação, a proteção e a recuperação de espécies da flora nativa 

ou da fauna silvestre e de áreas verdes urbanas destinadas à proteção 

dos recursos hídricos;                      

VI - educação ambiental;                           

VII - promoção da regularização fundiária de unidades de conservação;       

VIII - saneamento básico;            

IX - garantia da sobrevivência de espécies da flora nativa e da fauna 

silvestre mantidos pelo órgão ou pela entidade federal emissora da 

multa; ou        

X - implantação, gestão, monitoramento e proteção de unidades de 

conservação. 379

Desta maneira, indo ao encontro de demandas apropriadas para preservação 

e conservação do meio ambiente. Diante desse cenário, percebe-se a tentativa por 

parte do Estado em envolver o empreendedores e proprietários de terra em perceber 

a importância de suas participações nesse projeto. 

Cabe destacar a Lei nº 12727/2012, a qual dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa, e através do seu artigo 40, a qual implementa os incentivos a serviços 

ambientais, possibilita o desenvolvimento e implementação novas práticas para a 

proteção ao meio ambiente.

Destaca-se, desse modo, alguns exemplo:

 Art. 41.  É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem 

prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de 

apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para 

adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade 

agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como 

379 BRASIL. Decreto nº 6.514. 22 de julho de 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/D6514compilado.htm. Acesso em: 30 jul. 2020

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/D6514compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/D6514compilado.htm
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forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, 

observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as 

seguintes categorias e linhas de ação:  
I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, 

monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos 

ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como, isolada ou 

cumulativamente:

a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque 

e a diminuição do fluxo de carbono;

b) a conservação da beleza cênica natural;

c) a conservação da biodiversidade;

d) a conservação das águas e dos serviços hídricos;

e) a regulação do clima;

f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico;

g) a conservação e o melhoramento do solo;

h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 

Legal380 

Considerando esses aspectos, cabe-nos ainda mais fomentar possibilidades 

de incentivos para a proteção. No artigo supracitado, contempla-se diversas formas 

de viabilizar essa evolução na forma de aumentar os cuidados com o ambiente. 

Reiterando-se que não de se falar em obrigação apenas de “cuidar do meio ambiente”, 

mas sim de viabilizar essa proteção, sem deixar de compreender a complexidade 

financeira que os empreendimentos possuem. 

O Estado deve pensar de forma ampla e estratégica em um equilíbrio entre os 

pilares da sustentabilidade: social, econômico e meio ambiente. 

Um sistema de sustentabilidade não se define “como um estado fixo de 

harmonia, mas sim como um processo de mudanças, no qual se compatibiliza a 

exploração de recursos, o gerenciamento de investimento tecnológico e as mudanças 

institucionais com o presente e o futuro”381. Desta forma, buscando esse processo de 

transformação e desenvolvimento intergeracional.   

380  BRASIL. Lei nº 12.727. 7 de outubro de 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm. Acesso em: 25 jul. 2020.
381  LIMA, Rafaela de Assis. Gestão ambiental e desenvolvimento sustentável nas organizações 
modernas. In: VII CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL CAMPINA GRANDE/PB – 21 A 
24/11/2016,7, 2016, Campina Grande. Artigo Científico. Campina Grande: IBEAS – Instituto Brasileiro de 
Estudos Ambientais, 2016. p. 1-4. Disponível em: http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/XI-
038.pdf. Acesso em: 30 jun. 2020, p. 1.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/XI-038.pdf.
http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2016/XI-038.pdf.
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4. Motivos para os incentivos 

Considerando que atualmente a busca por qualificação do processo 

parte exclusivamente do empreendedor, destaca-se a pouca utilização e difícil 

implementação dos certificados ambientais. Conforme dados do INMETRO, o número 

de emissão de certificados ambientais no Brasil no ano de 2019 foi praticamente 

irrisório, considerando sua economia.  Sobretudo, a pandemia que assola o mundo 

diminuiu ainda mais essa evolução, como se percebe no ano de 2020.   

Veja-se a seguir a tabela com a relação de certificados emitidos pelos estados 

brasileiros382:

382  INMETRO (Brasil). Ministério da Economia.  Histórico dos certificados válidos. Disponível em: 
https://certifiq.inmetro.gov.br/Grafico/HistoricoCertificadosValidos. Acesso em: 20 jul. 2020. 
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A certificação ambiental tem a função de garantir o devido e correto processo 

contido na elaboração de determinado produto, o qual deve seguir um padrão 

especifico de fabricação. Essa certificação serve como controle técnico de qualidade, 

seguindo o padrão da entidade que emitiu o certificado. 

Além disso, tem grande importância para o mercado, em razão de valorizar o 

produto e garantir uma economia sustentável. Assim como trazem Carolina Costa de 

Aguiar e Flavia Trentini, em seu artigo sobre certificação ambiental, que esclarece que 

essa certificação garante qualificação e agregação de valor ao produto:

A certificação constitui um importante mecanismo para internalizar 

as externalidades positivas ambientais, uma vez que reconhece as 

atividades realizadas pelo agente econômico em benefício do meio 

ambiente e com lhe possibilitam transacionar com outros agentes que 

exijam esse tipo de conduta “verde” da outra parte.383

Essa influência mercadológica ainda não se expandiu no mercado interno, em 

contrapartida ganha cada vez mais espaço no mercado externo. Dessa forma, incentivos 

para qualificação não devem ser utilizados apenas para ingressos em mercados mais 

rigorosos, mas sim em um aumento de valor por parte do empreendedor ao seu 

produto voltado ao mercado interno.  

4.1. Realidade dos Estados brasileiros

4.1.1. Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul o número de autos de infração no ano de 2019 foi de 

3297 (três mil e duzentos e noventa e sete)384, o qual contemplou 2417 (dois mil e 

quatrocentos e dezessete) empreendimentos. Todavia, o estado gaúcho emitiu 

somente 9 (nove) certificados ambientais, no mesmo ano. Mesmo compreendendo as 

suas especificidades, conseguimos perceber a grande diferença em número absoluto 

entre a emissão de certificados ambientais pelos órgãos competentes e as multas 

estabelecidas.

383 AGUIAR, Carolina Costa de; TRENTINI, Flavia. O PAPEL DA CERTIFICAÇÃO NA PROTEÇÃO 
AMBIENTAL REALIZADA PELA ATIVIDADE AGRÁRIA. Revista Faculdade de Direito UFG, [s. l.], v. 38, n. 2, p. 
57-59, jul./dez. 2014. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/revfd/article/download/23038/17968/. 
Acesso em: 28 jul. 2020, p. 66.
384 Dados enviados pela Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente (FEPAM) a partir da 
Lei de acesso à informação. Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente (FEPAM). Dados sobre 
autos de infração emitidos em 2019 pelo estado do Rio Grande do Sul. [mensagem pessoal] Mensagem 
recebida por: <egama33@gmail.com>. Acesso em: 12 jun. 2020.
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4.1.2. São Paulo

Conforme dados da CETESB385, em 2019 foram emitidos 6204 (seis mil e 

duzentos e quatro) autos de infração e 17 (dezessete) autos de interdição. Diante de 

um quadro de 168 (cento e sessenta e oito) certificados ambientais, segundo dados 

do INMETRO. Essa dissonância na atuação na emissão de multas e certificados no 

estado brasileiro mais industrializado é alarmante. A baixa procura por qualificações, 

servindo como referência para esse artigo, mostra-nos o pouco investimento inserido 

nessa modalidade, enquanto as autuações são expressivas. Sendo assim, não há de 

valer de mais autuações para fomentar a qualificação, mas incentivar uma melhor 

conduta.  

4.1.3. Minas Gerais

Em Minas Gerais pela fiscalização ser descentralizada é mais complexa a 

formatação de um número absoluto, no entanto, apenas na Diretoria de Autos de 

Infração da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento (SSEMAD)386 foram 

1474 (mil quatrocentos e setenta e quatro) processos de autos de infração lavrados 

em 2019. Embora sejam responsáveis apenas pelos processos de operações especiais 

e processos referentes a infrações lavradas por servidores lotados na Sede da 

Subsecretaria de Fiscalização, cabe destacar que se sobressai em muito os 15 (quinze) 

certificados ambientais emitidos no mesmo ano. 

4.2. Mudanças estruturais

Diante dessa realidade alarmante, cabe-se a discussão acerca de como está 

sendo conduzido o sistema de melhoria ambiental, onde é construído um pensamento 

que implementações de melhorias pouco crescem, e as punições por infrações 

destacam-se.  O ciclo demonstrado deve ser quebrado urgentemente, em não aguardar 

o dano ou ação ilegal do empreendedor. Urge a necessidade de incentivos para auto 

fiscalização. 

Nos dias atuais muito se fala no auto licenciamento, já implementado em alguns 

estados brasileiros, onde empreendimentos de baixo impacto poderiam apresentar 

documentos comprobatórios posteriormente da emissão da licença. Muito embora 

385 Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB). Dados sobre autos de infração 
emitidos em 2019 pelo estado de São Paulo. [mensagem pessoal] Mensagem recebida por: <egama33@
gmail.com>. em: 09 jun. 2020.
386  Diretoria de Autos de Infração da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento (SSEMAD). 
Dados sobre autos de infração emitidos em 2019 pelo estado de Minas Gerais. [mensagem pessoal] 
Mensagem recebida por: <egama33@gmail.com>. em: 10 jun. 2020.
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seja positivo para o pilar econômico, é um risco para o pilar ambiental e social. 

A principal dificuldade não está na maior autonomia do empreendedor, mas 

sim no processo público de emissão de licenças  e fiscalização dos empreendimentos. 

Nesta medida, o aprimoramento e implementação de medidas que deem ao 

empreendedor não autonomia licenciatório, mas com cunho de auto fiscalizar em 

benefícios que contribuam para o fortalecimento do seu empreendimento.

Deve-se trabalhar para o aumento do interesse privado na proteção do meio 

ambiente de forma direta. Utilizando como instrumentos de incentivos o Pagamento 

de Serviço Ambiental, os prazos de licenças, dentre outros, que buscam o envolvimento 

entre empresa e meio ambiente através do poder público. 

Quando se fala em proteção ao meio ambiente não deve se falar em limitações 

não sustentáveis, logo não há razão de se pensar que haveria uma omissão ou 

diminuição de parcerias privadas na proteção ao meio ambiente, muito pelo contrário, 

valeria -se dos mesmos moldes para aprimorar o sistema ambiental. 

Embora seja importante a fomentação de parcerias que busquem assegurar 

melhor condições ao meio ambiente através do marketing da empresa, por conseguinte 

valorização da marca, não se pode esperar apenas atuação de algumas empresas 

que esperam construir dessa forma sua imagem. É trazido nesse artigo a união entre 

empreendedor e o setor público para a proteção do meio ambiente através de uma 

auto regulação, o qual todos seriam beneficiados. 

5. Conclusão 

5.1. Embora seja um sistema adotado em várias esferas do estado brasileiro, 

o pilar ambiental necessita que seja respeitado suas peculiaridades. Considerando 

os cuidados na preservação ambiental, apenas punir não se torna tão eficaz quanto 

outros instrumentos possíveis. 

5.2. Na mesma medida, os números de certificações ambientais são ínfimos 

diante da economia do nosso país. Entende-se que todas as atitudes tem como fim a 

proteção ao meio ambiente, seria mais adequada a inversão desses números. Onde a 

certificações fossem expressivas, e a necessidade de autos de infração irrisórios. 

5.3.  As culturas empresariais pouco se modificam com o medo dessas 

penalidades, por isso é fundamental as qualificações e incentivos próprios para 

transformação.  Essa qualificação passaria por incentivos econômicos, tributários, 

licenças com validades maiores. Assim haveria por parte do empreendedor um 

aumento na busca de qualificação ao invés de aguardar punições. 

5.4. O Estado não é e nem deverá se tornar um agente qualificador, o qual 
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emitiria selos de qualidade, mas um padronizador de processos em diversas atividades 

econômicas. A forma de agir pelo Estado é o de definir comportamentos procedimentais  

e balizas que se esperam para uma economia sustentável de um empreendimento que 

quer ser parceiro do meio ambiente. 

5.5. Por fim, cabe a mudança desse paradigma, trazendo assim o empreendedor 

como parceiro do meio ambiente. A punição não deve ser a primeira atitude do Estado 

para aprimorar o cuidado com o meio ambiente, contudo deve ser encarado como 

consequência em um processo de fiscalização, a qual gerará frutos positivos aos 

Estado e ao meio ambiente. 
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho se justifica pela busca de um entendimento que explique 

a interação da sociedade com a norma ambiental vista sob a ótica da Teoria da 

Justiça, cujos princípios jurídicos são aplicáveis à dinâmica socioambiental. Desta 

forma, a transição paradigmática da lei sustentará as fases de observação que fundam 

esta obra. Neste tocante, há muito que os teóricos do Direito, tradicionalmente, 

empreenderam suas reflexões acerca do pacto contratualista, depositando a maior 

parte das análises obtidas na relação estatista com os cidadãos, em um modelo 

engessado de governança. As bases legais do Estado moderno, entretanto, têm se 

transmutado, ainda que tardiamente, para uma perspectiva holística da nomosfera388, 

387 O presente trabalho foi realizado com apoio da Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) - Código de Financiamento 001.
388 Segundo David Delaney, a arena em que o espaço sócio-material e lei são mutuamente 
construídos (DELANEY, David. 2010. The Spatial, the Legal, and the Pragmatics of World-Making: 
Nomospheric Investigations , Routledge).
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se não se superando, pelo menos abrindo brechas para um espaço de interação mais 

plural entre diferentes atores sociais. 

A Teoria da Justiça dificilmente começou a transição necessária para responder 

à percepção tardia de que precisamos de uma visão de mundo em que a humanidade 

seja apenas parte de um conjunto estendido e aberto de sistemas mutuamente 

dependentes. Por outro lado, os efeitos do colapso climático, cada vez mais frequentes 

e intensos, aceleram a necessidade dessa transição. A própria descrição da natureza no 

espectro legal, obtida sob o prisma do Antropoceno, revela esse estado de consciência 

da lei sob o registro de um pensamento antiquado. A expressão “meio ambiente”, 

revela alguém que se põe no centro, entregando que a humanidade se enxerga como 

um ser hierarquicamente apartado do sistema ecológico389. Essa visão, entretanto, não 

se sustenta mais, e a superficialidade desses preceitos no pensamento crítico da Teoria 

da Justiça, indica que ainda estamos muito aquém das transformações necessárias. 

Para aderirmos às profundezas de um pensamento teórico mergulhado na difusão de 

infinitas variáveis teóricas considerativas com o mundo, utilizaremos Margaret Davies 

em Law Unlimited Materialism, Pluralism, and Legal Theory390 como marco teórico. 

Segundo a autora, dificilmente estaremos atualizados às necessidades vigentes, 

e aquelas que permeiam a contemporaneidade, ainda não foram corporificadas na 

lei. Essa análise vem, amiúde, com foco nas mudanças climáticas, que demandam 

uma nova transformação da lei frente aos desdobramentos correntes. Não se pode 

mais negar que vivemos interconectados com o mundo natural, fazendo parte 

dele, inclusive, como seres interdependentes.  Por outro lado, o processo criativo 

da lei vem lapidado por inúmeras situações sociais que compõe a sua teoria, e esse 

processo pode ser descrito com as “histórias e hábitos disciplinares, por lacunas e 

silêncios interdisciplinares, por imperativos políticos e correntes sociais, e por todo o 

processo filosófico-cultural tecido que fornece os contornos e antecedentes de nosso 

envolvimento com o mundo”.391

Muitos fatores podem influenciar nas questões teóricas que fundamentam o 

389 A este respeito, importa destacar que a terminologia meio ambiente é alvo de discussões na 
comunidade científica. Alguns estudiosos defendem ser mais adequado denominar a ética normativa 
aplicada à relação humano-natureza, como ética ecológica ao invés de ética ambiental, uma vez que 
meio e ambiente designam, juntamente, aquilo que está no entorno, indicando objetos ou regiões ao 
redor de quem os observa numa perspectiva centralista (LOURENÇO, Daniel. Qual é o Valor da Natureza? 
Uma introdução à ética ambiental. São Paulo: Editora Elefante. 2019, p.30). Paralelamente, há autores 
defensores da escolha da terminologia ambiente em detrimento de ecológico, considerando arbitrário 
restringir o campo de estudo ao limitar a visão aos elementos naturais e desconsiderar aquilo que sofreu 
interferência antrópica.
390 Press. DAVIES, Margaret. Law Unlimited Materialism, Pluralism, and Legal Theory. Routledge, 
London, 2017, p. 3.
391 DAVIES,  2017, p. 3.
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sentido da lei, e esses fatores estão sendo constantemente atualizados. No exemplo de 

Davies, é difícil imaginar uma pessoa educada na tradição liberal ocidental adotando 

uma abordagem culturalmente diferente para a compreensão lei, o que demonstra 

que a sociedade influencia de maneira muito prática a construção do espectro 

legal.392 Nesse sentido, investigaremos como as áreas ambientalmente previstas em 

lei passaram por processos de ressignificação do espaço natural com o social,  se – e 

como - é possível que a lei transforme a conduta das pessoas nos recortes analisados 

(a da horta comunitária no morro da Formiga localizado no Rio de Janeiro e da Área de 

Proteção Ambiental da Chapada do Araripe localizada no Crato, Ceará), observando 

se há chances de transição paradigmática neles. 

1. A TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA DA LEI EM UM TERRENO PLURALISTA 

Períodos de transição paradigmática são períodos de forte 

concorrência entre epistemologias e conhecimentos rivais. São, 

portanto, períodos de pensamento clínico – tanto desconstrutivo 

quanto reconstrutivo. Quando visualizado do antigo paradigma 

cessante, são períodos de impensado ou de utopia. Quando vistos a 

partir do novo paradigma, são períodos de andaimes temporários e 

frágeis, ruínas emergentes sustentando nada além de si mesmas, 

testemunhando nada além do futuro. Em períodos de transição 

paradigmática, todos os conhecimentos concorrentes se revelam 

retóricos por natureza, feixes de argumentos e premissas de 

argumentação que circulam dentro de retóricas audiências.393

O direito positivista já teve seu apogeu na história. Erodindo-se nas próprias 

fragilidades, esse movimento ortodoxo que consolidou pilastras rígidas no início do 

século XX, cedeu espaço, gradativamente, para a sua ruína. Agências sociais diversas, 

sucessivamente irrompidas contra o sistema totalizante, dilapidaram as noções da 

lei conceitual, estrutura central da filosofia positivista, para dar lugar à lei ilimitada, 

plural e material, ainda em construção. Teorias feministas, estudos críticos da raça, 

pós-modernismo e pós-colonialismo foram uns dos movimentos que contribuíram 

para acelerar o cenário de transição do antigo para o novo, estruturando os andaimes 

entre uma realidade progressivamente superada, ao ponto de se tratar apenas de um 

passado recentemente abandonado. E nesse processo de recriação paradigmática, 

392 DAVIES, 2017, p. 3.
393 SANTOS, Boaventura de Sousa 1995 ‘Three Metaphors for a New Conception of Law: The Frontier, 
the Baroque, and the South’  Law and Society Review  29: 569–584.
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a teoria legal desempenha papel imprescindível. Performativa e preferencial, ela 

responde às condições materiais e produz oportunidades para imaginar novas formas. 

A política prefigurativa é essencialmente sobre ser ou induzir a mudança. Em vez 

de esperar pelas condições certas para que mudanças sociais gerais ocorram ou sejam 

instituídas de cima, a política prefigurativa é um reconhecimento que a mudança se 

acumula através de práticas repetidas e que uma parte de tornar o futuro imaginado 

real é realizá-lo agora. Tal prática, como as “Utopias Cotidianas” lecionadas por 

Cooper394, é parcialmente baseada em possibilidades moldadas pelas condições 

existentes, mas também é parte da visão, parte do experimento e parte do cotidiano 

de decretos, isto é, advém da lei. As descrições da lei não são normativamente neutras, 

tampouco são desprovidas de conteúdo normativo: a afirmação de que algo ‘é’ implica 

uma diretiva de que devemos vê-lo como tal e delimitá-la de uma maneira específica, 

como se orienta a lei. Portanto, duas ideais relacionadas são cruciais: primeiro, que 

um ‘é’ pode conter um ‘deveria’; e segundo, que qualquer conceito de direito não é 

uma essência, mas é performativo, como o processo de conceituação que induz a 

agirmos de determinada forma até que se incorpore isso, tornando-se então à luz de 

um paradigma cessante para um novo paradigma. As descrições e análises do direito 

dependem de uma teoria ou paradigma do que é o direito - na maioria dos casos, 

o positivismo jurídico395, que permanece persuasivo porque se tornou arraigado na 

consciência jurídica. Em segundo lugar, o Direito também é performativo, pois seu 

conceito deriva dos repetidos eventos que compõem o direito, e não da essência 

universal.

Admite-se que isso não significa dizer que a teoria pode propor alternativas 

imediatamente viáveis   para a governança - essa mudança é certamente incremental 

e não modelada em uma abordagem filosófica do direito. Todavia, a exploração das 

possibilidades de diálogos existentes entre a conceitualização com práticas sociais, 

gera um estado criativo da lei mais encorajador entre seus interlocutores. “Utopias 

cotidianas’ como bem ensinou a autora Cooper devem servir como práticas e espaços 

criados intencionalmente que representam um esforço para promover mudanças 

sociais na vida cotidiana. Conceitos são cheios de vida, e espaços sociais podem 

prometer melhores futuros com conceitos alternativos. As utopias diárias têm o condão 

de revitalizar políticas progressistas e radicais através de sua capacidade de colocar 

conceitos cotidianos - como propriedade, assistência, mercados, trabalho e igualdade 

394 COOPER, Davina. Everyday Utopias: The Conceptual Life of Promising Spaces, Duke 
University, 2014.
395 O desempenho da lei como não necessariamente relacionado à moralidade tornou-o assim 
para os ocidentais modernos. Consequentemente, o positivismo tornou-se o paradigma predominante -, 
basicamente uma realidade conceitual e prática, embora claramente não seja a única possibilidade.
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- em prática contra normas engessadas e ultrapassadas. Essa arena propositiva 

gera como subproduto, lugares extremamente frutíferos para se pensar de maneira 

diferente e imaginativamente sobre conceitos.

Diferentemente da teoria jurídica positivista, conceitos não são coisas abstratas, 

meramente ideacionais, mas expressões dinâmicas que ocorrem entre imaginar 

algo e conseguir, através de uma nova conceituação, torná-lo concreto. Conceitos 

são processos envolvidos, portanto, materialmente, nos quais a imaginação 

do material também desempenhou um papel essencial. É por isso que não há 

como falar de envolvimento fático sem mencionar uma crise de subjetividade. 

Há aspectos epistemológicos e consequências ontológicas na gestação da lei, 

uma vez que diversos sujeitos leem e reconstituem a lei de diversidade de formas. 

Neste aspecto, reside a materialidade legal, juntamente com a dificuldade de 

identificação com um postulado único, já que diversas agências sociais interagem 

diferentemente em relação a uma norma meramente conceitual. Nessa toada, 

preceito legal e seu correspondente fático se relacionam muito vivazmente. Por 

uma questão de conhecimento, até seria possível nos afastar do mundo em um 

esforço para compreendê-lo cognitivamente, mas isso não invalidaria o fato de que 

estamos corporificados ao mundo material, fazendo parte dele de forma relacional 

e imbrincada. Isso implica em considerar outras formas de vida que a não humana, 

toda a natureza, mas sem rivalizar o conceito de natureza-cultura, e sim abrindo os 

horizontes, desmistificando antigos conceitos pertencentes à um dualismo teórico. No 

nível mais amplo, toma-se “pluralismo” essencialmente para se referir a uma maneira 

de pensar que reconhece a diversidade e não tenta reduzir seu objeto teórico a um 

sistema ou uma unidade. É dizer que “as coisas estão “juntas” de várias maneiras, mas 

nada inclui tudo, ou domina sobre tudo”396. Não é aconselhável, então, lançar mão da 

doutrina do monismo, por não passar de uma mera ficção pragmática para podermos 

simplificar à demasia o processo construtivo teórico da lei. 

Não existe realidade presumível em um único comando legal, e é por isso que 

o conceito de pluralidade, junto ao do dinamismo conceitual, emprestam lições 

valiosas para a edificação de um conceito de norma ambiental que seja ao mesmo 

tempo abrangente e particular, protetiva e responsiva, indutora e desencorajante na 

medida em que todos esses atributos devem coexistir como um retrato vivo do extrato 

socioambiental.  Considerar que um conceito básico de lei estadual possa ser destilado 

de todas as diversas práticas, e que algumas são mais centrais que outras, soa de forma 

muito problemática. Isso ignoraria uma variedade de sujeitos sociais que vivenciam a 

396  DAVIES, 2017, p. 10.
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lei de forma própria, embora interconectada. E isso serve tanto para situações que 

envolvem disputas indígenas, como aquelas protagonizadas por um sujeito homem 

branco ocidental. Em suma, sociedade é tão multifacetada, que se torna um tanto 

simplista unificar tantas agências num só enunciado legal.  

Nesse sentido, exclusões históricas e culturais são extremamente limitantes.  O 

estatismo metodológico na teoria jurídica, cumpriu esse papel defendendo que a lei 

está ligada ao Estado-nação conforme os estados da Europa Ocidental, excluindo 

relações outras que se dão de forma não tão hierarquizantes como essa. Relações 

entre indivíduos particulares, por exemplo, figuram de forma muito insípida na 

construção de uma sociedade justa. 

2. OS EFEITOS DA TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA DA LEI

Nos casos apreciados em tela, tem-se duas situações conversáveis entre 

si, embora distintas, dada as peculiaridades de cada caso e suas idiossincrasias. 

De um lado, a Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe no Crato-CE, 

constituída legalmente pelo Decreto nº 4 de 1997 que a reconhece enquanto unidade 

de conservação ambiental. Do outro, a favela instalada no nominado “Morro da 

Formiga” no Rio de Janeiro-RJ, constituída, majoritariamente, por assentamentos 

urbanos irregulares em área ambiental geologicamente instável. Ambas as áreas são 

tuteladas também pelo Código Florestal. 

Figura 1: Foto panorâmica de um trecho da Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe vista 
da Floresta do Araripe e pegando parte da área urbanizada.

Foto elaborada pela autora
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Figura 2: Perspectiva da favela do “Morro da Formiga” no Rio de Janeiro-RJ. Do local da foto, a horta 
comunitária da favela, do outro lado, ao horizonte, outra favela carioca nominada de “Morro do Borel”

. 

Foto elaborada pela autora.

Tanto no caso da Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe quanto 

no Morro da Formiga, foram feitas entrevistas locais. No primeiro caso, entrevistou-se 

o analista ambiental e gestor chefe da Área de Proteção Ambiental da Chapada do 

Araripe pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, Paulo 

Maier, bacharel em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas. No segundo 

caso, foi realizada entrevista com o morador da favela “Morro da Formiga”, Orlando 

de Almeida Ribeiro, morador e agricultor que reside na Comunidade há mais de 50 

anos. No que concerne aos aspectos da lei abordados por Davies, obtivemos resultados 

convergentes entre os dois casos analisados. Características como a estética, crise de 

subjetividade, materialidade, pluralidade, dinamismo conceitual, performatividade e 

prefiguratividade têm o potencial de agir incisivamente para a configuração de um 

Estado mais eficiente no tocante as suas leis. Esses atributos, uma vez implementados, 

encerrariam grande parte do estruturalismo estatal e reconheceriam formas mais 

modernas de cogestão e governança.

A preferência estética pelo simplismo, homogeneidade e conceitualismo legal 

privou, por muito tempo, diferentes grupos de se expressarem de forma participativa 

na gestão ambiental. O monismo teórico do movimento positivista, ao longo do séc. 

XX, instituiu dificuldades para a que os administrados se identificassem com a lei, 

que aliás, reconhecia a natureza como mero item apropriável. A dimensão palatável, 

concreta e corpórea sob a qual podem incidir regimes privatísticos ou publicísticos de 

propriedade e que dizem respeito a uma visão microssistêmica do bem ambiental, foi 

ampliada à dimensão imaterial e difusa da natureza apenas bem mais tarde. Todavia, 
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ao longo da expressão do positivismo jurídico, a inclusão das etnias indígenas ao 

reconhecimento do espaço socioambiental não foi realizada. Não se falava, no início 

do séc. XX de direitos indígenas, tampouco de ecofeminismo, racismo ambiental, 

meio ambiente laboral e cultural. Essas agências sociais, doravante efervescentes, 

demandam a construção de um outro arquétipo legal inédito, embora ainda em 

gestação. A pluralidade de participação, mesmo formalmente reconhecida na lei 

brasileira, não se efetua plenamente na prática, o que condiciona o acontecimento da 

materialidade à um momento futuro, de transição paradigmática. 

O dinamismo conceitual, performatividade e prefiguratividade pertencem 

à ala das qualidades mais promissoras da lei a que Cooper397, designou como 

“utopias cotidianas”. Na elaboração de um plano de cogestão ambiental, trazemos 

possibilidades que, para um estudioso do Estado moderno, possa parecer apenas ideal, 

e não factível.  Reimaginar uma relação sustentável entre as diversas agências sociais 

com a ecosfera, demanda reestruturar o estatismo que afasta as pessoas do senso 

de “bem ambiental difuso”, que deposita no Estado hierarquizado, a possibilidade de 

proteção e conservação da natureza.  

No contexto da Figura 1, ao se perguntar ao gestor chefe da Área de Proteção 

Ambiental da Chapada do Araripe se “Existe participação da sociedade civil na defesa 

da Área de Proteção Ambiental?”, a resposta foi de que a participação é limitada 

por quatro fatores, quais sejam a dimensão, financiamento, representatividade, 

hierarquia na participação. No aspecto dimensão, o Chefe da APA do Araripe atribuiu 

essa a participação limitada à grandeza territorial administrada, considerando que a 

participação da sociedade civil é “mais facilmente alcançada numa escala menor”. 

“Os conselheiros da APA, designados como representantes da sociedade civil são dos 

estados do Ceará, Pernambuco, e Piauí, não raras vezes com dificuldades de entender 

os processos que estão acontecendo nos outros estados”, diz Maier. Outrossim, do 

ponto de vista normativo, a APA do Araripe compreende esses três estados - Ceará, 

Pernambuco e Piauí -, em que pese sejam áreas geologicamente muito distintas 

entre si. Enquanto a região metropolitana cearense do Cariri – a título de exemplo - 

tem abundância das águas e nascentes, as outras regiões não contam com a mesma 

disponibilidade. Características como essa dicotomizam atuação de interesses 

socioambientais pela defesa do patrimônio ambiental, e do interesse da população 

afetada, não havendo diálogos confluentes entre a população civil.  

Também foi relatada a ausência de apoio financeiro do Estado para que 

representantes da sociedade civil viagem para reuniões de conselho ou setoriais 

397  COOPER, Davina. Everyday Utopias: The Conceptual Life of Promising Spaces, Duke 
University, 2014.
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que estejam discutindo interesses da população representada. Quanto ao quesito da 

representação, muitas das vezes o representante também não é aquele que melhor 

representa seus pares. Em outros casos, determinado grupo ainda não se organizou 

formalmente para eleição de um representante geral. Nesse caso, pode ser feita uma 

reunião pública para que a população presente eleja um representante. Essa ação, 

todavia, não sana vícios de representatividade como, por exemplo a falta participação 

feminina na arena política em razão do machismo estrutural. Outro ponto citado 

pelo Chefe da APA do Araripe, Paulo Maier, é das da diferença de interesses entre 

os representantes da sociedade civil. Como a APA alcança estados diferentes, a 

construção hipotética de uma rodovia num trecho de apenas um dele pode não ser 

assunto interessante para os demais representantes. Nesse caso, representantes do 

setor empresarial local podem pressionar a construção dessa rodovia em detrimento 

da população que reside às suas margens, sem que haja oposição por parte de 

outros grupos de representantes da sociedade civil pelo fato de ser um assunto de 

interesse local, e não regional. Veja-se que nem sempre a existência da possibilidade 

de representação da sociedade civil retrata uma sociedade em patamar de igualdade 

representativa. Esse estruturalismo estatal, desencoraja o pluralismo e materialismo 

da lei nas atuações diárias. A falta de publicização também é um problema grande, 

e consequentemente, o alcance de reuniões para discutir interesses locais termina 

afetada, reduzida. As chances de pluralidades consideráveis conversarem entre si, 

dessa forma, não existem. 

Nos processos licitatórios que envolvem Estudo de Impacto Ambiental – EIA e 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, diz o Chefe da APA, o analista Paulo Maier, que 

é necessário fazer uma consulta à sociedade civil, mas que esta não tem legitimidade 

para embargar os empreendimentos, já que funcionam como quórum consultivo. 

Motivos como a celeridade dos processos licitatórios tentam justificar tal postura, 

mas esse funcionamento é reflexo da crise de subjetividade – ou representatividade 

– conforme Davies comenta, aplicável nos casos em tela. Caso o empreendimento 

interfira em Reserva Extrativista ou Reserva de Desenvolvimento Sustentável, o 

conselho da sociedade civil opera – diferentemente dos demais casos – como órgão 

deliberativo, possuindo legitimidade para se opor ao empreendimento. Outro ponto 

importante é que existe extrativismo sustentável na APA do Araripe, mas que como 

a população não se reconhece como “população tradicional”, não há proteção legal 

de sua terra – que pode ser reconhecida como Reserva Extrativista ou como Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável segundo o art. 14 da Lei nº 9.985 de 2000 - e dos seus 

saberes. 
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Quer dizer que a área em que uma população tradicional vive, não será 

reconhecida como gênero de unidade de conservação – podendo ser Reserva Extrativista 

ou como Reserva de Desenvolvimento Sustentável - se esse grupo não arrogar para 

si, em âmbito administrativo, a classificação de “comunidade tradicional”. Na região 

apontada, não há sequer uma população tradicional formalmente reconhecida, 

embora haja várias operando materialmente. Não há efetividade de lei se não houver 

autorreconhecimento da própria cultura, e nesse caso, essas populações abdicam dos 

seus direitos de oposição por não se autorreconhecerem como tradicionais.  Nesse 

tocante, o entrevistado respondeu que deva existir na APA do Araripe cerca de 8 (oito) 

comunidades quilombolas, destacando a dos “morropianos”, mas que elas não se 

reconhecem como tal porque não querem ser associadas à escravidão. Essa questão 

revela muitos preconceitos introjetados e aponta que o racismo estrutural condiciona 

esses grupos ao não autorreconhecimento, apresentando vergonha das próprias 

origens. Revela a dicotomia entre a cultura ocidental europeia imposta de cima para 

baixo, e a local deixada pela ancestralidade de determinado grupo com propriedades 

de comunidade quilombola, mas que não se reconhece assim. O processo de 

desmistificação cultural e do resgate desses saberes atravessa o papel da educação 

socioambiental. São poucos os projetos de resgate da ancestralidade existentes na 

APA do Araripe, embora haja um que mereça comentários: a Fundação Casa Grande: 

Memorial do Homem Kariri. Ela tem como missão a formação educacional de crianças 

e jovens em gestão cultural local por meio dos programas Memória, Comunicação, 

Artes e Turismo. O Memorial do Homem Kariri da Fundação, por exemplo, expõe o 

acervo arqueológico e mitológico da Chapada do Araripe, através de artefatos, 

fotografias e desenhos feitos pelas crianças. O acervo contém: as lendas, os mitos, o 

material lítico e cerâmico e os registros rupestres.
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Foto 5: Criança vai à exposição de iniciativa da Fundação.

Fonte:398 site Movimento de Inovação na Educação.

Figura 6: crianças e jovens participam de festejo com dança tradicional na Fundação Casa Grande - O 
Memorial do Homem Kariri.

Fonte: site Movimento de Inovação na Educação.

O entrevistado também foi questionado se as comunidades tradicionais podem 

proteger mais o ambiente em que residem a partir da premissa de que se conectam 

subjetivamente com ele do ponto de vista emocional, cultural e do próprio trabalho. A 

resposta foi que não necessariamente. O analista citou casos de cultura da mandioca 

feitas por agricultores familiares, que para serem semeadas pela população – 

398  Disponível em: http://movinovacaonaeducacao.org.br/iniciativasinovadoras/fundacao-casa-
grande-memorial-do-homem-kariri/. Acesso em 12 de fev. 2020.

http://movinovacaonaeducacao.org.br/iniciativasinovadoras/fundacao-casa-grande-memorial-do-homem-kariri/
http://movinovacaonaeducacao.org.br/iniciativasinovadoras/fundacao-casa-grande-memorial-do-homem-kariri/
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marcadamente pobre -, passam por um processo de desmatamento e queima do solo 

antes de cultivá-la. Correlacionou essa informação com o empresariado, alegando que 

este pode preservar o ambiente melhor ou de igual forma por encará-lo dentro da 

lógica comercial. Quer dizer que a subsistência dos grupos culturais, tanto quanto a 

lógica do lucro das empresas, está atrelada a venda e consumo dos itens da natureza. 

Contudo, parece acertado apontar a importância de encorajar o autorreconhecimento 

das populações tradicionais, evitando o seu êxodo aos centros urbanos para ocupar 

espaços subvalorizados economicamente. Isso implica – no campo teórico – em 

preservar e destacar pluralidades diferentes que podem compor de forma interativa 

a construção da lei. Também indica que a educação socioambiental poderia manter 

as pessoas em seus lugares de tradição além de incentivá-las a produzir de forma 

sustentável nele.

Estudos sérios também apontam diretrizes interessantes quanto a relação 

entre proteção das comunidades tradicionais e originárias, e o combate às mudanças 

climáticas. O World Resources Institue (WRI) em parceria com o Rights and Resources 

Initiative (RRI), em recente relatório publicado em 2014 concluíram que: (i) quando os 

povos indígenas e as comunidades locais têm direitos legais fracos ou inexistentes, 

suas florestas tendem a ser vulneráveis   ao desmatamento e, assim, tornam-se a 

fonte de emissões de dióxido de carbono; (ii) os direitos legais das florestas para 

as comunidades e a proteção governamental de seus direitos tendem a reduzir 

as emissões de dióxido de carbono e o desmatamento; (iii) povos indígenas e 

comunidades locais com direitos legais sobre as florestas mantêm ou melhoram o 

armazenamento de carbono de suas florestas; (iv) mesmo quando as comunidades 

têm direitos legais sobre suas florestas, ações governamentais que enfraquecem esses 

direitos podem levar a altas emissões de dióxido de carbono e desmatamento; (v) as 

comunidades podem superar parcialmente as ações do governo que enfraquecem 

seus direitos florestais. 
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Veja-se o gráfico a seguir retirado do Relatório do World Resources Institute399:

Figura 7: Perda de cobertura de árvores detectadas por satélite no Brasil, 2000-12, para terras 
indígenas no sudoeste da Amazônia brasileira.

Fonte: Os dados de perda de cobertura florestal são de Hansen (2013), e mostram as alterações florestais 
em uma resolução espacial de 30 metros em todo o mundo. Os dados para terras indígenas são da 
Fundação Nacional do Índio do Ministério da Justiça (Fundação Nacional do Índio, 2013). O número 
de Terras Indígenas no conjunto de dados é 371, que inclui ambos territórios totalmente reconhecidos 
e ainda em processo de registro. NOTA: Os dados da FUNAI em terras comunitárias mostram cerca 
de 35 milhões de hectares a menos que os dados do RRI. O motivo da discrepância é que os dados da 
FUNAI são para terras indígenas - não, como nos dados do RRI, para outros tipos de posse: reservas 
extrativistas, desenvolvimento sustentável Reservas, Projetos de Liquidação Agro-Extrativa, Projetos 
de Liquidação Florestal, Projetos de Desenvolvimento Sustentável e Territórios Quilombolas (povos de 
ascendência africana).

No segundo cenário, foi observado que a presença de programas 

governamentais baseados na lógica de Pagamentos por Serviços Ambientais – PSA, 

estimulou que a população local investisse seu tempo na conservação da qualidade 

ambiental, o que gerou, como consequência, uma melhora qualitativa da encosta 

do Morro. O Hortas Cariocas, projeto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

399 Disponível em: <https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/securingrights-full-report-
english.pdf> Acesso em 31 mar. de 2020 (SIZER, N., M. Hansen, and R. Moore. 2013. “New High-Resolution 
Forest Maps Reveal World Loses 50 Soccer Fields of Trees per Minute.” Available at http://www.wri.org/
blog/2013/11/new-highresolution-forest-maps-reveal-world-loses-50-soccer-fields-treesminute).

https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/securingrights-full-report-english.pdf
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/securingrights-full-report-english.pdf
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inaugurado em 2006, presente em 30 comunidades e na Rede Municipal de Ensino 

da Cidade do Rio de Janeiro, se insere como ponto de interseção entre as políticas 

públicas desejáveis e a iniciativa popular. Seu objetivo é reverter a retroalimentação 

poluidora em função de um estado caótico já pré-instalado nas comunidades 

carentes, decorrente da pobreza, remunerando a população local por serviços 

realizados ao meio ambiente. Baseado em comunidades e escolas, o Hortas gera 

empregos diretos tanto para os moradores como para as pessoas ligadas às escolas, 

que em sistema de parceria, cuidam plantação.

 Assim, a produção nas hortas, é distribuída em três destinos diferentes, quais 

sejam: (i) entre as escolas e creches municipais próximas, (ii) entre as famílias em risco 

social indicadas pelas associações de moradores, para o reforço da alimentação (iii) 

e o restante é comercializado, restando parte do lucro com os parceiros, enquanto 

a outra parte é reinvestida. Na área do bairro da Tijuca existem, atualmente, cinco 

hortas, sendo quatro nas comunidades Chácara do Céu, Borel, Salgueiro e Formiga e 

uma no CIEP Antoine Margarine Torres Filho. A horta localizada no Morro da Formiga, 

atende às Creches Municipais Raul Gazola, Tia Bela e a Escola Municipal Jornalista 

Brito Broca. Os alunos visitam com frequência as hortas, aprendem sobre alimentação 

saudável, plantam e colhem o seu próprio alimento.

O Projeto Hortas Cariocas é realizado em áreas públicas utilizadas para produção 

de alimento. A Prefeitura assume o papel de pagadora dos serviços ambientais 

prestados, recompensando os funcionários da horta - que também são moradores 

da favela - com uma bolsa, além de conceder insumos agrícolas básicos como 

a pá, as sementes, os uniformes etc. Na relação de PSA, o pagamento das bolsas é 

proporcional ao cargo dos moradores: enquanto o encarregado ganha um valor maior 

por possuir cargo de gerência da horta, e os hortelãs, um valor proporcionalmente 

menor. Obrigatoriamente, 50% da horta deve ser destinada à doação para residentes 

na comunidade que possuam situação socioeconômica de maior vulnerabilidade, ou 

que sejam indicadas pela associação de moradores. 

Vale ressaltar que o pagamento pelos serviços ambientais prestados, assim 

como pelos insumos agrícolas pelo Estado, é condicionado às doações mensais à 

população mais carente, sem a qual desvirtuaria a finalidade do Projeto. Os outros 

50% da produção agrícola podem ser comercializados, gerando um acréscimo na 

renda dos moradores que atuam no Hortas.  Assim sendo, a bolsa gratificada pela 

Prefeitura fica sendo apenas um incentivo primário aos agricultores, que se fidelizam 

ao Projeto por conseguirem lograr esse faturamento com a venda da colheita. O 

Projeto chega no seu auge quando os agricultores conseguem gerir a horta de modo 
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que somente a venda de safra, seja lucrativamente mais vantajosa que a soma das 

bolsas ofertadas pelo Estado aos funcionários e, embora O Hortas já tenha chegado 

neste nível de emancipação na Comunidade da Formiga, não houve desistência por 

parte dos moradores de prosseguir no projeto piloto.  Outrossim, em visita feita ao 

local, foi possível entrevistar Aline Meira, gerente do Programa Hortas Cariocas 

que afirmou a volta do programa Guardiões do Rio como Projeto da Prefeitura do 

Rio de Janeiro nas comunidades carentes da cidade, utilizando-se o formato de 

recrutamento através de mutirões de moradores para limpeza do Rio.  Foi verificado 

que a existência desses programas remunerados para a limpeza, e conservação 

da natureza local, propiciou um entendimento mais concreto com o que é meio 

ambiente, e como ele deve ser. Ações comunitárias como a coleta de lixo e o plantio 

de vegetais estimularam pessoas a conservarem mais do que em um cenário onde 

esses programas não existiam. 

Figura 9: Diversas espécies vegetais são cultivadas na horta e, dentre elas, a alface, cebolinha, chicória, 
jiló, salsa, mamão, rúcula e almeirão, todos retratados na foto abaixo.

Foto elaborada pela autora.
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Figura 10: Orlando, morador incentivado pelo modelo de PSA do Hortas Cariocas, criou estas 
composteiras de material 100% reciclado, que fertiliza o solo. Restos alimentares de creches e 

escolas da Comunidade; capim e quaisquer folhas de mato são principais ingredientes do chorume ali 
produzido. 

Foto elaborada pela autora.

Figura 11: Visão da horta por dentro da lona e, parte do bairro regularmente construída à esquerda.

Foto elaborada pela autora.
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Figura 12: Quadro artístico elaborado por Orlando com os projéteis que foram encontrados na 
comunidade após a ação policial no 17 de julho de 2003, consoante o relato do morador que 

testemunhou o momento em que os policiais militares atiraram para cima. Na arte, é possível observar 
a vulnerailidade social impactando os moradores e o ambiente. 

Foto elaborada pela autora.

A política de PSA nessas áreas geologicamente instáveis é útil porque além de 

prestar serviços à natureza, uma vez que as raízes das plantas impedem a erosão do 

solo, incentiva a população de baixa renda à uma remuneração autossustentável: 

ela recebe auxílios de ordem material para a conservação do meio ambiente, cujo 

valor é também de ordem imaterial e geracional. Na perspectiva uniformizante, diz o 

Código Florestal que são consideradas áreas de preservação permanente (artigo 4º) as 

faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os 

efêmeros, desde a borda da calha do leito regular; as áreas no entorno dos reservatórios 

d’água artificiais; as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes; as 

encostas ou partes destas; as restingas; os manguezais; as bordas dos tabuleiros ou 

chapadas; topo de morros, montes, montanhas e serras; as áreas em altitude superior 

a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação; as veredas, salvo 

disposição em contrário. Fica nítido o conceito genérico da lei. Contudo, um número 

sem fim de situações entrelaçadas com a ecosfera, mitiga esse comando de lei. Tanto 

na APA do Araripe quanto no Morro da Formiga há elementos geomorfológicos 

previstos nesta lei em caráter de permanente proteção. Entretanto, o que justifica a 

mitigação dessas áreas de proteção? 

Evidente que o afrouxamento do artigo pode se dar por interesses diversos, como 

por moradia, lazer, extrativismo, mas em que contexto esses interesses podem dialogar 

sem que partes não presentes em patamar de igualdade saiam prejudicadas? Se no caso 

da APA do Araripe a falta de representação da sociedade civil simboliza um atravanco 
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para que diferentes interesses constituam um estado de bem-estar socioambiental, 

do mesmo modo, no Morro da Formiga, pessoas em condição de pobreza não se 

relacionam com a conservação ambiental de igual forma que as pessoas consideradas 

não-faveladas, moradores de assentamentos urbanos regulares, por ocuparem um 

estado de vulnerabilidade ambiental.  A este respeito, Vanusa Agrelli400 ressalta que 

Múltiplas são as modalidades de vulnerabilidade ambiental que, em 

algumas circunstâncias possui estreita relação com vulnerabilidade 

social. Vulnerável quando as casas são edificadas em espaços 

ambientalmente protegidos. A supressão de vegetação de encostas 

e de faixas de proteção aos cursos d’água que desempenham 

função ambiental, subtrai a função do ecossistema, o que torna a 

população indefesa à reação do meio ambiente, cedendo espaços 

para as enchentes e os desbarrancamentos. Da mesma forma, a 

impermeabilização do solo exclui o serviço ambiental relativo à 

absorção das águas da chuva, contribuindo para as enchentes, o 

que consequentemente sequestra a moradia, os bens móveis, os 

documentos, as fotos e a história de uma vida.

400  AGRELLI, Vanusa; DANTAS, Marcelo; SOUZA, Maria Cláudia. O novo em Direito Ambiental 
Estudos dos especialistas do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB sobre temas atuais. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2018.
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Figura 13: Na imagem, CVF (Comando Vermelho da Formiga) retrata a existência de forças 
paraestatais violentas no Morro da Formiga. Há vulnerabilidade social e ambiental coexistindo na 

fotografia.

Foto elaborada pela autora.

Estamos falando, de diferentes ângulos, da crise de representatividade, ou 

subjetividade nas palavras de Davies. Há, em todo momento, relações de centro e 

periferia interagindo401, e o que se observa, é que pessoas de baixa renda encontram 

menos espaço para exercer suas cidadanias. Como resultado, há uma disputa de 

narrativas entre existências humanas plurais. A própria possibilidade da ‘narrativa 

principal única de legalidade’ se baseia em algumas exclusões das quais são de 

particular significado na história da teoria jurídica. O racismo ambiental, também 

identificado como um status cuja causalidade é pela tendência unificante do direito 

consoante o lugar de fala de um homem branco da Europa Ocidental, desconsiderando 

uma série de possíveis narrativas distintas e colidentes por essência, ressona esse 

contexto jurídico ambiental permissivo com a exclusão social.

No atual paradigma, não há variedade de interesses agindo pela conservação do 

patrimônio ambiental em patamar de igualdade, ao revés, há uma voz predominante 

afetando a capacidade de interação de outras vozes, o que acontece em razão desse 

401  QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do Poder, cultura e conhecimento na América Latina em 
Anuario Mariateguiano (Lima: Amauta) Vol. IX, N° 9.
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local de fala hierarquizante. O que é melhor para o direito reprodutivo feminino 

levando em consideração a saúde alimentar? O que a população caiçara tem a dizer 

sobre a preservação das matas ciliares? Como o quantitativo de Reserva Legal no 

Código Florestal de 2012 é verdadeiramente capaz de garantir a homeostase dos 

diferentes biomas brasileiros? São inúmeras, constantes e mutáveis as indagações que 

levam o que “é”, e, portanto o que deve vir a ser como realidade. 

Se se pretende um Estado Socioambiental de Direito, como pré-requisito, 

diferentes e incessantes vozes devem estar atuando para a conservação do patrimônio 

biogenético. Nota-se que resgatar, educar e empoderar são algumas ações que podem 

ser feitas, através das quais se dariam pela existência de uma lei que seja ilimitada, 

plural e material, essencialmente. Cultivar os saberes e tradições populares esquecidas 

ou relegadas pela sociedade, possibilita o diálogo entre a natureza e a cultura dos 

povos. Ao invés de ‘(des)envolvimento sustentável’ – terminologia inventada para 

enfrentar a crise de recursos ambientais -, o envolvimento sustentável possibilitaria 

pessoas engajadas com seu espaço socioambiental. Possibilitar a transformação desse 

paradigma ambiental, aproximando os andaimes entre o passado e o futuro, diminuiria 

a distância discursiva que ainda existe entre a vida insustentável e o horizonte das 

utopias. 

Atividades de envolvimento material com a natureza local são catalizadoras 

da transformação paradigmática almejada. Pagamentos por Serviços Ambientais, 

agroecologia, ecofeminismo, justiça ambiental, reutilização e reciclagem de objetos 

descartados são alguns caminhos. Diferentes grupos com suas demandas devem 

interagir com a lei sem que haja institucionalismo estatal impossibilitando o livre 

diálogo entre eles. Administrações ambientais locais também são desejáveis, e devem 

ser compostas por diferentes agências.  A este respeito, a conceituada escritora e 

ativista política Jane Jacobs já havia alertado em sua obra Morte e Vida das Grandes 

Cidades (1961, p. 31)402 que a ordem social – e portanto, a conservação do meio 

ambiente - é muito mais satisfeita pelo o que as pessoas acordam tacitamente em 

fazer, se comparado ao que a entidadade externa do Estado é capaz de compelir.

A primeira coisa que deve ficar clara é que a ordem pública – a paz 

nas calçadas e nas ruas – não é mantida basicamente pela polícia, 

sem com isso negar sua necessidade. É mantida fundamentalmente 

pela rede intrincada, quase inconsciente, de controles e padrões de 

comportamento espontâneos presentes em meio ao próprio povo e por 

ele aplicados. Em certas áreas urbanas – conjuntos habitacionais mais 

402  JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades; tradução Carlos S. Mendes Rosa; 3 ed. – São 
Paulo : Editora WMF Martins Fontes, 2011.
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antigos e ruas com grande rotatividade populacional são exemplos 

sempre famosos –, a manutenção da lei e da ordem pública fica quase 

inteiramente a cargo da polícia e de guardas particulares. Esses locais 

são selvagens. Força policial alguma consegue manter a civilidade 

onde o cumprimento normal e corriqueiro da lei foi rompido. 

Isso não retira a responsabilidade que o Estado tem, de prover políticas 

públicas de grande magnitude, coisa que um grupo social jamais seria capaz de 

custear, como as obras de saneamento básico. Entretanto, na medida em que grupos 

diferentes interagem faticamente com a natureza cultivando saberes tradicionais, ou 

simplesmente prestando serviços ambientais remunerados, há uma transformação 

material que concretamente modifica a lei. Se a lei, de forma prefigurativa incentiva 

posturas ecossustentáveis, gradativamente, ela molda um novo panorama. 

O que se espera, é que políticas estatais continuem existindo para promoção da 

igualdade material das pessoas, mas q ue um outro grupo de políticas, sancionadas 

por lei, existam para modificar um condicionamento socioambiental diferente. Que 

essa lei, performativa, haja com incentivos ambientais diversos impondo ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as 

presentes e futuras gerações através de engajamentos locais, públicos e plurais, uma 

vez que aberto à diversas agências da sociedade.

CONCLUSÃO

1. Para o alcance de algo ilimitado, material e plural, a lei precisa passar por 

algumas transformações intensas na função estruturante e participativa do 

Estado. 

2. Essa transformação, vem de uma luta por reconhecimento e também da noção 

de que a salvaguarda da vida na Terra, depende de princípios não utilitários, 

morais e condizentes com a máxima oportunidade de direitos implementados e 

conservados entre cidadãos de diferentes épocas.  

3. Uma sociedade cujas agências diversas, intermináveis, tenham oportunidades 

de participação democrática, demonstravelmente, conduzirá a um estado 

ecológico mais protegido, uma vez que suas demandas também exigem atuação 

própria para a salvaguarda ambiental. 
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O URBANISMO, A CIDADE E O CAMPO

As graves contradições da economia neolítica foram ultrapassadas 

quando os agricultores foram persuadidos ou compelidos a arrancar 

do solo um excedente acima de suas necessidades domésticas 

próprias, e quando esse excedente se tornou útil para sustentar as 

novas classes econômicas não diretamente engajadas na produção 

do seu próprio alimento. A possibilidade de produzir o excedente 

necessário era inerente à verdadeira natureza da economia neolítica. 

Sua realização, contudo, requereu adições ao estoque de ciência 

aplicada à disposição de todos os bárbaros, assim como modificações 

nas relações econômicas e sociais. 403

O chamado mercado de troca por meio fixo é um estágio de integração 

econômica própria de sociedades capitalistas. Nessas sociedades, o excedente 

social criado – isto é, “aquela quantidade de recursos materiais existentes acima dos 

requisitos de subsistência da sociedade em questão” 404 – é obtido através da venda 

da força de trabalho, que se torna mercadoria. Como consequência, o atual modo 

de integração econômica leva a uma longa e vigorosa busca de força de trabalho 

403 CHILDE, V. Gordon. O que aconteceu na história. Arqueologia e História. Tradução de Waltensir 
Dutra. 5Ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1988.
404 PEARSON, H; Polanyi, K., Arensberg, C. M. and Pearson, H. W. The economy has no surplus: a 
critique of a theory of development. New York: Trade and Market in Early Empires, 1957.
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excedente para a manutenção das suas forças produtivas. Ao se separar produtor dos 

meios de produção, expropriou-se o ser humano do contato com a terra e com sua 

liberdade individual. Passa-se a exercer o trabalho como forma de subsistência.

Embora essa forma de produção de excedente se dê exclusivamente nas 

sociedades cuja interação econômica ocorra por meio do mercado de troca de preço 

fixo, é possível que existam outras formas de interação social coexistentes em que o 

excedente seja obtido de forma igualitária. Nas comunidades tradicionais, há tantos 

cargos quanto possibilidades existentes para que qualquer um ocupe sem necessidade 

de aliciar posições e formas de prestígio para conservação de uma ordem de domínio 

e soberania.405

Sociedades de reciprocidade tendem a “estabilizar-se em seus limites sociais 

e de recursos, e não são caracterizadas pela mudança social”.406 Gutkind define essa 

relação entre sociedade e natureza das sociedades baseadas na reciprocidade como 

“‘Eu-Ele’, entre homem e mundo natural, mais do que uma relação ‘Eu-Isto’, na qual o 

homem vê a si mesmo tanto separada como diferentemente da natureza em muitos 

aspectos importantes”.407 Essas sociedades igualitárias se diferenciam daquelas em 

que há posições de status e as posições de destaque são limitadas à poucos.

A maioria das sociedades ordenadas no passado foi estruturada por esta lógica. 

São sociedades definidas como de “integração redistributiva”. Nesses contextos, há um 

fluxo de bens - ou em alguns casos o estabelecimento de direitos sobre a produção – 

para sustentar as atividades da elite sem que com isso, o acesso de todos os membros 

da sociedade aos recursos básicos que dependem suas vidas seja comprometido. 

Em sociedades complexas, a estrutura social pode ser fisicamente derivada de uma 

hierarquia social bem retratada nos de centros urbanos. Essas formas de estratos 

sociais são derivadas no espaço físico, que se assemelham à ideologia social. As 

sociedades feudais se estruturaram à maneira redistributiva e até a gênese urbana da 

China tem seus pilares fundados na redistribuição.408

À medida que o mercado de troca se distancia do câmbio para se alcançar a 

troca por preço fixo, surgem os primeiros prenúncios do sistema capitalista. Nele, os 

preços são estipulados para alcançar o maior número de pessoas possíveis agindo 

independentemente, em uma extensão territorial progressivamente ampliada. Marx 

explica que

405 FRIEDMANN, J. The role of cities in national development. American Behavioral Scientist, 1969.
406 HARVEY, David. Social Justice and City. Georgia: The University of Georgia Press Athens, Georgia. 
2009, p. 178.
407 Ibid., p. 178.
408 Ibid., p. 180.
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A integração através dos mercados de preço fixo é característica 

do modo de produção capitalista: ela encoraja a divisão do 

trabalho e a especialização geográfica da produção e, através da 

competição, estimula o impulso para a adoção de novas tecnologias 

e a organização de um espaço econômico razoavelmente eficiente. 

Consequentemente, ela incrementa enormemente a perspectiva de 

criação de riqueza material na sociedade como um todo. Ela tende 

sempre a estimular a reprodução ampliada. Mas o mercado de troca 

repousa na escassez, porque sem ela os mercados de preço fixo não 

podem funcionar. Assim, a escassez conduz a riqueza através de um 

sistema de mercado de troca, enquanto a preservação do mercado de 

troca requer que a escassez seja mantida. Muitas instituições sociais 

na superestrutura são destinadas, por isso, a reproduzir as condições 

de escassez as quais os mercados de preço fixos estão ligados.409

As condições de mercado transformam as dependências interpessoais 

existentes nas sociedades igualitárias para se impor a dependência material.410 Desde 

as sociedades redistributivas, a extração da força de trabalho envolve relação espacial 

da economia em torno de um centro urbano, e essa é uma condição fulcral para que 

as pessoas se aglutinassem em torno desse centro. Isso ocorre porque uma maior 

quantidade de pessoas localizadas nas adjacências do centro permite um exército 

de mão-de-obra disponível para a produção de um excedente social necessário para 

formação do urbanismo.  

Mas precisa haver também uma circunstância de fato que imobilize a 

população em determinada área nas proximidades do centro urbano. Desde o início 

do surgimento do mercado de troca por valor fixo, foi crescendo também a distância 

entre as pessoas que se mantém através do trabalho direto dos trabalhadores 

rurais e dos centros urbanos e a quantidade de pessoas que vivem através desses 

trabalhadores. A classe social que vive desse trabalho é infinitamente menor do que 

o número de trabalhadores. Essas condições materiais somada à reserva de bens da 

natureza disponíveis à aquisição deu azo à indústria, que se fortalece no contexto do 

cercamento dos campos na Inglaterra.

Para que houvesse essa imobilidade de pessoas, que passaram a habitar a zona 

proletariada das cidades – muito retratada nas áreas mais pobres do contexto urbano 

- era necessário um meio de fixá-las. Isso foi feito através de pagamentos diretos 

no campo, tornando “difícil mover-se, e talvez uma densidade alta de população ou 

409  Ibid., p. 181.
410  MARX, Karl, Grundrisse, São Paulo, Boitempo, 2011.
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barreiras físicas que tornam difícil encontrar espaço vital fora das fileiras da cidade 

central de exploração”.411 Por derradeiro, a força de trabalho excedente se consolidou 

seja no centro urbano ou na terra que cerca o centro urbano fornecendo-lhe os 

materiais imprescindíveis para a existência das cidades. 

Com o passar do tempo, o modelo de sociedade industrial foi se espraiando 

pelo mundo tanto através do incremento de novas tecnologias que possibilitaram o 

transporte e a comunicação entre pessoas para o oferecimento de mercadorias, tanto 

como pela característica que é própria ao capital de expandir-se para conquistar 

mercados consumidores e novos postos de trabalho.

As cidades urbanas se retroalimentam da indústria, que tem seu ápice 

coincidente com o incremento e a utilização das forças produtivas capitalistas. Neste 

sistema, há acumulação primitiva de capital quando a indústria se espraia em novas 

áreas não dominadas pelo sistema de troca por preço fixo, passando a subjugar áreas 

e sociedades pré-capitalistas à formação de uma sociedade baseada na indústria e 

estruturada no mercado, que converte recursos humanos em naturais e matéria 

incremental para a subsistência do próprio capitalismo.  

A industrialização não foi um fenômeno urbano, mas uma condição que levou à 

criação de uma nova forma de urbanismo, transformando aldeias ou centros menores 

de comércio, em cidades industriais de grande poder de produtividade. A indústria 

sujeitou o campo ao domínio das cidades. Ela criou cidades enormes, aumentou 

fortemente a população urbana quando comparada à rural. Do mesmo modo que fez 

o campo dependente das cidades, subordinou as nações pré-capitalistas às nações de 

capitalismo avançado, de onde as indústrias mais poluentes saíam para se instalar na 

periferia capitalista do mundo.412

Os campos passam a ocupar, portanto, um centro de exploração capitalista, 

onde a cidade é seu objetivo final. Cidade e campo se retroalimentam numa esteira 

de produção industrial. Do campo saem os trabalhadores e a natureza mercantilizada 

às cidades, abastecidas do ser humano e da natureza. Nesse contexto, surgem as 

lavouras como centro de exploração capitalista, os grandes latifúndios de onde sai a 

commoditie para abastecer o mercado global. 

Em países de capitalismo tardio, como é o caso do Brasil, uma nação latino-

americana e ex-colônia portuguesa, o campo se transformou no principal sustentáculo 

da sua economia de mercado de troca por preço fixo. Enquanto ex-colônia, cabia à 

terra do pau-brasil a exportação de insumos agrícolas para a metrópole portuguesa 

que tanto escravizou a terra como os índios, que trouxe a Coroa e a miséria, o 

411  HARVEY, op.cit., p.197.
412  Ibid., p. 224.
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desmatamento e a concentração de terras numa elite aristocrática. Enquanto país 

independente, continua cabendo à terra do pau-brasil a exportação de insumos 

agrícolas que sustentam atualmente 21% do PIB brasileiro.

Coincidentemente, o Brasil hoje é o sexto maior emissor global de gases de 

efeito estufa. Entre os grandes emissores somos os únicos junto com a Indonésia em 

que metade das emissões deriva de desmatamento. Além disso, cerca de 20% das 

exportações brasileiras à União Europeia (UE) vem de desmatamento ilegal, segundo 

artigo “As maçãs podres do agronegócio brasileiro”, que tem como autor principal o 

professor Raoni Rajão, do Departamento de Engenharia de Produção  da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) retratando esmiuçadamente esse fato.

Convém lembrar que a cada 100 litros de água tratada produzidos no Brasil, 72 

vão para o agronegócio. Isso significa dizer que 70% do abastecimento é endereçado 

à agricultura e à pecuária, segundo dados recentes da Agência Nacional de Águas 

e Saneamento Básico (ANA) e do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação. Bem atrás aparecem a indústria e a mineração com 12% do consumo, 

enquanto a população recebe só 4%.413 

Todas essas transformações, surgidas através do advento da indústria, passaram 

a compor um cenário em que a natureza é instrumentalizada para objetivos de uma 

sociedade de mercado de troca fixa. Ela se tornou mero item apropriativo no cenário 

de exploração capitalista. Em meio a essas transformações, existem os corpos hídricos 

que restam poluídos e degenerados pela ação predatória do agronegócio. Esse setor 

da economia é o principal responsável pelo desmatamento no Brasil, o que tem como 

consequência a perda substancial nas áreas protegidas e na biodiversidade nacional. 

Antes, áreas cobertas por florestas e por rios, passam a integrar um complexo 

cenário econômico de utilização do campo para fins industriais. Os rios passam, então, 

a sofrer ações antropogênicas. Tornam-se alvos da indústria que tanto os utiliza para 

a geração de energia elétrica – uma energia supostamente “limpa” – tanto como para 

o descarte de efluentes líquidos, sem contar com a presença dos agrotóxicos que não 

se decompõem naturalmente na natureza e, por conta disso, poluem o solo, os rios, os 

animais com essas substâncias altamente contaminantes e tóxicas.  

O escalonamento dessa conjuntura socioambiental evidencia que, além do 

comprometimento ecossistêmico através da poluição, a contaminação dos rios tende a 

agravar o acesso à água potável às pessoas mais pobres pois, à medida que se rarifica, 

- pela lógica de mercado - mais cara se torna. Isso joga luz sobre uma problemática 

conhecida: a justiça social. O comprometimento no clima e na temperatura, agravados 

413  ANA. Disponível em: https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/quase-metade-da-a-gua-usada-
na-agricultura-a-c.2019-03-15.2354987174. Acesso em 10 de ago. de 2020.
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pelas transformações antropogênicas, acelera o ritmo de distanciamento entre pessoas 

que vivem do trabalho direto dos outros e daqueles que trabalham para conseguir a 

sua subsistência. 

O capitalismo mercantilizou pessoas e natureza, e sua lógica autocentrada 

impede que os mecanismos de mercado, por si só, limitem práticas degradantes. 

As mudanças climáticas são, por isso, um resultado histórico de uma economia de 

mercado de troca por preço fixo, o capitalismo. Essa forma de integração de mercado 

é a principal responsável pelas transformações adversas à níveis globais que ocorrem 

nos últimos dois séculos. Em outras palavras, tem a indústria crucial responsabilidade 

sobre os desdobramentos modernos, sobretudo no que toca às dispariedades sociais. 

Falar de injustiça social é, não por acaso, falar de justiça ambiental também. 

As duas se interconectam porque possuem em comum a objetificação do capital 

às existências que não eram, originalmente, precificadas. Trabalho humano nem 

natureza desempenhavam as mesmas atribuições que se vê na contemporaneidade. 

Nesse retrato da pobreza, ainda é mais claro que a raça possui fator determinante 

para a exposição não voluntária aos riscos ambientais. Por consequência, as injustiças 

colocadas às vivências sociais expõem o panorama de vulnerabilidade que vivem as 

pessoas mais pobres, que são, esmagadoramente pretas, indígenas, latinas e orientais, 

isto é, “minorias” étnicas.

O panorama se apresenta da seguinte forma: polui-se, em nome da expansão 

do capital e, por derradeiro, pessoas e natureza se sobrepujam à sociedade industrial. 

O aquecimento global, verificado nos últimos anos põem em risco a vida planetária, 

mas principalmente as vivências precificadas e, neste sentido, os rios. Rios passam a 

sofrer com a insustentabilidade do modelo econômico vigente e o agronegócio tem 

fundamental responsabilidade sobre isso. 

1. A POLUIÇÃO DOS LENÇÓIS FREÁTICOS E DOS CORPOS HÍDRICOS POR MATERIAIS 

NÃO BIODEGRADÁVEIS – AGROTÓXICOS

O Homo sapiens sapiens, o homem como é conhecido hoje, pratica o 

cultivo e a criação na Terra modificando profundamente o ecossistema desde há 

aproximadamente 10.000 anos.414 O último período da Pré-história, o neolítico, é 

marcado por inovações revolucionárias, dentre elas os primeiros desenvolvimentos 

da agricultura e da criação, passando de sociedades de predadores para sociedades 

414  MAZOYER, M.; ROUDART, L. História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise 
contemporânea. Tradução Cláudia F. Falluh Balduino Ferreira. São Paulo: UNESP; Brasília, DF, 2010. 
p. 57. 
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de cultivadores, o que se chamou de revolução agrícola neolítica. Não obstante a 

revolução ter-se dado nesse momento específico, ela é marcada por uma complexa 

evolução biológica e cultural das espécies desde Australopitecos até o Homo sapiens 

sapiens.415

A agricultura é permeada por marcos históricos de desenvolvimento, mas foi 

à partir da Revolução Verde, na década de 50, que observam-se notáveis mudanças 

na dinâmica da produção agrícola, à partir da utilização de novas tecnologias. Tem-

se então uma maior utilização de agroquímicos na agricultura, visando o controle de 

doenças e aumento da produtividade.416 

 O agrotóxico é tratado por várias nomenclaturas. Até a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, era chamado de defensivo agrícola. À partir daí, e 

através da Lei nº 7.802/1989, passou a ser chamado de agrotóxico, e é definido no 

artigo 2º, inciso I, alíneas “a” e “b”, (agrotóxicos e afins) da seguinte forma:

a) 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 ecossistemas 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 considerados nocivos; b) substâncias e 

produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores 

e inibidores de crescimento;417

Já na Língua Inglesa é chamado de pesticida ou também por agroquímico, que 

seria um conceito mais amplo, que engloba mais produtos, como fertilizantes e adubos 

inorgânicos.418

 No Brasil a utilização de agrotóxicos tem origem entre 1960 e 1970. Nesse 

período constata-se uma maior automação no campo, com maquinário e aplicação 

de produtos agroquímicos. Essa realidade é reflexo da implementação do Sistema 

415 Ibid., p. 68-70.
416 PERES, F.; MOREIRA, J. C. (Orgs.). É veneno ou é remédio?: agrotóxicos, saúde e ambiente. Rio 
de Janeiro: Fiocruz, 2003. pp. 384. p. 30. Disponível em: http://books.scielo.org/id/sg3mt/03. Acesso em: 
jul.2020.
417 BRASIL. Lei n. 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, 
a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 jul. 1989. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7802.htm. Acesso em: ago. 2020.
418 PERES, F.; MOREIRA, J. C. (Orgs.), op. cit., p.23.
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Nacional de Crédito Rural (SNCR) que tinha como objetivo a concessão de empréstimos 

à fixação de um percentual de agrotóxico a ser gasto.419 

 As denúncias feitas por Rachel Carson através de seu livro (Primavera Silenciosa) 

em 1962, de danos ambientais causados por agrotóxicos, em especial o Dicloro-

Difenil-Tricloroetano (DDT) faz com que a comunidade técnica comece a reavaliar a 

segurança e eficácia dos agrotóxicos. 420

 Segundo relatos de vários autores os efeitos nocivos dos agrotóxicos começam 

a ser sentidos pelos países de Primeiro Mundo já na primeira metade da década de 80. 

E em razão disso políticas restritivas começam a ser implementadas, como a redução 

de agrotóxicos como os organofosforados e os herbicidas, e de outros como os 

organoclorados. À partir desse cenário, multinacionais das indústrias químicas migram 

para países do Terceiro Mundo. 421

 Os organoclorados tem seu uso restringido e até mesmo proibido como é o 

caso do DDT, isso porque tem como uma de suas características a acumulação nas 

células de gordura dos humanos e dos animais (peixes, bois, aves, dentre outros 

animais, no leite materno, bem como em plantas e na água), o que pode se traduzir 

no acúmulo ao longo da cadeia alimentar, resultando em problemas ecológicos e de 

saúde pública. Essa acumulação leva ao fenômeno chamado de biomagnificação, ou 

seja, quanto maior o nível trófico do organismo maior a acumulação de determinadas 

substâncias. Em um estudo realizado em Clear Lake na Califórnia, observou-se que a 

concentração aumentava ao longo da cadeia alimentar, de forma que enquanto na 

água a concentração era de 0,02 ppm (partes por milhão), em plânctons era de 5,3 

ppm, em peixes pequenos era de 10 ppm, em peixes carnívoros de 1.500 ppm  e em 

patos era de 1.600 ppm.422

 O Brasil proibiu a aplicação dos agrotóxicos a base de organoclorados somente 

no ano de 1985, por meio da Portaria nº 329 do Ministério da Agricultura. 423

 São vários os estudos no Brasil que associam o desenvolvimento de câncer com a 

exposição a agrotóxicos. Estas contaminações podem ser tanto de forma ocupacional, 

na aplicação destes produtos na lavoura, por exemplo, quanto à partir dos rios, através 

419 Ibid, p. 31.
420 MARQUES, M. N. Avaliação do Impacto de Agrotóxicos em áreas de Proteção Ambiental, 
pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape, São Paulo. Uma contribuição à análise 
crítica da legislação sobre o padrão de potabilidade. 2005. 198 f. Tese (Doutorado em Ciências na área 
de tecnologia nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo. p. 30. Disponível em: 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-04072006-131523/publico/tesecompleta.pdf. 
Acesso em: ago. 2020.
421 PERES, F.; MOREIRA, J. C. (Orgs.), op. cit., p. 32.
422 Ibid, p. 34-35.
423 MARQUES, op.cit., p. 30.



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

171

do consumo da água, e à partir dos alimentos contaminados, muitas vezes em razão 

da utilização inadequada desses agroquímicos, em níveis acima dos permitidos por 

lei.424

 Um importante impacto ambiental causado pelos agrotóxicos é a 

contaminação de águas superficiais e subterrâneas. Se a fonte geradora da poluição 

estiver próxima a um manancial hídrico as populações expostas compreenderão 

tanto as próximas à fonte, como todas as outras populações que se abastecerem da 

água contaminada. 425

 Segundo relatos históricos, Platão (427-347 a.C) na sua época, já se preocupava 

com a qualidade da água, demonstrando interesse na necessidade de disciplinar o seu 

uso, prescrevendo até penalizações para quem causasse prejuízos, pois considerava a 

água como fundamental para a manutenção das plantações.426

 Os contaminantes mais utilizados na agricultura são os agrotóxicos e 

fertilizantes. Ao serem aplicados nas lavouras eles podem atingir cursos d’água tanto 

de forma direta por meio das chuvas ou indiretamente por meio da percolação no 

solo, chegando aos lençóis freáticos. Outra forma indireta pode se dar através da 

pulverização em que o agrotóxico é transportado pelos ares e se depositar no solo e 

na água.427

As práticas insustentáveis praticadas na agricultura contribuem para a 

contaminação da água e representam ameaças graves para o ecossistema planetário 

e para a saúde humana. Infelizmente um problema que não recebe a devida atenção 

por partes dos responsáveis por políticas públicas e pelos agricultores. 428

No ano de 2018, a Organização das Nações Unidas (ONU) fez um alerta para 

a poluição das águas pelo abuso de agrotóxicos nos campos através de relatório da 

Food and Agriculture Organization (FAO), em português - Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura e do Instituto Internacional de Gestão da Água, 

intitulado “Mais pessoas, mais alimentos, água pior?” e chama a atenção dos governos 

do mundo para o problema, além de propor medidas para soluções.429

A FAO alertou que o poluente químico mais recorrente nos aquíferos 

subterrâneos do mundo todo é o nitrato proveniente das atividades agrícolas. E afirma 

ainda que:

424 PERES, F.; MOREIRA, J. C. (Orgs.), op.cit., p. 90-91.
425 Ibid, p. 37-38.
426 MARQUES, op.cit., p. 2.
427 PERES, F.; MOREIRA, J. C. (Orgs.), op.cit., p. 157.
428 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.  FAO alerta para a contaminação da água por práticas 
agrícolas insustentáveis no mundo. 2018. Disponível em: https://nacoesunidas.org/fao-alerta-para-
contaminacao-da-agua-praticas-agricolas-insustentaveis-mundo/. Acesso em: jul. 2020.
429 Ibid.
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Os poluentes agrícolas mais preocupantes para a saúde humana são 

os patógenos do gado, praguicidas, nitratos nas águas subterrâneas, 

oligoelementos metálicos e os poluentes emergentes, como os 

antibióticos e os genes resistentes aos antibióticos excretados pelo 

gado. 430

Esse relatório é muito importante, pois é referência para o tema, por trazer uma 

análise mais completa que a literatura científica esparsa realizou até hoje.

O nitrato na água pode ocasionar o fenômeno chamado de eutrofização, 

que significa: “Excesso de nutrientes, fosfato e nitratos, em porções de água. 

Procedimento capaz de fazer com que um corpo de água alcance elevados níveis de 

nutrientes, fosfatos e nitratos, ocasionando a acumulação de matéria orgânica em 

estado de decomposição”.431 Isso porque as algas acabam se reproduzindo de forma 

descontrolada o que implica no aumento da matéria orgânica em decomposição, e 

uma das consequências é a falta de oxigenação das águas e mortandade de peixes. 

 Alguns fatores podem contribuir para que os pesticidas contaminem as águas, 

são eles: características do produto, tipo de solo, declividade, presença de cobertura 

vegetal e o clima. A poluição das águas no Brasil pode ser acentuada em razão da 

prevalência em grande parte do país de relevo planáltico e solo quartzoso.432

 Existem também os fatores humanos que contribuem para o estado de 

contaminação por agrotóxicos, e são os seguintes: falta de políticas de controle, de 

fiscalização, falta de aconselhamento para o uso adequado, nível de escolaridade 

baixo para compreender as informações técnicas dos produtos, a falta de informações 

sobre técnicas alternativas, eficientes e mais sustentáveis de cultivo, descarte incorreto 

de embalagens.433

 Faz-se imprescindível o monitoramento ambiental em relação à contaminação 

por agrotóxicos. O emprego de técnicas analíticas cromotográficas que seriam métodos 

clássicos para o monitoramento de agrotóxicos mostram-se de difícil aplicação em 

pequenos laboratórios, uma vez que exigem mão-de-obra especializada e apresentam 

um alto custo operacional. Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem 

demonstrado interesse em desenvolver metodologias acessíveis e baratas que tenham 

a capacidade de monitorar resíduos de pesticidas em águas.434

430 Ibid.
431 DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS. Disponível em: https://www.dicio.com.br/eutrofizacao/. 
Acesso em: ago.2020.
432 DELLAMATRICE, M. P.; MONTEIRO, T. R. R. Principais aspectos da poluição de rios brasileiros por 
pesticidas. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. v. 18. n.12. p.1296-1301, 2014. p. 1296. 
Disponível em:  https://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v18n12/a14v18n12.pdf. Acesso em: ago.2020.
433 PERES, F.; MOREIRA, J. C. (Orgs.), op.cit., p. 365.
434 Ibid, p. 143-144.
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 Algumas pesquisas demostram que a aplicação de métodos enzimáticos 

de detecção de agrotóxicos podem ser uma alternativa eficiente aos métodos 

cromatográficos na redução de custos. E a legislação brasileira já previa através da 

Resolução CONAMA nº 20/1986 (revogada pela Resolução CONAMA nº 357/2005) – que 

estabelece padrões de qualidade da água, o método enzimático para organofosforados 

e carbamatos.435

 Outro instrumento legal que impõe limites máximos permissíveis para a 

qualidade da água é a Portaria do Ministério da Saúde nº 518/2004.

 Os estudos de monitoramento de agrotóxicos são escassos, o que se observa 

na maioria é a avaliação de parâmetros físico-químicos, nutrientes, constituintes 

inorgânicos e a avaliação microbiológica. 436

 Algumas medidas podem contribuir localmente na prevenção da contaminação 

por agrotóxicos nos recursos hídricos. Além da adoção de práticas agrícolas mais 

racionais (terraceamento, curvas de nível, plantio direto e rotação de culturas), a 

proteção de matas ciliares é uma medida que se impõe, pois ocorrerá a diminuição 

do escoamento de águas superficiais com esses materiais para os leitos dos rios, 

imprescindível em épocas de chuvas, fazendo com que essa matéria orgânica não 

atinja os rios. 437

 Considerando toda a problemática apresentada da poluição hídrica causada 

por agrotóxicos, por se tratar de uma poluição difusa, e de grande complexidade 

de resolução, haja vista que muitas das soluções para os problemas apresentados 

deveriam ser aplicadas pelos poluidores, com gastos, portanto, o que dificultaria a 

implementação, faz-se mister discutir esse tema à partir de uma visão holística, com 

emprego de incentivos econômicos que pretendam uma solução mais duradoura, com 

foco no desenvolvimento sustentável. 

 À partir desta ideia discutiremos no próximo capítulo o programa de Pagamento 

por Serviços Ambientais (PSA) como uma alternativa à poluição hídrica. Tendo sempre 

em vista a ideia de que é mais rentável preservar do que arcar com os custos da 

poluição.

2. PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS COMO UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL 

À POLUIÇÃO HÍDRICA

 O PSA pode ser entendido como o contrato voluntário entre provedores dos 

serviços ambientais e beneficiários desses serviços. Os provedores dos serviços 

435  Ibid, p. 206-207.
436  MARQUES, op.cit., p. 10.
437  DELLAMATRICE, M. P.; MONTEIRO, T. R. R., op. cit., p. 1296.
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receberiam dos beneficiários, usuários, a contrapartida pelo serviço prestado. Daí a 

aplicação do princípio provedor-recebedor/beneficiário-pagador. Na maioria das 

vezes o Estado intermedia essa relação para a garantia do cumprimento do contrato. 

 O PSA tem como objetivo corrigir falhas de mercado, no sentido de que o serviço 

ambiental não deveria ser livre e gratuito, deveria existir a sua valoração. Partindo 

desse pressuposto o PSA internaliza as externalidades positivas, ou seja, compensa 

o custo de oportunidade do uso do solo ao remunerar aqueles que preservam os 

ecossistemas.438

 Enquanto as externalidades positivas seriam os serviços ambientais, as 

externalidades negativas seriam a poluição. Nessa equação o reconhecimento do 

serviço ambiental dotado de valor econômico, resultaria na sua internalização. E nesse 

cenário o beneficiário do serviço ambiental é compelido a pagar pelos benefícios 

obtidos. 439 À partir dessa ideia se constrói o PSA como um instrumento econômico. 

Existem três tipos de instrumentos que são desenvolvidos para se atingir 

objetivos da política ambiental no Brasil, são eles: instrumentos de comando e 

controle; instrumentos de comunicação, que compreende a educação ambiental; e 

instrumentos econômicos.440

 Nas políticas de comando e controle trabalha-se com o princípio do poluidor-

pagador, ou seja, são aplicadas multas e medidas compensatórias para quem polui e 

degrada. Nos instrumentos econômicos como o PSA utiliza o princípio do provedor-

recebedor. Quem se beneficia dos serviços (os usuários) devem remunerar esses 

serviços para os provedores. 441

 No Brasil ainda não temos uma Lei que trate à nível federal sobre os programas 

de pagamentos por serviços ambientais, ou seja, esse tema ainda não foi consolidado.

 Apesar disso, temos o Projeto de Lei nº 792/2007, o Projeto de Lei nº 5487/2009 

e mais recentemente o Projeto de Lei 312/2015 (institui a Política Nacional de 

Pagamento por Serviços Ambientais) todos apensados.

 Convém mencionar o nosso Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) que busca a 

ação de pagamento ou incentivos aos serviços ambientais.

438 ALTMANN, A. Pagamento por serviços ambientais: aspectos jurídicos para a sua aplicação no 
Brasil. Instituto O Direito por um planeta verde. pp 1-11. p.2. Disponível em: http://www.planetaverde.
org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131031141425_2097.pdf. Acesso em: ago. 2020.
439 Ibid, p.2.
440 ATANAZIO, R. Pagamento por serviços ambientais como política pública de segurança hídrica 
e desenvolvimento regional: análises de estratégias de Comitês de Bacias Hidrográficas. 2019. 111 f. 
Dissertação (Mestrado em Planejamento e Governança Pública) - Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná. Curitiba. p. 37-38. Disponível em: http://riut.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4159/1/CT_
PPGPGP_M_Atanazio%2C%20Renato_2019.pdf. Acesso em: ago. 2020.
441 Ibid, p. 12-13.
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 Vale destacar também a Lei Federal nº 12.512/2011 que institui o Bolsa Verde e 

introduz de modo tímido o PSA no Brasil, tendo em vista que traz programas de apoio 

à conservação ambiental. Outro programa também interessante é o Bolsa Floresta 

instituído no Amazonas, voltado para os moradores das Unidades de Conservação.

 Tendo como objetivo a aplicação de programas de PSA em projetos voltados 

à proteção dos recursos hídricos, a ANA criou o Programa ‘Produtor de Águas’. Os 

participantes devem cumprir com as diretrizes impostas pela ANA e deve ter um 

sistema de monitoramento de resultados. 442

 Os projetos de PSA’s vêm sendo implantados no mundo inteiro desde os anos de 

1990. Na América Latina podemos destacar experiências em El Salvador, Costa Rica, 

Equador, México, Nicarágua e Colômbia, e em outros locais como no Vietnã. 443

 No Brasil são diversas as experiências verificadas. Não obstante, não tenha uma 

regulamentação específica em nível federal  sobre PSA, muitos estados brasileiros 

já implementaram programas nesse sentido. Destaca-se que a maioria desses projetos 

são voltados à preservação de recursos hídricos. 444

 O projeto de pagamento por serviços ambientais considerado de referência no 

Brasil é o Conservador das Águas, executado no município de Extrema no Estado de 

Minas Gerais. Ele foi um projeto pioneiro e de sucesso, por isso ele acabou servindo de 

parâmetro para outros projetos na aplicação de suas metodologias. 445

 Destacam-se outros programas de pagamento por serviços ambientais como: 

Projeto ProdutorES do Espírito Santo; Florestas para a vida; Produtor de água na Bacia 

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí; Produtor de Água do Rio Camburiú/SC; Projeto 

Oásis (Fundação Boticário); Projeto Manancial Vivo (MS); Produtores de Água e Floresta 

(Guandu-RJ).446

 A maioria dessas experiências se dá através de serviços prestados por 

proprietários rurais como adoção de práticas agropecuárias mais sustentáveis e 

442 LIMA, A.P.M. et al. Pagamento por serviços ambientais hídricos no Brasil: experiências iniciais 
e o desafio do monitoramento. XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Associação Brasileira de 
Recursos Hídricos, Bento Gonçalves, RS. p.2. 
443 SOUZA, V.V.C. et al. Pagamento por serviços ambientais de recursos hídricos em áreas urbanas: 
perspectivas potenciais a partir de um programa de recuperação da qualidade de água na cidade de São 
Paulo. Cad. Metrop. São Paulo, v. 20, n. 42, pp. 493-512, mai/ago 2018. p. 494. Disponível em: https://www.
scielo.br/pdf/cm/v20n42/2236-9996-cm-20-42-0493.pdf. Acesso em: ago. 2020.
444 Ibid, p. 494.
445 LIMA, op. cit., p.4.
446 Ibid, p.4-5.
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preservação das florestas e a proteção da biodiversidade e dos recursos hídricos 

através da remuneração por esses esforços.447

 Vale lembrar que a cobrança pelo uso da água é contemplada através da Lei nº 

9433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos), e que no Brasil a forma mais direta 

de aplicação de PSA em recursos hídricos é através dessa cobrança pelos usuários 

da água, e que o dinheiro é revertido aos produtores rurais que se cadastrarem 

no programa. A aplicação desses instrumentos previstos na referida lei em uma 

bacia hidrográfica favorece a gestão dos recursos hídricos e, dessa forma, facilita o 

desenvolvimento dos projetos de PSA. Além disso, parceiros nos níveis federal, estadual 

e municipal e sociedade civil contribuem para aumentar a credibilidade de projetos 

frente aos Comitês. 448

 No desenvolvimento de PSA em recursos hídricos deve-se sempre observar 

os contextos específicos em que esses programas se inserem, ou seja, as suas 

particularidades locais para que haja mais chances de êxito.449 

 Uma das deficiências que se observa nos PSA Hídricos implantados no Brasil 

é em relação ao monitoramento, haja vista que poucos dos programas implantados 

possuem monitoramento funcionando em sua plenitude. 450

 Na tentativa de solucionar essa lacuna a Embrapa em parceria com a ANA, 

Fundação Grupo Boticário e The Nature Conservancy, escreveu um Manual onde 

propõe uma metodologia no monitoramento do PSA Hídrico.

CONCLUSÕES ARTICULADAS

1. O urbanismo surge à partir da aglutinação de pessoas em torno da economia nos 

centros urbanos. Daí também surge o modelo de sociedade industrial, e nesse 

contexto a natureza é mero item de apropriação no cenário de exploração, e 

instrumento de uma sociedade de mercado de troca fixa, sofrendo depredação 

por ações antropogênicas. 

447 OUVERNEY, I.R. et al. Condicionantes da disposição de participar e aceitar pagamentos por 
serviços ambientais: um estudo de caso no Brasil. Revista de Economia Contemporânea (2017) p. 1-27. 
p.3. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rec/v21n3/1415-9848-rec-21-03-e172134.pdf. Acesso em: 
ago. 2020.
448 JARDIM, M.H.; BURSZTYN, M.A. Pagamento por serviços ambientais na gestão de recursos 
hídricos: o caso de Extrema (MG). Revista de Engenharia Sanitária e Ambiental. v.20,  n.3,  jul/set. 2015, pp. 
353-360. p.357-358. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/esa/v20n3/1413-4152-esa-20-03-00353.
pdf. Acesso em: ago. 2020.
449 Ibid, p.359.
450 FIORE, F.A. et al. Monitoramento da qualidade de águas em programas de pagamento por serviços 
ambientais hídricos: estudo de caso no município de São José dos Campos/SP. Revista de Engenharia 
Sanitária e Ambiental. v. 22, n. 6, nov/dez. 2017, pp. 1141-1150. p. 1142. Disponível em: https://www.
scielo.br/pdf/esa/v22n6/1809-4457-esa-22-06-1141.pdf. Acesso em: ago. 2020.
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2. O fenômeno urbano do capitalismo subjugou o campo à cidade. No Brasil, A 

Revolução Verde, trouxe inúmeras transformações no campo, e com maior 

utilização de agroquímicos, visando o controle de doenças e aumento na 

produtividade, o que resultou em impactos ambientais severos. 

3. Os principais impactos na biodiversidade observados foram os resultantes da 

poluição hídrica por fenômenos como a eutrofização (causa da morte de diversas 

espécies animais e vegetais) e biomagnificação (aumento da concentração de 

substâncias nos organismos vivos através da cadeia alimentar, conforme o nível 

trófico). 

4. Alguns aspectos contribuem para a contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas por agrotóxicos: tipo de solo, declividade, cobertura vegetal, 

clima, além de fatores humanos: falta de políticas de controle, escolaridade 

baixa, desconhecimento de técnicas alternativas. Os estudos de monitoramento 

são imprescindíveis, mas escassos. 

5. À partir dessa realidade, surge o PSA Hídrico como incentivo econômico ao 

produtor  rural para práticas sustentáveis. Não está consolidado no Brasil, mas 

são diversos os programas implementados com sucesso, apesar de lacunas 

quanto a metodologia. E para contribuir nesse sentido, a Embrapa criou um 

manual metodológico de referência.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente artigo é fruto de uma reflexão inicial e, ainda incipiente, sobre 

como o conhecimento vem sendo utilizada na atual sociedade pós-moderna frente aos 

interesses das grandes corporações e dos interesses dos latifundiários produtores de 

commodities para justificar atividades ecocidas em detrimento, principalmente, dos 

vulneráveis, seja a partir do viés social como também da natureza e dos animais não-

humanos como objetos a serem apropriados para a livre circulação de mercadoria. 

Desta forma, a problemática central do artigo reside em questionar: como um produto 

de notória nocividade demonstrado, inclusive, por meio de pesquisas científicas, 

como é o agrotóxico Paraquat, continua sendo utilizado em larga escala no Brasil, e, 

como tem se dado o combate veemente de sua permanência no mercado interno da 

produção agrícola como instrumento tecnológico para a produção de alimentos?

A partir dessas questões tem-se a hipótese geral de que a produção de 

alimentos no Brasil é impulsionada não com o fim de garantir a soberania e segurança 

alimentar, mas como um produto primário destinado apenas a movimentar a balança 

comercial internacional, circunstância que reforça o cenário de que o Brasil continua 

sendo um país sob o jugo colonizador de usurpação e apropriação dos recursos 

disponíveis, tanto em nível ambiental quanto social.

Diante da variabilidade de hipóteses que podem ser levantadas a partir 
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da problemática supra, optou-se, neste estudo, concentrar-se no fato: a) de que a 

atividade de produção de alimentos não está voltada em “produzir” alimentos em si 

(valor primário), seja pelo seu valor de consumo humano, seja pelo valor nutricional, 

mas na alta balança do custo/benefício (valor secundário) que o setor agrícola 

imprime nas produções quando atreladas ao uso dos agrotóxicos; b) de que, cada vez 

mais, os produtos das pesquisas científicas seguem alinhados a interesses político-

econômicos que influem nos processos de tomada de decisão, seja em virtude de 

seu desvio finalístico, seja pela Ciência moderna não produzir mais “verdades” mas 

sim “probabilidades” de resultado que tendem a alinhar-se aos vieses do poder e 

dominação de mercado, principalmente na indústria do agronegócio e sua ampla 

gama atuação, in casu, com a utilização massiva e diversificada de agrotóxicos; c) de 

que a construção de viés antropocêntrico que ainda pauta o ordenamento jurídico 

brasileiro, perpetuando injustiça social, ambiental e ecológica, ao tratar a utilização 

de agrotóxicos de maneira amena, é o responsável pela ineficiência normativa que 

justifica a sua flexibilização a partir de lobbies corporativos e políticos.

O sistema econômico-capitalista é conjectura relevante nesta temática a 

fim de apontar para a dinâmica da produção de riquezas, como também, do modo de 

vida da sociedade. Este capitalismo (voraz) têm sua produção voltada para satisfazer 

as exigências de um grupo seleto de indivíduos, que buscam a obtenção/manutenção 

do poder, restando à coletividade um papel figurativo, pois este sistema não está 

dirigido e/ou preocupado com as necessidades da coletividade. A situação das ditas 

“minorias” - que na realidade são “maiorias” -, é colocada à margem quando a força 

do determinismo econômico-capitalista imprime suas digitais, acentuando a situação 

da desigualdade e do papel do indivíduo como agente maximizador do egoísmo 

diante da ótica do “eu primeiro”, dissimulando a situação de desigualdade como 

critério de mérito e não como perpetuação de uma subjugação histórica que precisa, 

urgentemente, ser alterada, quiçá, superada.

Sob novas formas de colonialismos, este sistema institui a mercantilização 

das relações humanas e não-humanas, impondo valor econômico e transformando a 

natureza de bens que, por si só, não podem ter valor instrumental - as pessoas, os 

animais não-humanos, a natureza e a vida -, os quais, passam a ser considerados 

“mercadorias”, adquirindo “valor” pela via indireta e na contramão da lei.

Inserido neste viés econômico desarrazoado, o Direito se vê ineficaz em 

seu papel legítimo de tomar decisões em prol de uma sociedade planetária imersa 

em riscos e perigos (conhecidos e desconhecidos), afastando-se, em larga medida, 

dos princípios da manutenção do sistema terrestre e sua harmonia com as atividades 
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humanas. Todavia, mesmo com a produção de diversas pesquisas científicas que 

demonstram a nocividade do uso dos agrotóxicos, mais especificamente do Paraquat, 

ainda assim, a população continua sendo surpreendida por investidas contra a norma 

ambiental protetora; investidas que buscam romper com a lei e flexibilizar a proteção, 

imprimindo uma permissividade no envenenamento sem fim da população e da 

natureza. 

Diante desta breve introdução, pretende-se, em um primeiro momento, 

abordar aspectos gerais do agronegócio e o cenário de uso/contaminação de 

agrotóxicos nele contido, especialmente no Brasil. Em um segundo momento, buscar-

se-á efetuar uma abordagem a respeito do processo de tomada de decisão e a 

subjugação do Direito frente à interesses científico-corporativos, e, por fim, analisar-

se-á a necessidade do fortalecimento normativo, por meio da imperiosa virada na 

concepção antropocêntrica de resguardo da natureza e elaboração de suas normas 

protetivas, de acordo com uma visão ecocêntrica, onde o princípio in dubio pro natura 

seja o fio condutor, a pedra de toque, na tomada de decisões ambientais.

A metodologia deste artigo parte do método hipotético-dedutivo a fim 

de conduzir pelo falseamento ou corroboração da hipótese acima exposta, por 

meio da utilização de pesquisa teórica, com caso ilustrativo do agrotóxico Paraquat, 

embasando-se em doutrinas, legislações e pareceres técnicos.

2. O CENÁRIO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA BRASILEIRA: um breve panorama

Como anteriormente apontado, parte-se da hipótese de que a atividade 

agrícola não está destinada à produção de alimentos humanos, mas sim produtos 

comerciais cuja necessidade de alta produtividade e excesso justifica, num primeiro 

momento, a implementação de tecnologias de combate às pragas, que afetam, direta 

e indiretamente, as pessoas, os animais não-humanos e os sistemas ecológicos. Dito 

de outra forma, o sistema agrícola brasileiro está baseado em um modelo químico de 

aplicação massiva de agrotóxicos sob a justificativa de rentabilidade na produção de 

mercadorias, priorizando a produção de commodities e restringindo a produção de 

alimentos (principalmente no mercado interno) para as pessoas. 

Este modelo proveniente de uma modernização conservadora utiliza, de 

forma indiscriminada, uma tecnologia química nociva mediante financiamento rural 
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governamental451 e incentivos fiscais governamentais452 453 454. O histórico processo 

de financiamento rural vinculado à utilização de agrotóxicos, com a justificativa 

do aumento de produção, rendeu frutos: colocou o Brasil como o terceiro maior 

exportador agrícola de commodities, representando ⅕ (um quinto) na participação do 

consumo mundial de agrotóxicos455, onde 86% (oitenta e seis por cento) compreende 

toda a América Latina.

Dentre as culturas que mais utilizam agrotóxicos no Brasil estão as 

culturas da soja, milho, cana e algodão. Somente a soja corresponde a metade de 

todo o agrotóxico vendido no Brasil, ou seja, implícito está o binômio agrotóxicos 

versus produtos para exportação/commodities, mas não apenas, a partir deste dado 

é possível vislumbrar, também, o regime de latifúndio e monocultura que impera 

no agronegócio brasileiro456 457. E neste modelo de latifúndio e monocultura, dentre 

os tipos de agrotóxicos, os herbicidas são os mais consumidos para o controle de 

plantas consideradas ervas daninhas. Este fato, reforça as notas introdutórias, visto 

que onde há plantação de monocultivo, há controle de ervas daninhas por meio da 

aplicação de agrotóxicos, customizando uma agricultura capitalista que conjuga a 

451 CARNEIRO, Fernando Ferreira (org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 
agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV. São Paulo: Expressão Popular, 2015. Disponível em: http://
www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wp-content/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf. 
Acesso em: 10 jul. 2016.
452 A indústria que produz agrotóxicos possui isenções tanto pela produção, quanto pela 
comercialização de seus produtos, estimando-se que apenas em 2019, especificamente com relação ao 
ICMS na comercialização de agrotóxicos, o Estado de Santa Catarina deixou de arrecadar R$ 407.308.650. 
A política de isenção fiscal foi utilizada com a finalidade de aumentar o investimento privado, o número 
de postos de trabalho, todavia, esses incentivos não refletem na geração de empregos quando se analisa 
os números de trabalhadores sem carteira assinadas ou de desemprego. A isenção fiscal foi desvirtuada 
para geração de mais lucros para as empresas a partir da diminuição de custos, enquanto que setores 
de produção familiar, os quais são responsáveis pelo fornecimento de alimentos para a população, além 
de não terem isenções fiscais, ainda tem baixíssimo investimento governamental, e pior na produção 
de alimentos orgânicos ainda são obrigados a pagar certificações. Importante destacar também que as 
isenções alcançam também as multinacionais, fazendo parte dos lucros das multinacionais remetidos 
à matriz. No cenário catarinense é impactante a análise de que a isenção fiscal do ICMS é maior que o 
investimento em saúde pública e educação, sendo que os agrotóxicos tem um grande impacto nocivo na 
saúde. GOULARTI, Juliano Giassi. A política de incentivos fiscais em Santa Catarina lobby político, poder 
econômico e desigualdades regionais. Revista de Economia, v. 40, n. 73, 2019, p. 275-304.
453 O disparate é tamanho que os alimentos sanos são taxados, enquanto que os alimentos 
contaminados são isentos e incentivados.
454 CEPAGRO. R$ 400 milhões x R$ 4 milhões: O desequilíbrio entre os incentivos aos agrotóxicos 
e à agroecologia em SC. Disponível em: https://cepagroagroecologia.wordpress.com/2019/10/23/r-400-
milhoes-x-r-4-milhoes-o-desequilibrio-entre-os-incentivos-aos-agrotoxicos-e-a-agroecologia-em-sc/. 
Acesso em: 19 ago. 2020.
455 BOMBARDI, Larissa Mies. Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e conexões com a União 
Europeia. São Paulo: Fflch - Usp, 2017.
456 Idem, Pequeno ensaio cartográfico sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. São Paulo: Laboratório 
de Geografia Agrária - USP, 2016.
457 Importante observar que esses dados são relacionados aos anos de 2009 a 2013.

https://revistas.ufpr.br/economia/article/download/67952/39763
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alta produtividade, a redução de mão-de-obra458 459 e uma constante demanda por 

expansão das fronteiras agrícolas. Nos grandes latifúndios, por exemplo, a cultura que 

mais utiliza agrotóxicos é a soja, representando 52% (cinquenta e dois por cento) de 

venda de agrotóxicos por cultura460, além disso, 96,5% (noventa e seis vírgula cinco 

por cento) da produção de soja é transgênica, ou seja, cultivos altamente tolerantes a 

agrotóxicos que implicam uma maior aplicação de defensivos, mais especificamente, 

o Glifosato.461 

De outro norte, tem-se que dos 132 (cento e trinta e dois) milhões de 

toneladas produzidos mundialmente na safra de soja, nos anos de 2015-2016, 98% 

(noventa e oito por cento) foi destinada para a composição de ração de trato animal 

para abate.462 Da mesma forma, no caso da produção de milho no Brasil, apenas 20% 

(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) são para consumo humano. Estes números 

indicam que a produção de uma commodity - soja/milho - para gerar uma outra 

commodity - gado/porco/galinha -, arrefecem um mercado em grande expansão, tanto 

pela rapidez nas produções quanto na certeza de grandes lucros, já que a geração de 

commodities é o fim precípuo (interesses imediatos que digam respeito à soberania 

alimentar e a fome do mundo são afastados). 

Levando-se em consideração que, no mundo, dez animais são abatidos para 

cada ser humano, enquanto que, no Brasil, este número chega a ser quatro vezes maior, 

consegue-se ter um panorama inicial do cultivo excessivo de grãos e cereais para a 

criação intensiva de animais para abate463 464. A realidade brasileira é ser o celeiro do 

mundo - na produção de soja, milho e cana de açúcar, abastecendo a indústria de ração 

animal e biocombustível -, enquanto segue na importação de feijão, por exemplo. Ao 

dispor suas terras para o plantio, tem-se o equivalente a 3,6 (três vírgula seis) vezes o 

território de Portugal em cultivo de soja, cana de açúcar e eucalipto.465

Longe de se ater ao debate da fome mundial, a trama complexa que interliga 

a produção de agrotóxicos no Brasil, com excesso significativo de mercadorias, expõe 

a sobreposição dos valores capitalistas e a falta de opção/informação da população 

no consumo de produtos cada vez mais envenenados e contaminados.

458  BOMBARDI, op. cit., 2016.
459  Importante observar que esses dados são relacionados aos anos de 2009 a 2013.
460  BOMBARDI, op. cit., 2017.
461  BOMBARDI, op. cit., 2017.
462  FELIPE, Sonia T.. Dieta Onívora: Devastação animal e ambiental. In: HESS, Sonia Corina (org.). 
Ensaios sobre poluição e doenças no Brasil. São Paulo: Outras Expressões, 2018. p. 41-82.
463  Ibid, p. 41-82.
464  Importante destacar que a dieta à base de carne e leite também é um produto do agronegócio 
norte-americano da década de 1950. 
465   BOMBARDI, op. cit., 2017.
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Reforçando, ainda mais, a análise do Brasil inserido em um modelo químico 

de produção de commodities, tem-se que os Estados brasileiros que concentram o 

maior número de vendas de agrotóxicos são: Mato Grosso (líder na produção de soja), 

São Paulo (líder na produção de cana) e Paraná (líder na produção de soja e cana). 

Ademais, adicionando-se o quarto Estado de maior venda de agrotóxicos, o Rio Grande 

do Sul, todos perfazem, juntos, mais da metade de todo o agrotóxico comercializado.466 

467 Portanto, diante desses fatores, é possível concluir que a produção do agronegócio 

não está destinada à alimentação humana, mas à produção de mercadorias para a 

balança comercial internacional, o que se faz, às custas da aplicação de um modelo 

químico que produz suas externalidades atingindo nocivamente as populações 

vulneráveis, como: trabalhadores do campo, crianças e idosos (os mais frágeis à 

exposição contaminante dos agrotóxicos468 469). Soma-se, também, neste contingente 

de atingidos, os consumidores, os animais não-humanos e a natureza.470 

Dos dados estudados neste artigo, o que mais chama atenção, é que 30% 

(trinta por cento) dos ingredientes ativos utilizados no Brasil são proibidos na União 

Europeia, ou seja, há bases científicas que comprovam os riscos e nocividades desses 

ativos.471 Um deles é o herbicida Paraquat proibido na União Européia desde o ano de 

466 BOMBARDI, op. cit., 2016.
467 Importante observar que esses dados são relacionados aos anos de 2009 a 2013.
468 Conforme determina o art. 2º da Lei 7.802/89 consideram-se agrotóxicos e afins: 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 ecossistemas 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 considerados nocivos; substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento; e seus componentes: os princípios ativos, os produtos 
técnicos, suas matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e 
afins. BRASIL, Lei 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, 
a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7802.htm. Acesso em: 19 
ago. 2020.
469 Compreende-se, de acordo com os autores, que: “Os agrotóxicos eram parte do pacote 
tecnológico da modernização agrícola ou revolução verde e, portanto, sua percepção e sua utilização 
estavam totalmente conectadas com uma série de tecnologias agrícolas, como fertilizantes sintéticos, 
calcário, tratores, sementes certificadas e demais implementos agrícolas.” CARVALHO, Miguel Mundstock 
Xavier de; NODARI, Eunice Sueli e NODARI, Rubens Onofre. “Defensivos” ou “agrotóxicos”? História do 
uso e da percepção dos agrotóxicos no estado de Santa Catarina, Brasil, 1950-2002. Hist. cienc. saude-
Manguinhos [online]. 2017, vol.24, n.1, pp.75-91. ISSN 1678-4758. p.78. Disponível em:  https://doi.
org/10.1590/s0104-59702017000100002. Acesso em: 1 set. 2020.
470 Sem contar o modelo de produção de animais para consumo humano imerso em morte, dor e 
sofrimento animal.
471 BOMBARDI, op. cit., 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7802.htm
https://doi.org/10.1590/s0104-59702017000100002
https://doi.org/10.1590/s0104-59702017000100002
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2009472 e com decisão, no ano de 2017, no Brasil, para sua retirada do cenário nacional, 

estabelecendo-se prazo de 03 (três) anos para este fim. Contudo, nestes 03 (três) anos, 

foram realizadas diversas investidas dos setores interessados em sua manutenção, 

direcionadas à revisão da decisão de proibição, como será abordado mais adiante. 

Apenas a título de ilustração, a geografia desigual de riscos e externalidades 

no uso de agrotóxicos resta evidenciada quando, para o cultivo da soja, por exemplo, 

são autorizados 150 (cento e cinquenta) agrotóxicos, dos quais, 35 (trinta e cinco) são 

proibidos na União Europeia, ou seja, 23% (vinte e três por cento) dos agrotóxicos 

utilizados na soja de produção brasileira, são proibidos na União Europeia (muitos há 

mais de 15 anos!).473 

Importante questionar qual o sentido da proibição em um país e não em 

outros, uma vez que não há nenhum fator biológico que justifique o maior e/ou menor 

índice de exposição que uma população possa sofrer ao tratar-se de agrotóxicos de 

notório efeito nocivo, podendo-se enquadrar, no mesmo sentido, o maior e/ou menor 

grau de resistência à estes químicos.  É inadmissível uma condição humana de distinção 

entre a população europeia e a população brasileira quanto à exposição de produtos 

comprovadamente danosos para o ser humano e o meio ambiente.

Uma das respostas para este questionamento pode ser observada a partir 

do Paraquat produzido pela Syngenta, com o nome comercial Gramoxone 200. Esta 

empresa, sediada na Suíça - país onde, inclusive, seu registro nunca foi autorizado474, 

possui sede produtora no Reino Unido, onde a totalidade da produção destina-

se à exportação. Ocorre que este herbicida já está proibido na União Europeia e é 

exportado para os países em desenvolvimento, configurando um duplo padrão e uma 

gravíssima lesão aos direitos humanos.475 

O jornal The Guardian já noticiava, no ano de 2017, os graves danos que 

o Paraquat produz nos países em desenvolvimento.  Em dados de exportação, 62% 

(sessenta e dois por cento) do que é produzido no Reino Unido é destinado para países 

pobres, como o Brasil, cujas legislações mais fracas (menos protetivas), fazem com 

que o resultado suportado pela população não esteja relacionado com os lucros 

472 BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. PARECER TÉCNICO DE REAVALIAÇÃO 
Nº 01, de 2015/GGTOX. Analisa a nota técnica de reavaliação do ingrediente ativo paraquate elaborada 
pela Fiocruz.  Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2871639/03.+Parecer+01-
2015+-+consulta+p%C3%BAblica+Paraquate.pdf/d50a6767-0e3a-4a66-b0cb-a56ffa5cbf84. Acesso em: 
19 ago. 2020.
473 BOMBARDI, op. cit., 2017.
474 BRASIL. ANVISA. op. cit., 2015. 
475 THE GUARDIAN. UK condemned over ‘shocking’ export of deadly weedkiller to poorer countries. 
Disponível em: https://www.theguardian.com/global-development/2017/aug/22/uk-condemned-
shocking-export-deadly-weedkiller-poorer-countries-paraquat. Acesso em: 19 ago. 2020.

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2871639/03.+Parecer+01-2015+-+consulta+p%C3%BAblica+Paraquate.pdf/d50a6767-0e3a-4a66-b0cb-a56ffa5cbf84
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2871639/03.+Parecer+01-2015+-+consulta+p%C3%BAblica+Paraquate.pdf/d50a6767-0e3a-4a66-b0cb-a56ffa5cbf84
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ascendentes das empresas envolvidas, mas sim, com o aumento excessivo dos efeitos 

nocivos da utilização deste pesticida.476 

Com base nestes fatos, extrai-se o núcleo das demandas originárias 

causadoras de injustiça ambiental por contaminação tóxica, onde populações 

vulneráveis sofrem com o deslocamento das externalidades negativas e das 

contaminações químicas que são alocadas nas proximidades dessas comunidades, 

como centro estratégico de produção, utilização e comercialização de veneno, 

oriundos do agronegócio.477 

A exportação de agrotóxicos banidos em seus países de origem 

representam uma forma de remodelação/reinvenção frente à desigualdade 

ambiental, ou seja, as indústrias destinam para os países vulneráveis seus estoques de 

produtos químicos altamente nocivos (banidos em virtude de embasamento científico 

que demonstrou alto poder de dano e risco), para serem usados como “auxílio” aos 

países em desenvolvimento face a disponibilização de novas tecnologias, e/ou como 

local de destino final de pesticidas obsoletos ou proibidos. Todavia, tanto as indústrias 

quanto à população - esta última totalmente refém e à margem do que realmente 

acontece na produção de agrotóxicos -, não se atêm ao fato de que a produção de 

commodities, por ser destinada à exportação - cuja contaminação, em menor grau, 

será exposta através do círculo de veneno ou círculo de envenenamento -, faz com 

que boa parte destes agrotóxicos sejam (re)inseridos nos países da União Europeia, 

ou seja, nos países sede das indústrias que os fabricam, visto que grande parte dessa 

produção agrícola é consumida por estes países.478 479  

Importante destacar que uma visão rasa desse circuito apontaria para uma 

simetria nas relações entre o Brasil e União Europeia, já que a conclusão invariável 

é que a contaminação retornaria à sua origem, no entanto, este é apenas um dos 

efeitos, enquanto as graves contaminações, intoxicações, degradações de biomas, 

desmatamento, continuam sendo realizadas a passos largos, contribuindo para a 

expansão das fronteiras agrícolas, considerando-se, ainda, a situação de países usados 

476 Ibid.
477 A origem do movimento por justiça ambiental ocorreu pela luta da população norte-americana 
no caso Love Canal - um movimento contra a exposição humana à contaminação tóxica de origem 
industrial. RAMMÊ, Rogério Santos. Da justiça ambiental aos direitos e deveres ecológicos: Conjecturas 
político-filosófico para uma nova ordem jurídico-ecológica. Caxias do Sul: Educs, 2012, p. 13 [recurso 
eletrônico]. Disponível em: https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/JUSTICA_AMBIENTAL_EDUCS_
EBOOK.pdf. Acesso em: 19 ago. 2020.
478 BOMBARDI, op. cit., 2017.
479 ALBUQUERQUE, Letícia. Poluentes orgânicos persistentes: Uma Análise da Convenção de 
Estocolmo. Curitiba: Juruá, 2006. p. 35.

https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/JUSTICA_AMBIENTAL_EDUCS_EBOOK.pdf
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/JUSTICA_AMBIENTAL_EDUCS_EBOOK.pdf
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como depósitos e/ou mercado para os excedentes da produção proibida. Neste 

sentido, Larissa Mies Bombardi adverte:

[...] em que pese o fato da contaminação humana e ambiental, com 
todos os seus desdobramentos [...] estarem presentes no Brasil - uma 
parte destes agrotóxicos volta aos países-sede das indústrias que os 
fabricam, através dos alimentos que importam. [...] A figura do círculo 
faz supor uma simetria através da “volta dos agrotóxicos”. Contudo, há 
muitos outros aspectos do uso dos agrotóxicos no Brasil que desnudam 
esta assimetria.480

Esse processo de destinar, de forma desigual, os danos e riscos nocivos 

da atividade humana é justificado pelo setor interessado como um mecanismo de 

fomento do desenvolvimento: aquela velha e má justificativa do “desenvolvimento” 

dos países do Sul do mundo, que recebem rejeitos tóxicos, produtos químicos , 

pesticidas - de utilização proibida nos países que os produzem -, sendo exportados, 

não como rejeitos, mas para abastecer a indústria química, trocando-se apenas o 

nome do produto.481 O lema dos países e indústrias exportadoras de pesticidas é “Not 

in my backyard (NIMBY)”, visto que as regras dos países de destino tendem a favorecer 

fortes interesses econômicos em detrimento de interesses ambientais fracos, onde as 

atividades ambientalmente perigosas tendem a ser localizadas em bairros pobres, 

causando injustiças ambientais.482 Tal discrepância advém das normativas restritivas 

e das normativas permissivas, uma vez que os países do hemisfério norte apresentam 

leis mais protetivas, restritivas e uniformes, enquanto que os países ainda chamados 

“em desenvolvimento” apresentam leis cada vez mais permissivas, acentuando uma 

divisão social e ambiental que beneficia apenas as indústrias químicas que deslocam 

suas poluições e venenos aumentando, consideravelmente, a sua área de atuação/

atividade. O movimento antitóxico foi fundamental na promoção do debate acerca 

do movimento de justiça ambiental, onde um dos seus pilares está em clamar uma 

proteção contra a contaminação e a cessação da produção de materiais tóxicos, 

bem como, demandar políticas ambientais baseadas no respeito mútuo, no direito de 

participação e na autodeterminação.483

O que torna ainda mais difícil o estancamento/controle das atividades 

voltadas à produção de agrotóxicos e todas as suas vertentes atrela-se à questão das 

vulnerabilidades, não restritas somente à distribuição de riscos, mas também ao fato 

480 BOMBARDI, op. cit., 2017. p. 46-47.
481 ALBUQUERQUE, op. cit., 2006.
482 BUGGE, Hans Christian. Twelve fundamental challenges in environmental law: An introduction 
to the concept of rule of law for nature. In: RULE OF LAW FOR NATURE: New Dimensions and Ideas in 
Environmental Law. Edited by Christina Voigt. Cambridge University Press, 2013. 
483 SCHLOSBERG, David. Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature. New 
York: Oxford University Press, 2007.
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de que as corporações influenciam nos processos decisórios de forma tão acentuada 

que dificultam o reconhecimento da nocividade, prejudicam sua publicidade e 

produzem uma “invisibilidade intencional”.484 As corporações químicas, de forma 

organizada, fazem lobby junto aos governos para barrar a publicidade dessas 

informações, ferindo gravemente o direito fundamental à informação, como também, 

exercendo pressão para a flexibilização da normativa socioambiental. Assim, por meio 

do lobby corporativo, os atores governamentais justificam a permissividade em nome 

do progresso, no qual o princípio que reina é o “in dubio pro progresso”, leia-se: “na 

dúvida, deixa estar”.485

No ano de 2008, a ANVISA publicou a Resolução RDC nº 10/2008486, 

estabelecendo a reavaliação de 14 (quatorze) ingredientes ativos escolhidos 

com vistas a priorizar, de acordo com estudos científicos, aqueles geradores de 

intoxicações agudas em trabalhadores com doenças como câncer, problemas 

pulmonares, distúrbios hormonais de potencial neurotóxico ou evidências de 

toxicidade reprodutiva, ou seja, alta toxicidade aguda e crônica.487 Essa reavaliação, 

embora defendida por parte dos pesquisadores em defesa de um ambiente seguro e 

equilibrado, de imprescindível reavaliação periódica488, não foi bem recebida pelas 

empresas produtoras de agrotóxicos e até mesmo pelo Ministério da Agricultura que, 

agindo na contramão, mantiveram uma batalha judicial para impedir que a ANVISA 

conduzisse estudos de reavaliação toxicológica dos agrotóxicos.489 Felizmente, esse 

processo pôde ser conduzido, sendo reavaliados os 14 (quatorze) ingredientes ativos490 

(ao longo dos anos, muitos dos ingredientes tinham resultados parciais ou não tinham 

sido concluídos até o ano de 2016). Especificamente, quanto ao Paraquat, a conclusão 

484 Os efeitos são ocultados visto não são desconhecidos e/ou não percebidos, afinal, tem-se um 
número considerável de investigações científicas produzidas na última década que concluem sobre 
os riscos acentuados da utilização de agrotóxicos, expondo todo o sistema terrestre a contaminações 
atemporais e transfronteiriças.
485 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: Rumo a uma outra modernidade. Tradução Sebastião 
Nascimento. 2ª ed. São Paulo: Editora 34, 2011, p. 40-41. [grifo conforme original].
486 BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RESOLUÇÃO RDC nº 10, de 22 de 
fevereiro de 2008. Procede a reavaliação toxicológica dos produtos técnicos e formulados à base dos 
Ingredientes Ativos constantes do Anexo I e conforme o cronograma do Anexo II deste regulamento. 
Disponível em: http://www.lex.com.br/doc_1230770_RESOLUCAO_RDC_N_10_DE_22_DE_FEVEREIRO_
DE_2008.aspx. Acesso em: 19 ago. 2020.
487 BRASIL. ANVISA. op. cit., 2015.
488 CARNEIRO, op. cit., 2015.
489 LONDRES, Flavia. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. – Rio de Janeiro: 
AS-PTA – Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, 2011.
490 Importante destacar que o processo de reavaliação no Brasil apresenta uma perigosa lacuna 
visto que os dados toxicológicos avaliados são somente dos ingredientes ativos e não da formulação, 
podendo o produto formulado apresentar outros componentes que por si só tem efeitos tóxicos ou em 
sinergia apresentam potencial tóxico.

http://www.lex.com.br/doc_1230770_RESOLUCAO_RDC_N_10_DE_22_DE_FEVEREIRO_DE_2008.aspx
http://www.lex.com.br/doc_1230770_RESOLUCAO_RDC_N_10_DE_22_DE_FEVEREIRO_DE_2008.aspx
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dos estudos ocorreu no ano de 2015, apontando sua toxicidade aguda e sua toxicidade 

crônica491 - Parecer Técnico de Reavaliação n 01/2015/GGTOX/ANVISA.492 

O atual modelo de agronegócio envenena o Brasil, contamina os sistemas 

ecológicos, o solo, a água, o ar, os animais não-humanos em geral, a saúde do ser 

humano com seus efeitos carcinogênicos, desregulações endócrinas, neurotoxicidades 

e muitas outras doenças, de forma transgeracional, atemporal e transfronteiriça. 

2.1 O caso do herbicida Paraquat e as investidas para a reavaliação da decisão que 

determina a sua retirada do mercado

O ingrediente ativo Paraquat, também conhecido pelo nome comercial 

Laredo, Paraquat, Tocha, Gramoxone, Gramocil, Helmoxone, Paradox, Pramato, é um 

dos dez ingredientes ativos mais usados no Brasil, tanto na cultura da soja transgênica, 

como dessecante ou maturador493, quanto para aplicação pós-emergência nas culturas 

de abacate, abacaxi, algodão, arroz, aspargo, banana, batata, beterraba, cacau, café, 

cana-de-açúcar, chá, citros, coco, couve, feijão, maçã, milho, pastagens, pêra, pêssego, 

seringueira, soja, sorgo, trigo e uva494, com classificação de alta toxicidade aguda.495 

Entre os anos de 2010 e 2014, o Brasil comercializou 27.835,6 (vinte e 

sete mil, oitocentos e trinta e cinco vírgula seis) toneladas do agrotóxico Paraquat, 

sendo que até o ano de 2014 ele não figurava no ranking dos dez mais vendidos 

no Brasil, e ainda assim, as vendas deste agrotóxico foram crescentes nos anos de: 

2010, com 3.113,2 (três mil, cento e treze vírgula duas) toneladas, 2011 com 4.275,4 

(quatro mil, duzentos e setenta e cinco vírgula quatro) toneladas, 2012 com 5.249,5 

(cinco mil, duzentos e quarenta e nove vírgula cinco) toneladas, 2013 com 6.792,7 (seis 

mil, setecentos e noventa e dois vírgula sete) toneladas, e 2014 com 8.404,8 (oito mil 

quatrocentos e quatro vírgula oito) toneladas.496 A partir do ano de 2015 o aumento 

continuou, mesmo com o agrotóxico em processo de reavaliação, passando a figurar 

entre os dez mais vendidos, comercializando-se 10.536,60 (dez mil, quinhentos e 

trinta e seis vírgula sessenta) toneladas, enquanto que em 2016 foram 11.638,19 (onze 

mil, seiscentos e trinta e oito vírgula dezenove) toneladas, em 2017 foram 11.756,39 

(onze mil setecentos e cinquenta e seis vírgula trinta e nove) toneladas, figurando 

como oitavo no ranking dos dez mais vendidos nos anos de 2015 a 2017; em 2018, 

491 HESS, Sonia Corina. Brasil, o país campeão no uso de agrotóxicos. In: HESS, Sonia Corina (org.). 
Ensaios sobre poluição e doenças no Brasil. São Paulo: Outras Expressões, 2018. p. 41-82.
492 BRASIL. ANVISA. op. cit., 2015.
493 CARNEIRO, op. cit., 2015.
494 LONDRES, op. cit., 2011.
495 CARNEIRO, op. cit., 2015.
496 HESS, op. cit., 2018. p. 41-82.
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foram 13.199,97 (treze mil cento e noventa e nove vírgula noventa e sete) toneladas, 

passando a ser o sexto mais vendido.497 

Este herbicida já foi proibido ou teve restrições em seu uso em 46 (quarenta 

e seis) países498, incluindo a União Europeia e a China, frente às evidências científicas 

que demonstram correlação de danos irreversíveis ao corpo humano, especialmente 

nos sistemas respiratório, reprodutivo, nervoso e hormonal, como também, alterações 

genéticas e alguns tipos de câncer e mal de Parkinson. Porém, a discussão acerca da 

proibição ou restrição de uso do Paraquat é mundial, visto que na Conferência das 

Partes, em 2013, já se discutia a inclusão deste agrotóxico no anexo III da Convenção 

de Roterdã, que dispõe sobre substâncias químicas sujeitas ao procedimento de 

consentimento prévio informado. Foi recomendado à Conferência das Partes, em 2011, 

embasado pelo Comitê de Revisão Química, a inclusão no Anexo III das formulações 

líquidas (concentrado emulsionável e concentrado solúvel) contendo dicloreto 

de paraquat igual ou superior a 276 g/L, correspondendo ao íon paraquat igual ou 

superior a 200 g/L499, ainda assim, votos divergentes vieram da Guatemala e da Índia, 

vetando sua inclusão na referida listagem.500

Um dos motivos para a reavaliação desse agrotóxico no Brasil é pelo 

fato de que ele não apresenta antídoto ou alternativas de tratamento médico para 

reverter o dano causado, vindo de encontro ao Decreto nº 4.074/02501 que prevê as 

características proibitivas do registro de agrotóxico, especificamente em seu art. 31, 

497 BRASIL. IBAMA. Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Os 10 
ingredientes ativos mais vendidos. Disponível em: https://www.ibama.gov.br/agrotoxicos/relatorios-de-
comercializacao-de-agrotoxicos#. Acesso em: 19 ago. 2020.
498 PESTICIDE ACTION NETWORK INTERNATIONAL. Pan International Consolidated list of banned 
pesticides. Disponível em: http://pan-international.org/pan-international-consolidated-list-of-banned-
pesticides. Acesso em: 19 ago. 2020.
499 ROTTERDAM CONVENTION. Liquid formulations (emulsifiable concentrate and soluble 
concentrate) containing paraquat dichloride at or above 276 g/L, corresponding to paraquat ion at or 
above 200 g/L. Disponível em: http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/Recommendedforlisting/
Paraquatdichloride/tabid/2396/language/en-US/Default.aspx. Acesso em: 19 ago. 2020.
500  BRASIL. ANVISA. op. cit., 2015.
501  BRASIL. Decreto nº 4074, de 04 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho 
de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o 
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a 
exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção 
e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4074.htm. Acesso em: 19 ago. 2020.

https://www.ibama.gov.br/agrotoxicos/relatorios-de-comercializacao-de-agrotoxicos
https://www.ibama.gov.br/agrotoxicos/relatorios-de-comercializacao-de-agrotoxicos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4074.htm
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inciso II502, que dispõe sobre a ausência de antídoto ou tratamento eficaz. Destaca-se, 

inclusive, no mesmo sentido, a Lei nº 7.802/89503, em seu artigo 3º, inciso 6º, alíneas 

‘a’-’f’504, prevendo a proibição do uso de agrotóxicos que não contenham antídotos ou 

tratamentos eficazes. Contudo, existem outros motivos para a reavaliação da toxicidade 

aguda (que vão além dos casos de suicídio) apontados no Parecer nº 01/15/GGTOX/

ANVISA, como: intoxicações acidentais e ocupacionais, absorção cutânea advinda 

de longa exposição (principalmente quando machucada). Este Parecer denuncia, 

ainda, que o Paraquat é o agrotóxico com maior toxicidade em comparação com os 

outros herbicidas comuns e que possui a maior taxa de mortalidade - fato que causa 

extrema preocupação, na medida que não apresenta antídoto, gerando um grande 

número de pacientes intoxicados não recuperados (nos casos mais graves, o paciente 

502  In verbis: “Art. 31. É proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:
I - para os quais no Brasil não se disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo 
a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública;
II - para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil;
III - considerados teratogênicos, que apresentem evidências suficientes nesse sentido, a partir de 
observações na espécie humana ou de estudos em animais de experimentação;
IV - considerados carcinogênicos, que apresentem evidências suficientes nesse sentido, a partir de 
observações na espécie humana ou de estudos em animais de experimentação;
V - considerados mutagênicos, capazes de induzir mutações observadas em, no mínimo, dois testes, um 
deles para detectar mutações gênicas, realizado, inclusive, com uso de ativação metabólica, e o outro 
para detectar mutações cromossômicas;
VI - que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos 
e experiências atualizadas na comunidade científica;
VII - que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório, com animais, tenham 
podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos atualizados; e
VIII - cujas características causem danos ao meio ambiente.”
503  BRASIL. Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, 
a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá 
outras providências.Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7802.htmhttp://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7802.htm. Acesso em: 19 de ago. 2020.
504  In verbis: “Art. 3º Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com definição do art. 
2º desta Lei, só poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se 
previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais 
responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura.
[...]
§ 6º Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:
a) para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a 
impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública;
b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil;
c) que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os 
resultados atualizados de experiências da comunidade científica;
d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos 
e experiências atualizadas na comunidade científica;
e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório, com animais, tenham 
podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos atualizados;
f) cujas características causem danos ao meio ambiente.”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7802.htm
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não tem chances reais de recuperação, apenas tratamentos paliativos).505 Além disso, 

a literatura científica aponta para o potencial genotóxico, e até mesmo mutagênico 

do Paraquat, corroborando para sua proibição, visto que o Decreto nº 4.074/02 e a Lei 

nº 7.802/89 (referidos acima) proíbem o registro de agrotóxicos capazes de induzir 

mutações. Ao seu lado, outras pesquisas têm evidenciado seu efeito neurotóxico, 

capaz de desencadear ou acelerar o desenvolvimento da doença de Parkinson. Com 

relação à desregulação endócrina há escassez na literatura científica e quanto à 

imunotoxicidade, não há evidências robustas.506 

A conclusão do referido Parecer nº 01/15/GGTOX/ANVISA destaca os efeitos 

nocivos gerados pela utilização do Paraquat, tendo como fonte justificante uma 

série de estudos comprovados cientificamente. Tal conclusão, ao lado da normativa 

brasileira vigente, indicam um único caminho a seguir: o da proibição total de seu uso!

Considerando a alta toxicidade aguda do paraquate, o fato do AOEL 
[níveis aceitáveis de exposição ocupacional] ser excedido durante a 
aplicação, as evidências de desencadeamento de Parkinson, a ausência 
de antídoto para a intoxicação aguda e para a doença de Parkinson 
e as evidências de mutagenicidade, é notório que há respaldo legal 
para a proibição do registro de produtos à base de paraquate no Brasil 
e, portanto, o uso desse ingrediente ativo deve ser descontinuado em 
nosso País.507

Caminhando na linha de proibição, a partir do processo de reavaliação 

(iniciado em setembro de 2017), o Paraquat seria utilizado restritamente, tendo sua 

proibição total prevista para o fim do mês de setembro de 2020.

Importante mencionar que durante o processo de reavaliação do referido 

agrotóxico, houveram diversas contribuições ao longo de sua instrução processual, 

por meio da Consulta Pública nº 94/15, advindas do setor regulado, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e também de parlamentares. Nesta 

fase de instrução, a Força Tarefa do Paraquate, representado pela Syngenta - Frente 

Parlamentar da Agropecuária – FPA; MAPA, Representantes do Sindicato Nacional 

da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDIVEG e mais 19 (dezenove) 

empresas do setor que detêm o registro, manifestaram-se contrários à proibição do 

Paraquat (ao participarem das reuniões, do painel técnico), apresentando diversos 

documentos e outras pesquisas científicas contrapondo os argumentos da Gerência 

505  BRASIL. ANVISA. op. cit., 2015.
506  Ibid.
507  BRASIL. ANVISA. op. cit., 2015.
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Geral de Toxicologia (GGTOX), sem qualquer consistência para contrapor os resultados 

(negativos!) disponíveis para o Paraquat.508

Após a análise de todas as manifestações e propostas apresentadas até 
aquele momento, a GGTOX manteve a sua conclusão final no sentido do 
banimento imediato do Paraquate. No entanto, diante da constatação 
do alto impacto da medida, a Diretoria de Autorização e Registro 
Sanitários – DIARE, quando relatora do tema, iniciou o levantamento 
de informações para subsidiar um processo de transição ao banimento, 
de modo a minimizar imediatamente o risco decorrente da utilização 
do produto e, ao mesmo tempo, amenizar seus impactos.[...] Ainda 
atendendo à solicitação da DIARE, a GGTOX elaborou nova minuta que 
propôs medidas transitórias de descontinuação do uso do Paraquate 
até o banimento, já que, segundo a GGTOX, essas medidas poderiam 
mitigar os riscos da exposição ao produto, porém não garantiriam com 
segurança a proteção total ao possível desenvolvimento da doença de 
Parkinson e aos efeitos mutagênicos do Paraquate.509

Pelo Voto nº 56/2017/DIREG/ANVISA, entendeu-se pela proibição de 

registro, todavia, estabeleceu-se o prazo de três anos para efetivação total desta 

medida:

Diante do exposto e considerando todo o relatado, em conjunto com 
todos os documentos acostados neste processo, bem como o trabalho 
desenvolvido pela GGTOX, que define o enquadramento do Paraquate 
nos critérios proibitivos de registro estabelecidos no art. 3º, § 6º da Lei 
7.802, de 1989, voto pela proibição da produção, da importação, da 
comercialização e da utilização de produtos técnicos e formulados à 
base do ingrediente ativo de agrotóxico Paraquate, em um prazo de 3 
(três) anos, e pela implementação imediata das medidas de mitigação 
de risco, a fim de reduzir a exposição ocupacional dos agricultores 
e orientá-los adequadamente em relação aos riscos e cuidados 
necessários para a sua utilização, conforme minuta anexa.510

Destaca-se, por ser absolutamente preocupante, o fato de que após todo o 

procedimento de reavaliação ter sido conduzido de forma a primar pela participação 

e amplo contraditório, quase ao fim do prazo de três anos para a proibição de uso e 

comércio, a Força Tarefa do Paraquate voltou a pressionar a ANVISA, com pedido de 

alteração da decisão encabeçado pela Frente Parlamentar Agropecuária, Aprosoja, 

Associação de Produtores de Algodão. Não é demais ressaltar que a manutenção da 

508 BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. VOTO nº 56/2017/DIREG/ANVISA. 
Analisa a reavaliação toxicológica do ingrediente ativo Paraquate.. Disponível em: http://portal.
anvisa.gov.br/documents/219201/2782895/Voto+Renato+Paraquate/fa409d90-a520-4302-9815-
f39b683da509. Acesso em: 19 ago. 2020.
509 BRASIL. ANVISA. op. cit., 2017.
510 BRASIL. ANVISA. op. cit., 2017.

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/2782895/Voto+Renato+Paraquate/fa409d90-a520-4302-9815-f39b683da509
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/2782895/Voto+Renato+Paraquate/fa409d90-a520-4302-9815-f39b683da509
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/2782895/Voto+Renato+Paraquate/fa409d90-a520-4302-9815-f39b683da509
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comercialização do Paraquat é apoiada, atualmente, pelo MAPA, a Bancada Ruralista 

e da Frente Parlamentar Agropecuária!

Esta nova investida do setor lança o questionamento de quais interesses 

estão sendo resguardados nesta tentativa de prorrogação do prazo de decisão sobre a 

retirada deste herbicida altamente nocivo do mercado!?

É possível perceber, observando os dados de importação do Paraquat, que 

há um aumento de sua comercialização, inclusive no lapso temporal que deveria servir 

para a busca de uma alternativa à sua utilização. No ano de 2017, foram importados 

35,3 (trinta e cinco vírgula três) mil toneladas deste herbicida, seguindo, em 2018, para 

50,8 (cinquenta vírgula oito) mil toneladas, e, no ano de 2019, o número alcançou a 

marca de 65,3 mil toneladas, ou seja, em três anos, sua produção dobrou!!!511 Por meio 

da cultura da soja - na qual, 23% (vinte e três por cento) dos agrotóxicos utilizados 

no Brasil são proibidos (há mais de 15 anos) na União Europeia -, ilustra-se que nosso 

território é utilizado para produção de soja como commodities para exportação, ou 

seja, é a localidade da produção que fica com todas as externalidades produzidas 

por esta atividade, seja pela contaminação da água, do solo, do bioma por completo, 

arcando, ainda, com as intoxicações e negligências à saúde dos brasileiros. Este 

cenário, evidencia, por sua vez, a voracidade de um sistema econômico-capitalista de 

usurpação de bens materiais e imateriais (como a vida e a saúde), visando única e 

somente o lucro! 

3. PARAQUAT: para quê e para quem? 

As externalidades negativas da produção de produtos primários com o fim 

de abastecer, internacionalmente, de matéria-prima, outros setores de fornecimento 

de mercadorias (como, por exemplo, o que acontece, diuturnamente, com o abate de 

animais para consumo humano e os biocombustíveis), vêm sendo suportada, cada vez 

mais, pelos países periféricos ou em desenvolvimento, incluindo-se aqui o Brasil. 

De outro norte, no caso dos agrotóxicos, especificamente o Paraquat, o que 

se vê é um super aumento na produção, justo no momento em que a normativa e os 

estudos científicos conduzem para sua redução e eliminação total do mercado. Além 

disso, evidencia-se uma crescente ‘ressignificação de mercado’ para este produto 

(como também para outros pesticidas), em que a indústria, de modo geral, para não 

perder seu filão lucrativo, adequa-se, aparentemente, à norma interna (país sede 

511 CAMPANHA PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA. O Paraquat e a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Disponível em: https://contraosagrotoxicos.org/o-paraquat-e-a-
agencia-nacional-de-vigilancia-sanitaria/. Acesso em: 19 ago. 2020.
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onde a normativa proibiu sua utilização), mas não deixa de abastecer o mercado 

exterior (países vulneráveis com normativas permissivas), virando produtor primário 

de agrotóxicos. Indiretamente, com esse mecanismo, ela consegue atingir um duplo 

benefício: por um lado, uma produção externa que será “garantidora” da manutenção 

de seu lucro, e por outro, do retorno do “custo/benefício” quando (re)inserido, em seu 

mercado interno, pelo fruto daquela produção envenenada, como por exemplo a soja. 

Neste jogo comercial, os beneficiários diretos são o produtor de agrotóxicos e uma 

elite minoritária detentora do agronegócio que precisa daquele para garantir uma 

menor perda de safra (commodities), garantindo sua alta rentabilidade final.

É inegável, no atual cenário, que a utilização do Paraquat possui alto 

grau de nocividade, tanto direta quanto indireta, e que seu uso deve ser banido 

definitivamente. É neste viés que o mesmo desenvolvimento técnico-científico 

garantidor de novas formas de tratamento agrícola, hoje, com seu refinamento e 

apoio tecnológico, aponta para a exclusão do Paraquat como defensivo agrícola512, 

ainda que algumas forças políticas e empresariais tentem dizer o contrário.

Inserido nesta luta de forças contrárias, legitimadoras de interesses 

diversos, o Direito vê-se inserido em um debate cada vez mais refinado, tanto no 

campo científico-tecnológico, quanto no vasto setor do agronegócio. Decidir - sua 

tarefa precípua -, em meio a um mercado feroz pelo lucro, ascensão e poder, onde as 

questões de consumo513 e sua otimização clamam somente pela produção em massa, 

desconsiderando por completo os aspectos do sistema planetário e seus limites, e/ou 

usurpando a vida como um todo, seja a natureza, o ser humano e/ou os animais não-

humanos, são fortes indicadores de uma necessária mudança de valores, sejam eles 

institucionais ou não!

A pós-modernidade, que na lição de Zigmunt Bauman constitui uma 

modernidade sem ilusões514, inaugura um novo modo de reflexão pautado na expansão 

da incerteza e da complexidade global, as quais avançam independentemente dos 

limites do Direito, mas introduzem-se nele, por vias reflexas, desconstruindo e/ou 

afetando uma gama de procedimentos e certezas jurídicas. E é justamente neste 

512 Importante apontar que, a terminologia ‘defensivos agrícolas’ é muito utilizada pela indústria 
agroquímica, tendo em vista um sentido mais positivo, mais neutro, na tentativa de dissimular e de  
afastar o seu real sentido que é a destruição, enquanto que a terminologia ‘agrotóxicos’ já carrega uma 
conotação negativa, inerente à sua função, qual seja, tóxica. Ainda, é possível observar na legislação 
norte-americana o termo ‘pesticida’ e na europeia o termo ‘biocida’.  CARVALHO; NODARI; NODARI, op. 
cit., 2017. p.75-91.
513 LIPOVETSKY, Gilles. O Império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. 
Tradução Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
514 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2001.
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emaranhado de procedimentos e certezas jurídicas que o gerenciamento, pelo Direito, 

dos riscos abstratos advindos de produtos biotecnológicos, como os agrotóxicos, 

clamam por mais atenção, regramentos e proibições. Neste sentido, Délton Winter de 

Carvalho515 propõe que:

[...] o gerenciamento destes riscos pelo Direito deverá indicar a sua 
licitude ou ilicitude. A determinação da licitude ou ilicitude dos 
riscos terá por base a alta probabilidade de convergência destes 
riscos em danos irreversíveis e a avaliação da magnitude destes. 
Diante da possível constatação da ilicitude destes riscos (por sua 
inaceitabilidade), o Direito deverá formar vínculos normativos com o 
futuro, através do controle processual e continuado das atividades ou 
produto, estabelecimento de estratégias para a minimização destes 
riscos, imposição de confecção de planos de emergência preventivos, 
e, em última instância, proibição de uma atividade ou produto 
(obrigações de fazer ou não fazer).

Destaca-se que as atribuições do Direito516, referem-se, resumidamente: 1) 

a decidir sobre os riscos permitidos (que implicam no conhecimento da magnitude 

e gravidade do risco); 2) a gestar e controlar os riscos permitidos (que implicam no 

conhecimento de seus efeitos, levando à proibição ou retirada de circulação de produtos 

que agridem o meio ambiente); 3) a estabelecer parâmetros de responsabilidade pelos 

danos oriundos das decisões adotadas (uma vez que decisões tomadas em contextos 

de incerteza e de risco, acabam por refletir uma margem de ambos no cerne da própria 

decisão). Estas atribuições trazem consigo um emaranhado de situações que precisam 

ser descortinadas a fim de que as decisões possam chegar, cada vez mais próximo, 

do bem jurídico precipuamente resguardado, ou seja, a vida e a saúde de todos os 

integrantes do sistema planetário. 

A contínua inter-relação entre a Ciência e o Direito, acaba abrindo um 

espaço para a complexidade científica e sua legitimação/domínio, superando, 

inclusive, o conhecimento das autoridades públicas e dos representantes populares, 

que impossibilitados de um exame detalhado e multidisciplinar dos problemas 

apresentados, acabam abrindo o caminho para a consagração dos experts que 

monopolizam a atuação das instâncias tecnocientíficas, passando a ser o centro das 

decisões. Isso faz com que a orientação cada vez mais científica do Direito - intimidado 

515 CARVALHO, Délton Winter de. As novas tecnologias e os riscos ambientais. In: LEITE, José Rubens 
Morato; FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila (orgs.). Biossegurança e novas tecnologias na sociedade de risco: 
aspectos jurídicos, técnicos e sociais. Florianópolis, Conceito Editorial, 2007. p. 88.
516 PARDO, José Esteve. O desconcerto do Leviatã: política e direito perante as incertezas da ciência. 
LEITE, José Rubens Morato (coord.). Traduzido por Flávia França Dinnebier, Giorgia Sena Martins. São 
Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2015.
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pela crescente complexidade das questões que envolvem o tema dos agrotóxicos 

-, transfira importantes espaços de decisão à Tecnociência.517518 Por outro lado, o 

negacionismo científico tende a ser o grande espaço de atuação das indústrias do 

agronegócio interessadas na expansão de seus produtos - ressalta-se que a utilização 

indiscriminada de pesticidas garantem boa parte da captação de lucro! -, já que 

credencia a produção massiva e deslegitima qualquer tentativa de controle - frisa-se 

que a aplicação do Direito como instituição capaz de se auto referenciar é obscurecida 

e tende a ratificar as opiniões científicas! -, afrouxando o controle normativo e as 

fiscalizações em geral.

Importante pontuar que a utilização do Paraquat, aproxima o Direito da 

Tecnocracia fortalecendo interesses particulares, na medida em que o império segue 

nas mãos do interesse econômico, fortalecido pelo lobby daqueles que retirarão 

seus lucros e benefícios em detrimento da saúde dos seres humanos e da vida dos 

ecossistemas e integrantes planetários. É tão notório esse direcionamento econômico 

que, se o embasamento legitimante do Direito fosse a orientação científica, o agrotóxico 

Paraquat já estaria proibido sem nenhum tipo de possibilidade de contraditório, por 

força das pesquisas científicas que já determinam os efeitos produzidos a partir de 

seu uso, relembrando-se, neste sentido, a alta toxicidade aguda com ausência de 

níveis aceitáveis de exposição ocupacional, doença de Parkinson e evidências de 

mutagenicidade. Porém, as grandes corporações imbuídas, ainda, dos valores do 

Memorando Summers519, não estão preocupadas com a vida dos trabalhadores do 

campo, do “Terceiro Mundo”.

Como este estudo não pretende exaurir com todos os pontos da reflexão, 

resolveu-se dirigir este tópico final em dois sentidos: ‘Paraquat para quê? Paraquat 

para quem?’, vislumbrando-se que os interesses imediatos neste tipo de produto giram 

em torno de um mercado em franca ascensão, detentor de latifúndios e que precisa, por 

ser vital a seu negócio, manter sua produção a qualquer preço, até mesmo porque, tudo 

isto implica em produções e lucros bilionários. O impulso no crescimento e expansão 

517 BRAGATO, Fernanda Frizzo. Os direitos do humano em risco na sociedade tecnocientífica. In: 
ENGELLMANN, Wilson; WITTMANN, Cristian (org.). Direitos Humanos e Novas Tecnologias. Jundiaí: Pacto 
Editorial, 2015. p. 186-189.
518 Na Tecnociência, o conhecimento é o meio para a busca de um fim que está além do conhecimento. 
MORIN, Edgar. O método 5: a humanidade da humanidade. Porto Alegre: Sulina/Meridional, 2007. p. 
45-46.
519 O Memorando Summers foi escrito no ano de 1990, por Lawrense Summers, o economista chefe 
do Banco Mundial, onde discorre sobre os motivos pelos quais os países pobres poderiam ser o destino 
das indústrias de maior impacto ambiental: o meio ambiente seria uma preocupação “estética” típica 
dos países ricos; os indivíduos mais pobres não vivem tempo suficiente para sofrer os efeitos da poluição 
ambiental; e partindo da lógica econômica de mercado, nos países mais pobres, a morte tem custo mais 
baixo, porque seus moradores recebem menores salários.
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de negócios que a indústria do veneno garante aos produtores latifundiários é inegável. 

Contudo, na outra ponta, encontra-se uma população mundial que consome, todos os 

dias, alimentos contaminados, sem saber e sem ter informação. Ainda, neste lado da 

população mundial, os reflexos diretos e indiretos causados naqueles que precisam 

operar diuturnamente com o agrotóxico Paraquat são absurdamente prejudiciais 

(vide referências feitas acima). 

Destaca-se que a proteção ambiental conferida nas últimas décadas 

parece não garantir a legitimidade que promete, ainda que algumas leis de âmbito 

nacional e internacional tenham sido criadas (vide o caso da Lei nº 7.802/89 e a 

expansão dos negócios na indústria dos agrotóxicos anteriormente citados). É 

também por este motivo, que percebe-se um aperfeiçoamento da Teoria do Estado 

de Direito Ambiental para uma perspectiva de um Estado de Direito Ecológico520, a 

fim de abandonar o caráter antropocêntrico e fortalecer o caráter biocêntrico521 das 

relações do ser humano com a Natureza, onde o modelo de agronegócio voltado para 

a produção de produtos primários à base do comércio e uso de agrotóxicos deve ser 

substituído por um modelo sustentável e não agressivo (em sentido amplo), movendo 

a população, os interesses sociais, jurídicos e econômicos para este fim.522

No que diz respeito, especificamente, ao ‘Paraquat para quem?’, percebe-se 

além de um protagonismo nacional forte523, uma influência internacional expressiva, 

com suas corporações multi e transnacionais utilizando um mecanismo desequilibrado 

na distribuição de pesticidas para manifestar poder e influenciar, de modo decisivo, 

as políticas internacionais, alcançando, inclusive, as políticas internas de países 

vulneráveis. O poder das organizações multinacionais instituiu uma nova ordem 

mundial que opera um jogo de interesses econômicos entre Estados, via as instituições 

oficiais, no entanto, primando pelos interesses das corporações transnacionais e 

multinacionais, deixando sequelas na vida das populações dos países vulneráveis524 e 

ferindo gravemente os direitos humanos em busca de seus lucros e interesses privados.

A nova era geológica do Antropoceno, acentua a necessidade de cuidado 

520 LEITE, José Rubens Morato; SILVEIRA, Paula Galbiatti; BETTEGA, Belisa. O Estado de Direito para 
a natureza: Fundamentos e Conceitos. In: LEITE, José Rubens Morato; DINNEBIER, Flávia França (Org.). 
Estado de Direito Ecológico: Conceito, Conteúdo e Novas Dimensões para a Proteção da Natureza. São 
Paulo: Inst. O Direito Por Um Planeta Verde, 2017. p. 57-87.
521 STOPPA, Tatiana; VIOTTO, Thaís Boonem. Antropocentrismo x Biocentrismo: um embate 
importante. In: Revista Brasileira de Direito Animal, v. 9, n. 17, 2014. Disponível em: https://portalseer.
ufba.br/index.php/RBDA/article/view/12986. Acesso em: 05 abr. 2017.
522 BUGGE, op. cit., p.6.
523 Basta lembrar, por exemplo, do slogam: “Agro é tec, agro é pop, agro é tudo”.
524 Utiliza-se o mesmo conceito de vulnerabilidade utilizado pelo movimento por Justiça Ambiental 
que aponta para o deslocamento da poluição e contaminação para populações mais vulneráveis, e aqui 
fazendo uma analogia a condição colonial que ainda se perpetua nos países do Sul Global.

https://portalseer.ufba.br/index.php/RBDA/article/view/12986
https://portalseer.ufba.br/index.php/RBDA/article/view/12986
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que precisar-se-á ter com o meio ambiente a longo prazo. A seu turno e neste 

mesmo momento, reformulações do modelo de Estado vigente precisam ser feitas, 

urgentemente, a fim de alcançar-se uma política de Estado protetor/garantidor da 

Natureza com valor intrínseco, integrando o ser humano numa relação harmônica e 

simbiótica.525 O desafio é imenso, porém necessário!

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 - Primeiramente, não há fundamentos plausíveis para uma reavaliação da 

decisão da ANVISA que proibiu o registro do herbicida Paraquat, isso porque as 

partes interessadas não apresentaram nenhum novo argumento embasador de tal 

modificação, principalmente pelo fato de que todos os documentos apresentados 

anteriormente integraram o processo administrativo e foram devidamente analisados 

pela equipe técnica da ANVISA, que contraditou a argumentação e os estudos 

científicos apresentados pelos interessados;

5.2 - Ademais, a liberação do comércio e uso do herbicida Paraquat fere frontalmente 

a normativa que disciplina o registro de agrotóxicos. É inquestionável, embasado nas 

provas científicas que comprovam a correlação dos danos advindo da sua utilização, 

a impossibilidade de registro para a produção, comércio, exportação, importação e 

utilização deste pesticida, visto que não há antídoto ou tratamento eficaz, diante de 

sua característica mutagênica comprovada pela comunidade científica, ou mesmo 

por ter se revelado mais perigoso aos seres humanos do que os testes de laboratório 

relataram;

5.3 - A tentativa de reavaliar a decisão da ANVISA somente caracteriza a relação do 

Direito com a Tecnocracia e o lobby perpetrado pelos novos organismos internacionais 

centrais nas tomadas de decisões.

5.4 - A permissividade no comércio e uso do Paraquat é exemplo nítido da necessidade 

de que as tomadas de decisões, a partir do exercício do papel principal do Direito, 

sejam elaboradas com vistas ao valor intrínseco do Sistema-Terra, abandonando por 

completo a visão instrumental da Natureza e a posição antropocêntrica do homem na 

regência de suas atividades e relações.

525 STOPPA; VIOTTO, op. cit., 2014.
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INTRODUÇÃO

São grandes os desafios e inquietações da sociedade moderna diante da 

crise ecológica vivenciada, principalmente os efeitos desencadeados na saúde das 

populações devido às alterações ambientais.

E de todos os problemas enfrentados no planeta, sem dúvida alguma a 

degradação ambiental é o fenômeno mais globalizado e com maior potencial para 

se transformar em um conflito mundial. Logo, em virtude do caráter interfronteiriço 

dos problemas ambientais, as metas para um mundo com mais sustentabilidade são 

requeridas para todos os países e exigem uma ampla difusão de novas tecnologias, 

apoio de instituições e novos paradigmas de produção, consumo e descarte de resíduos.

Não há que se olvidar que a qualidade de vida está intrinsecamente relacionada 

à ambiental e, da análise da sociedade atual, percebe-se que, além de um crescimento 

populacional desordenado, impera a busca desenfreada pelo consumo, ocasionando 

desequilíbrio ambiental e perda das condições de habitabilidade e de qualidade de 

vida. 

Consequentemente, considerando a relação direta entre as atividades humanas 

e alterações ambientais, justifica-se maciços investimentos em tecnologias que 

amenizem o problema. Isto porque, sem a preservação do meio ambiente não se pode 

imaginar a manutenção da vida como a conhecemos. 

À vista disto, urge que a maneira de produzir e consumir mude radicalmente, 

e isso só poderá ser alcançado por meio da inovação tecnológica. Sem a garantia do 

fornecimento seguro de energias renováveis e de tecnologias eficientes de reutilização 

dos recursos naturais ficará difícil garantir o futuro para as próximas gerações. Lado 
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outro, sem uma nova lógica de consumo, dificilmente a tecnologia sozinha poderá 

reverter os danos ambientais.

É bem verdade que se trata de um tema bastante amplo, e a despeito de ser 

muito discutido, é ainda pouco concretizado. Todavia, felizmente, nas últimas décadas, 

tem-se desenvolvido um movimento de crescente conscientização de que é preciso 

viver em harmonia com a natureza, e que o desenvolvimento econômico não pode 

ser imposto a qualquer custo, sem levar em consideração as consequências maléficas 

impostas ao meio ambiente e a todos os seres vivos, sobremodo os limites que ele é 

capaz de suportar.

Politicamente, o tema tem sido tratado através da intervenção governamental 

em nível mundial desde 1972, por ocasião da Conferência de Estocolmo, passando 

por todos os acordos climáticos que foram firmados desde então, até os dias atuais, 

quando por fim foi pactuado e entrou em vigor o Acordo de Paris. Economicamente, 

não há dúvidas que o setor privado exerce papel fundamental na contenção deste 

processo degradatório, sendo que o motor das mudanças necessárias passa pelas 

inovações no campo tecnológico, capazes de rever o seu curso atual. 

E é nesse contexto que surgem as cleantechs, empresas inovadoras e 

sustentáveis que se utilizam de tecnologia limpa para melhorar a produtividade, 

auxiliar na diminuição dos custos de produção e, sobretudo, contribuir com a redução 

dos alarmantes índices de impacto ambiental e as consequências que esse fenômeno 

desencadeia na saúde, visto que a inovação tecnológica é o papel chave para que 

os países encontrem respostas diante dos desafios ambientais e, simultaneamente, 

promovam oportunidades para esses novos estímulos. 

Em face disto, o presente artigo tem como escopo discutir a temática da 

proteção e garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e a qualidade 

de vida como elemento essencial para a saúde humana, bem como as novas 

tecnologias podem contribuir neste processo. Busca-se analisar a questão sob o olhar 

do direito à saúde, observando-se as interconexões existentes entre estes direitos 

fundamentais e, ainda, sua interligação com a dignidade da pessoa humana.

Por fim, diante da constatação de que o futuro pertence aos produtos e serviços 

bem adaptados ao consumo de pouca energia e matérias-primas, o grande desafio 

que se propõe é a criação de incentivos apropriados para que o sistema econômico 

encontre campo fértil para desenvolver tecnologias limpas e sustentáveis que 

contribuam de forma efetiva para a mitigação dos problemas ambientais e de saúde 

pública, ocasionadas pela degradação ecológica. 

A pesquisa se justifica principalmente pela atualidade e a importância do 
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tema. O método de abordagem é dedutivo e a técnica de pesquisa será bibliográfica 

e documental. O artigo está dividido em seis tópicos que seguem os objetivos 

específicos do trabalho.

1. Meio ambiente ecologicamente equilibrado e a saúde: necessária interface

O ambiente onde se encontra inserido o homem integra as condições 

necessárias à sua sobrevivência, sobremodo quando se objetiva, para além de uma 

mera sobrevivência, uma existência digna e saudável, uma vez que a vida e a saúde 

são totalmente dependentes de uma boa qualidade do ar, da água, do solo. Logo, 

a degradação ecológica compromete diretamente a saúde, havendo, consoante 

Fensterseifer526, um elo vital entre a qualidade ou equilíbrio ambiental e a saúde 

humana.

Neste contexto, a CF/88, deixando clara a necessária interface entre o 

meio ambiente e a saúde, os coloca sob o mesmo Título VIII, da ordem social, 

esclarecendo em seus arts. 196 e 225 que ambos são direitos de todos e dever do 

Estado, reciprocamente colocados um como condição do outro ao estabelecer que 

o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida, 

numa relação de interdependência que configura expressamente a abordagem 

antropocêntrica do meio ambiente na Carta Magna brasileira.

No mesmo sentido, a Lei nº 8.080/90, que regula em todo país as ações 

e serviços de saúde, consigna o meio ambiente como um dos vários fatores 

condicionantes para a saúde, além de prevê uma série de ações integradas 

relacionadas à saúde, meio ambiente e saneamento básico (art. 3.º, caput).

Destarte, diante deste cenário, imprescindível uma ampliação do âmbito de 

proteção do direito à saúde, abandonando qualquer olhar reducionista que vislumbre 

o ser humano dissociado do meio ambiente, compreendendo-se a vinculação direta e 

elementar entre tais direitos.

Com este mesmo entendimento, a partir da segunda metade do século XX a 

inter-relação da saúde com o ambiente se inseriu de vez nas preocupações da saúde 

pública, cuja definição dada pela OMS527 é: “saúde ambiental é o campo de atuação da 

saúde pública que se ocupa das formas de vida, das substâncias e das condições em 

526 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da 
dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008. p. 76.
527 A OMS estabelece como parâmetro para determinar uma vida saudável “um completo bem-estar 
físico, mental e social”, o que coloca indiretamente a qualidade ambiental como elemento fundamental 
para o “completo bem-estar” caracterizador de uma vida saudável. 
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torno do ser humano, que podem exercer alguma influência sobre a sua saúde e o seu 

bem-estar”528. 

É com essa definição que o conceito de saúde mostra-se claramente como 

resultante das condições de vida e do ambiente. E não há que se olvidar que a vida 

em um ambiente degradado compromete o livre desenvolvimento da personalidade 

humana, sobremodo no tocante à integridade psicofísica. O ser humano vive e 

sobrevive dentro do meio ambiente do qual forma parte. Como pressuposto, conforme 

destaca Aloísio Ely529: “A ação poluidora do homem é um suicídio, pois ele destrói e 

degrada o próprio meio onde encontra as condições para se desenvolver biológica, 

social e psiquicamente”.

Outrossim, a  degradação do meio ambiente não pode ser desvinculada de um 

contexto que inclui comprometimentos da saúde física, transtornos psicológicos e 

psiquiátricos, além de desintegração social. Como corolário, patologias como doenças 

infecciosas, degenerativas, cardiovasculares, crises de ansiedade e depressão, 

síndrome do pânico, dependência química e exacerbação da violência, dentre outras, 

são os componentes constitucionais de um mesmo fenômeno. Nesta senda, conforme 

as lições de Capra530, o esgotamento dos recursos naturais não ocorre isoladamente, 

visto que o homem é parte integrante da natureza e, portanto, sofre com toda 

intervenção indevida sobre ela. 

Diante desse quadro, não remanesce dúvida que a efetivação dos direitos à 

saúde e à salubridade ambiental é condição indispensável à construção da cidadania, 

assim como o meio ambiente ecologicamente equilibrado, visto que “a saúde é um 

dos direitos inerentes à condição de cidadania”531. Consequentemente, depreende-se 

que a cidadania ambiental e a cidadania em saúde são gêmeas univitelinas de uma 

mesma mãe: a cidadania social. 

Por fim, não há que e olvidar que o homem é parte integrante da natureza e, 

nesta condição, precisa do meio ambiente saudável para ter uma vida salubre. Como 

corolário, os danos ambientais devem ser compreendidos como um problema de 

saúde pública e que acabam se refletindo direta e indiretamente na sadia qualidade 

de vida da população. 

528 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política nacional de saúde ambiental para o setor saúde. 1999. 
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/svs. Acesso: 20 jan. 2020.
529 ELY, Aloísio. Economia do meio ambiente: uma apreciação introdutória interdisciplinar da 
poluição ecológica e qualidade ambiental. 3. ed. Ver. e ampl. Porto Alegre: Fundação de 
Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser, 1988, p. 3. 
530 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. 23ª ed. São Paulo: Cultrix; 2002. p. 186.
531 FLEURY, Sonia; OUVERNEY, Assis Mafort. Política de Saúde: uma política social. In: GIOVANELLA, 
Ligia et al (org.) Políticas e sistema de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, p. 23-64, 2008. p. 9.

http://portal.saude.gov.br/portal/svs
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2. Tecnologia sustentável: novo modelo de desenvolvimento

Os danos ambientais provocados pelas atividades econômicas e relações de 

consumo são preocupações recorrentes na atualidade. Ademais, é seguro asseverar 

que as mudanças no ambiente ecológico do planeta são influenciadas, de forma 

direta, em razão do aumento da população mundial e do modo como a humanidade 

vem transformando, consumindo e, sobremodo, descartando os bens naturais. Logo, 

o comportamento humano, especialmente ligado hiperconsumo, tem relação direta 

com o comprometimento do equilíbrio ecológico do planeta.

É notório que a demanda atual por recursos naturais se tornou insustentável 

e exerce grande pressão sobre a biodiversidade do planeta, implicando em 

consequências nefastas para o equilíbrio da Terra. Segundo o relatório “Planeta Vivo” 

divulgado pela organização ambientalista Fundo Mundial para a Natureza (WWF-

Brasil)532, a população mundial já estaria consumindo 50% a mais de recursos que 

o planeta poderia produzir de forma sustentável, e se não houver uma mudança de 

comportamento, em 2030, mesmo dois planetas não seriam suficientes para suportar 

tamanha demanda. Vê-se, pois, que se caminha a passos largos para a implementação 

da já insuportável degradação ambiental. 

Neste contexto, a cada dia novos produtos e serviços são pensados, 

desenvolvidos e ofertados pelo mercado. Inobstante, se por um lado o ritmo de 

produção e do consumo provoca uma exploração excessiva dos recursos naturais, 

por outro, tecnologias sustentáveis,  capazes de mitigar o impacto ambiental, são 

oferecidas à sociedade, alterando profundamente os processos de fabricação e 

consumo. Urge, portanto, que o desenvolvimento dessas tecnologias seja amplamente 

incentivado. 

Os problemas ecológicos estão intrinsecamente relacionados a uma dinâmica 

em que se inserem três graves fatores: o ambiental, o social e o político. Por 

conseguinte, para superá-los, fundamental o investimento em inovações tecnológicas 

que consigam articular tais problemas com a finalidade de proporcionar um futuro 

mais promissor para as próximas gerações. Sobre o tema, o secretário geral da 

ONU, Ban Ki-moon533, afirmou que a ciência e a tecnologia são as ferramentas a serem 

usadas na construção de um futuro mais sustentável. Para ele, essas duas instâncias 

são essenciais na promoção do desenvolvimento em países mais pobres e vulneráveis, 

532  WWF. WWF BRASIL. Consumo cada vez maior e utilização de mais recursos por população 
crescente aumenta a pressão sobre o planeta. Maio 2012. Disponível em: https://www.wwf.org.
br/?uNewsID=31304. Acesso: 27 jan. 2020.
533 ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Chefe da ONU afirma que ciência e tecnologia 
podem ajudar países a criar futuro seguro. Disponível: https://nacoesunidas.org/chefe-da-onu-afirma-
que-ciencia-e-tecnologia-podem-ajudar-paises-a-criar-futuro-sustentavel/. Acesso: 20 fev. 2020.

https://www.wwf.org.br/?uNewsID=31304
https://www.wwf.org.br/?uNewsID=31304
https://nacoesunidas.org/chefe-da-onu-afirma-que-ciencia-e-tecnologia-podem-ajudar-paises-a-criar-futuro-sustentavel/
https://nacoesunidas.org/chefe-da-onu-afirma-que-ciencia-e-tecnologia-podem-ajudar-paises-a-criar-futuro-sustentavel/


204 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

possibilitando a promoção da educação, o crescimento de pequenos agricultores, o 

acesso à energia, à informação e à qualidade de vida.

Destarte, resta claro que o desenvolvimento de alternativas tecnológicas de 

baixo impacto ambiental pode ser uma grande aliada da sustentabilidade, colaborando 

com o combate ao desperdício, da melhoria na qualidade dos transportes, da saúde, 

a criação de produtos mais duráveis, a reciclagem e o monitoramento de atividades 

ilegais, etc. 

Outrossim, diante da evidente crise ambiental pela qual o planeta atravessa, e 

da qual o Brasil, infelizmente, não foge à regra, inovação é a chave para que os 

países encontrem respostas diante dos desafios ambientais, razão pela qual elas 

devem estar no dia a dia das grandes indústrias, pequenas empresas, no setor público 

e principalmente à disposição da população, pois trazem muitos benefícios ao planeta, 

garantindo uma boa qualidade de vida para as futuras gerações.

3. Cleantech: inovação tecnológica ambiental e a busca pelo desenvolvimento 

sustentável

Também conhecidas como “startups verdes”, são empresas inovadoras e 

sustentáveis que utilizam tecnologia limpa para reduzir emissões, melhorar a 

qualidade ambiental e diminuir o consumo de recursos naturais, ao mesmo tempo 

em que melhora a produtividade, desempenho, operação e eficiência de determinado 

cliente, ajudando a reduzir custos e diminuindo desperdícios.

Estas empresas buscam alavancar o poder da tecnologia para resolver com 

rentabilidade os problemas de energia do mundo e podem abranger diversos setores: 

solar, eólico, etanol, biomassa, geotérmica, purificação de água, veículos elétricos, 

armazenamento de energia, software, materiais, dados e muito mais. 

Logo, o seguimento das cleantechs envolve qualquer tipo de inovação 

tecnológica que produza bens, um serviço ou um processo que não impacte 

negativamente o meio ambiente. Com um número crescente no Brasil e uma pegada 

sustentável, destacam-se como uma oportunidade de negócio amigável. Seu objetivo 

é a sintonia entre o crescimento do mercado e a eliminação do impacto ecológico 

negativo, utilizando de maneira sustentável os recursos naturais.

Elas são conhecidas por fazerem mais com menos, além de serem 

comprovadamente menos poluentes e possuírem modelos de negócios rentáveis. São 

empresas que oferecem soluções baseadas em inovação tecnológica ecologicamente 

correta. O termo tem se tornado cada vez mais familiar e sempre surgem novas startups 

que se encaixam nessa definição. 

http://www.kaleydos.com.br/tag/inovacao-tecnologica/
http://www.kaleydos.com.br/tag/inovacao-tecnologica/
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Muito embora algumas desses empreendimentos atuem em ramos diferentes, 

todas compartilham uma linha comum: usam inovadoras tecnologias para criar 

produtos e serviços que competem favoravelmente em preço e desempenho, reduzindo 

o impacto da humanidade sobre o meio ambiente e, consequentemente, garantindo 

uma saudável qualidade de vida da população. 

Segundo Alessandro Marra et al534, “cleantech pode ser definido como qualquer 

produto, serviço ou processo que ofereça valor usando menos recursos e produzindo 

menos poluição do que os padrões atuais estipulam”. 

No mesmo sentido, Dallas Kachan535 afirma que as cleantechs representam 

uma gama diversificada de produtos, serviços e processos, todos destinados a fornecer 

desempenho superior a custos mais baixos, enquanto reduz ou elimina o impacto 

ecológico negativo e faz uso mais eficiente e responsável dos recursos naturais.

A temática da energia limpa relaciona-se diretamente com a chamada transição 

energética para uma economia de baixo carbono. Não é à toa que os países que mais 

desenvolvem e investem em cleantechs são aqueles que estão, justamente, passando 

por essa transição energética, tais como Dinamarca, Israel, Suécia, etc.

Hoje o mundo se vê às voltas com a quarta revolução industrial caracterizada 

pelo desenvolvimento e disseminação da inteligência artificial, pela impressão 3D, 

pela “internet das coisas” (Iot)536 e também por uma nova transição energética, cada 

vez menos dependente dos combustíveis fosseis e fazendo uso cada vez maior de 

fontes renováveis de energia.

Inobstante, fazer a escolha política de passar por essa transição energética 

importa na revisão de muitas das fontes tradicionais de energia, como o petróleo, o gás, 

a lenha, passando a utilizar outras que não sejam poluidoras, ou seja, que não emitam 

CO² na atmosfera (através dos processos de combustão, como o caso do petróleo e da 

lenha/carvão), não desmatem, não alaguem áreas (como o caso das hidroelétricas), e 

que não sejam perigosas em caso de acidente (por exemplo, a energia nuclear).

Infelizmente, enquanto muitos países caminham a passos largos rumo a uma 

transição energética de baixo carbono, valorizando fontes limpas e renováveis de 

534 MARRA, Alessandro  et al. Uma análise de rede usando metadados para investigar a inovação 
em tecnologia limpa - Implicações para a política energética. Energy Policy, Elsevier, vol. 86 (C), páginas 
17-26. 2015. p. 20.
535 KACHAN & CO. cleantech analysis and Consulting. Disponível em: http://www.kachan.com/. 
Acesso: 20 fev. 2020. 
536 O termo “Internet das Coisas”, ou “IoT,” descreve o grande e cada vez maior conjunto de 
dispositivos digitais que operam entre redes de escala potencialmente global. Ao contrário da Internet 
normal (das pessoas), a IoT é composta  apenas por sensores e outros dispositivos inteligentes. Entre 
seus usos estão a captação de dados operacionais de sensores remotos em plataformas de petróleo e a 
coleta de dados climáticos.

https://ideas.repec.org/a/eee/enepol/v86y2015icp17-26.html
https://ideas.repec.org/a/eee/enepol/v86y2015icp17-26.html
https://ideas.repec.org/a/eee/enepol/v86y2015icp17-26.html
https://ideas.repec.org/s/eee/enepol.html
http://www.kachan.com/
https://www.hpe.com/br/pt/solutions/internet-of-things.html
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energia, países como o Brasil ainda investe em modelos retrógrados de energia e 

reconhecidamente causador de graves impactos ambientais, tais como as hidroelétricas, 

o que importa no alagamento de áreas imensas de florestas e o comprometimento da 

biodiversidade.

Vê-se, pois, que o investimento em tecnologias limpas é elemento fundamental 

para o futuro da sociedade. A maneira de produzir e consumir precisa mudar 

radicalmente e isso só poderá ser alcançado por meio da inovação tecnológica. Sem 

a garantia do fornecimento seguro de energias renováveis e de tecnologias eficientes 

de reutilização dos recursos naturais ficará difícil garantir o futuro para as próximas 

gerações.

Dado a importância do tema, recentemente a Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 

parceria com a EDP Brasil, a Coppe/UFRJ e a ABStartups537 realizaram um minucioso 

mapeamento dos ecossistemas de startups de tecnologias limpas existentes no país, 

cujo objetivo inicial era conhecer o perfil das startups do segmento de tecnologia 

limpa, quem eram seus principais empreendedores, os modelos de financiamento 

e, consequentemente, em uma fase posterior, fomentar esse ecossistema, visando 

conseguir investimentos para o desenvolvimento desses cleantechs.

Segundo os dados colhidos no mapeamento, ocorrido entre maio de 2018 a 

fevereiro de 2019, o Brasil atualmente conta com 136 empresas deste segmento. Pelo 

menos esse foi o número de empresas que respondeu à pesquisa realizada no período 

e que se encaixou nessa condição. Dentre elas, São Paulo é o estado que concentra o 

maior número de cleantechs (43%).

Ainda, de acordo com o apontado relatório, as cleantechs operam, 

predominantemente, com modelo de negócio B2B ou B2C538 (52%). A pesquisa também 

agrupou cada grupo de cleantechs em oito divisões, considerando sua área de atuação: 

energia limpa, armazenamento de energia, eficiência, transporte, ar & meio ambiente, 

indústria limpa, água e Agricultura539.

No Brasil, o seguimento de energia limpa é o principal no ranking “Global 

537 FGV-EAESP. Centro de Estudo em Sustentabilidade. Mapeamento de startups de Cleantechs no 
Brasil – relatório parcial. Fev. 2019. Disponível em: http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/
original/ecossistema-de-startups-de-cleantech-no-brasil.pdf. Acesso. 20 fev. 2020. 
538 B2B é uma sigla que significa “Business-to-Business” e representa o modelo de negócio em que 
o cliente final é outra empresa e não uma pessoa física, diferentemente do B2C (Business to customer). 
O modelo “empresa para empresa”, em português, tem como vantagens o alto volume de transações, a 
retenção de clientes e a recorrência de receita.
539 Esta pesquisa utilizou como referência a taxonomia Kachan. Fundada pelo acadêmico e 
especialista Dallas Kachan. A Kachan & Co. é uma renomada empresa de consultoria e inteligência no 
segmento de cleantech que produz estudos sobre o mercado de tecnologias limpas voltados aos que 
investem e empreendem no setor.

http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/ecossistema-de-startups-de-cleantech-no-brasil.pdf
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/ecossistema-de-startups-de-cleantech-no-brasil.pdf
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Cleantech 100”540 dos últimos anos. Entre os setores atuantes estão presentes o de 

energia eólica, solar, nuclear, hídrica, de combustíveis renováveis, energia dos oceanos, 

biomassa, geotérmica, células de combustível e energia gerada através de tratamento 

de resíduos. O maior desenvolvimento nesse âmbito é plenamente justificável, visto 

que após as crises hídricas no país, ocorridas a partir de 2014, enfatizou-se ainda 

mais a necessidade de diversificar as fontes de produção de energia como alternativa 

para as hidrelétricas. Disso, destaca-se a produção de energia solar como solução 

para pequenos ambientes e existe uma expectativa de crescimento e procura nessa 

esfera, por ser um setor com oportunidade de inovação de material e formas de 

armazenamento de energia. Ademais, a energia eólica também é uma tendência no 

Brasil e encontra-se em fase de crescimento, especialmente em lugares propícios para 

ela. É a segunda fonte de energia no país, que é considerado o segundo mais atrativo 

para investimentos em energias renováveis no mundo.

Entre as aceleradas no programa Inovativa Brasil541, pode-se citar como 

exemplos de cleantechs que se destacaram em cada uma dessas áreas de atuação, as 

seguintes startups:

Energia limpa: A Sunne Sistema de Web Ltda tem como objetivo democratizar o 

acesso de energia renovável para o consumidor final, mediante compartilhamento de 

créditos de energia limpa. Para isso, a startup une mini usinas de geração distribuída 

de energia renovável a unidades consumidoras, proporcionando economia mensal 

para o consumidor residencial ou de pequenos comércios, sem necessidade de 

investimento inicial e proporcionando o aumentando do retorno financeiro da usina 

em até 80% comparado ao modelo tradicional. 

Armazenamento de energia: A Sami Sistemas de Energia Ltda. desenvolve um 

avançado sistema de armazenamento de energia com baterias de lítio e gerenciamento 

eletrônico (BMS). Esta startup analisa a química de baterias de lítio para cada aplicação 

e realiza o monitoramento em tempo real por IoT das principais condições da bateria. 

Além disto, a bateria da Sami tem maior autonomia, tempo de recarga até 16 vezes 

mais rápido, baixo custo operacional, maior vida útil e não exala gases tóxicos. A 

utilização deste sistema de armazenamento de energia pode resolver o problema da 

intermitência das energias renováveis, realidade enfrentada para o armazenamento 

de energias eólicas e solares.

Eficiência: A CUBi é uma startup de base tecnológica que tem como objetivo 

540 CLEANTECH GROUP. GLOBAL CLEANTECH 100. Empresas e temas líderes em inovação 
sustentável. Disponível em: https://www.cleantech.com/the-global-cleantech-100/. Acesso: 21 fev. 2020.  

541 INOVATIVA BRASIL. Conheça os oito ramos de atuação das cleantechs. Disponível em: https://
www.inovativabrasil.com.br/conheca-os-oito-ramos-de-atuacao-das-cleantechs/. Acesso: 20 fev. 2020.  

http://www.sunne.com.br
http://www.samienergia.com.br
https://www.cleantech.com/the-global-cleantech-100/
https://www.inovativabrasil.com.br/conheca-os-oito-ramos-de-atuacao-das-cleantechs/
https://www.inovativabrasil.com.br/conheca-os-oito-ramos-de-atuacao-das-cleantechs/
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tornar visível a energia elétrica para gestores e tomadores de decisão no setor 

comercial ou na indústria, focada na identificação de desperdícios e otimização do uso 

de energia elétrica. Esta startup foca na experiência do usuário e utiliza inteligência 

computacional para oferecer informações e insights em tempo real para que os 

gestores das empresas possam tomar as melhores decisões e alavancar oportunidades 

de eficiência energética. 

Transporte542: A Caronear é uma plataforma para compartilhamento de caronas. 

A startup tem como foco o meio corporativo, universidades e escolas. Por meio de 

um aplicativo, a empresa conecta pessoas de uma mesma instituição, que tenham em 

comum um ponto final e/ou inicial. Assim, proporciona a redução do número de carros 

nas ruas, ajudando na conservação do meio ambiente e na melhora do tráfego urbano.

Ar e meio ambiente543: A ACT Sistemas desenvolve uma solução para automatizar 

o processo de fiscalização da fumaça preta emitida por chaminés industriais. Por 

meio de um sistema, a startup captura as imagens e apresenta, automaticamente, o 

respectivo índice de poluição, permitindo uma fiscalização contínua, íntegra, geradora 

de provas e que interage com a equipe ambiental local com alertas digitais e/ou 

sonoros quando os limites de poluição permitidos e configurados forem ultrapassados.

Indústria limpa: A Polen é uma startup que atua como um marketplace que 

conecta indústrias que geram resíduos com aquelas que utilizam sobras como matéria 

prima. A empresa realiza toda a parte de transporte, logística, seguro ambiental para 

cobrir os possíveis acidentes ambientais no transporte da carga e o seguro da carga 

em si. Além disso, a Polen oferece um relatório de sustentabilidade para todos os 

clientes que utilizam a plataforma por um ano e um selo de certificação ambiental a 

partir do quantitativo de uso que ele tem de matéria prima. Essa é a única empresa do 

setor que faz fulfillment, ou seja, pagamento com garantia de entrega, certificação e 

compra dentro do mesmo espaço.

Água: A EkonoWater é uma startup que fornece soluções completas para 

eliminação de 100% do consumo de água potável em vasos sanitários e redução de até 

20% da geração de esgoto. Ela trabalha com a reutilização de águas cinza, provenientes 

de chuveiros e lavatórios, que são filtradas e tratadas, além do aproveitamento de água 

542 Os principais setores de tecnologias limpas do transporte são veículos, gestão de tráfego e 
infraestrutura de abastecimento e carregamento. A mobilidade elétrica é um dos setores de destaque 
no Brasil e no mundo, com o desenvolvimento de tecnologias e infraestruturas. Estas abrangem diversos 
produtos e serviços, como veículos elétricos, bicicletas elétricas, rodovias de abastecimento elétrico, 
serviços de entregas ecológicos, entre outros. 
543 Os setores de água, ar e meio ambiente atuam no mercado de carbono, controle de emissões, 
biorremediação (redução ou remoção de contaminações no ambiente via organismos vivos), 
reaproveitamento de resíduos, sequestro de carbono, monitoramento e conformidade, produção, 
tratamento de água, distribuição e eficiência no uso da água.

http://www.caronear.com
http://virtualringelmann.com
https://www.brpolen.com.br/
http://www.ekonowater.com
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de chuva. Por meio de cisternas, dispensers e reservatórios que, juntos, acumulam, 

filtram e tratam águas cinza para posterior utilização no vaso sanitário, a empresa 

resolve o desperdício de mais de 70% de água potável utilizado com higiene pessoal 

que é jogado ralo abaixo.

Agricultura: A startup Sensix fornece serviços de levantamento aéreo, 

processamento e análise de dados para agricultura utilizando veículos aéreos não 

tripulados, também conhecidos como drones. Com seus sensores multiespectrais, 

possibilita a identificação de padrões de reflectância nas plantações que representam 

anomalias específicas, contribuindo assim para a tomada de decisão no manejo da 

lavoura.

Depreende-se, por conseguinte, que neste contexto de crescimento 

exponencial do esgotamento ecológico pelo qual o planeta atravessa, as tecnologias 

limpas são um eficiente instrumento de proteção ambiental e da saudável qualidade 

de vida. Isto sem se olvidar que o investimento no setor de inovação ambiental pode 

contribuir com os esforços globais para redução das emissões de GEE, apoiar a 

transição das indústrias para configurações mais sustentáveis, diversificar a economia 

local e criar novos empregos e renda.

Por fim, uma particularidade presente em todas as tecnologias e serviços do 

setor de cleantech é que elas, além do inequívoco ganho privado que proporciona aos 

investidores, geram principalmente valor de cunho social de grande monta. Em termos 

privados, competem com as tecnologias vigentes. E em termos sociais, que certamente 

é onde elas têm seu maior destaque, entregam o mesmo benefício que as concorrentes, 

porém com menor emissão de carbono e maior segurança, transformando o mundo 

em um local amigável para a convivência entre o homem e a natureza. E é exatamente 

este diferencial que as fazem tão especiais do ponto de vista do desenvolvimento 

sustentável, pois além de contribuírem para o crescimento econômico do país, valor 

este que, sobremodo os países em desenvolvimento, não podem dar-se ao luxo de 

abrirem mão, são importantes aliados na causa socioambiental.

4. Cleantechs como modelo de inovação disruptiva 

O dicionário Michaelis544 define o termo “disrupção” como um ato de “quebra 

ou descontinuação de um processo já estabelecido”. E um processo é chamado de 

disruptivo quando ele interrompe, suspende ou se afasta do funcionamento normal.

Quando esse termo é trazido para o contexto tecnológico e corporativo, a 

544 MICHAELIS. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Disponível em: http://michaelis.uol.com.
br/moderno/portugues/index.php. Acesso: 20 fev. 2020.

http://www.sensix.com.br
https://www.significados.com.br/disrupcao/
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
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disrupção é tratada como um novo  modelo de negócio  que surge propondo algo 

diferente e inovador, rompendo com os padrões vigentes. Ou seja, transforma um 

mercado dominado por produtos complicados e caros para algo muito simples, barato 

e, principalmente, acessível aos consumidores, atendendo a um público que antes 

não tinha acesso a determinados produtos e serviços. Inovações disruptivas tende a 

oferecer melhorias além das demandas.

Segundo bem analisado por Luciana Yoshihara Zanin545, a inovação disruptiva 

traz a oportunidade de maiores ganhos e a implementação de inovações que poderá 

ocupar um maior espaço no mercado. Consequentemente, ela representa um 

comportamento mais arriscado, visto que o risco é inerente à inovação disruptiva, 

tendo em vista que, embora seja possível desenhar possibilidades e cenários de futuros 

próximos e remotos, não há como prever até que ponto as expectativas projetadas 

irão se realizar no plano da realidade, até porque quando uma inovação radical 

surge, no máximo se tem probabilidades e possibilidades, mas nenhuma certeza de 

assertividade, haja vista ser uma característica da inovação justamente tratar-se de 

uma situação em desenvolvimento, com um olhar para o futuro, para o que pode vir a 

acontecer a partir dela.

Como exemplos de disrupção inovativa, pode-se citar a Wikipédia, que 

substituiu as enciclopédias e outras fontes de consulta pagas por conteúdos online 

acessível a todos, bem como o Google, que fez milhões de pessoas esquecerem que 

precisavam de listas telefônicas.

E no campo da sustentabilidade ambiental as novas tecnologias, sobremodo 

aquelas se se apresentam em forma de disrupção, a despeito de não resolverem todos 

os problemas do mundo, certamente podem se converter em importantes aliadas na 

melhoria das condições ambientais do planeta.

A ligação desta inovação revolucionária com a sustentabilidade tem total 

sentido, bastando analisar o modus operandi de desenvolvimento da sociedade global 

pós-revolução industrial e constata-se que ele tem demonstrado ser insustentável, 

especialmente ao longo das últimas três décadas, com os reiterados apelos 

globais e as diversas comprovações científicas de esgotamento de alguns recursos 

naturais e extinção de espécies,   exclusão social, riscos macro econômicos, e em 

especial o aquecimento global, evento cíclico na história do planeta que tem sido 

comprovadamente acelerado pelas ações humanas.

Felizmente, na atualidade novos negócios borbulham ao redor do planeta nas 

545 ZANIN, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin. Inova Simples: uma análise sobre as condições de 
tráfego e escalabilidade para iniciativas de negócios inovadores no cenário legislativo vigente. 2019. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de Marília, Marília, 2019. p. 39.

https://www.voitto.com.br/blog/artigo/modelo-de-negocio?utm_source=parceria&utm_medium=Blog&utm_campaign=Encontre um Nerd
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mãos de jovens empreendedores, especialmente na forma de  startups com grande 

apelo disruptivo à sustentabilidade, tais como as clentechs, pois praticamente toda 

e qualquer solução voltada ao mercado da sustentabilidade possui escalabilidade 

global, com públicos alvos inexplorados e ávidos pelo novo.

Estes mesmos jovens, mais engajados com a causa ambiental e conscientes 

do papel que exercem perante a sociedade, já estão cansados do óbvio, do apelo 

sustentável para venda e pela venda, de práticas deletérias tais como o greenwashing546, 

e sabem das oportunidades de mercado inexplorados pelos gigantes econômicos, que 

por muitas vezes não possuem sensibilidade de mercado. 

Logo, estas oportunidades de negócios surgem sob a égide de novos 

mecanismos e métodos revolucionários, reconhecidamente muito mais eficientes 

que os habituais no uso do capital humano, ambiental e econômico. Ou seja, fazem 

mais com menos, são menos poluentes e ainda possuem modelos de negócios 

reconhecidamente rentáveis. 

Apenas para ter uma ideia de como o seguimento de cleantechs está 

diretamente ligado à inovação disruptiva, a consultoria Accenture fez um estudo em 

18 setores e analisou 10.000 balanços de empresas. O levantamento examinou 28 

indicadores, como taxa de crescimento, lucratividade e investimento em tecnologias 

digitais. Em conjunto, estes indicadores mostram a capacidade dos setores de inovar 

e de se adaptar às mudanças. No período de 2011 a 2018, o setor de energia foi o que 

teve a maior disrupção, puxado principalmente pela popularização de novas fontes de 

geração, como a energia eólica e a solar.547

É preciso, também, não perder de vista que o contexto atual é propício para o 

desenvolvimento das novas tecnologias que favorecem a convivência mais adequada 

dos seres humanos com o planeta. Um novo acordo para reduzir as emissões de Gases 

de Efeito Estufa (GEE) foi definido em Paris no ano de 2015 e ele não envolve apenas 

os países desenvolvidos, mas as grandes economias em desenvolvimento como o 

Brasil. Países esses que vêm sofrendo com a rápida degradação ambiental, ocasionada 

pelo crescimento econômico e maior capacidade de consumo de suas populações. 

Logo, tecnologias que melhoram a qualidade do ar, da água e da terra terão demanda 

546 Greenwashing é um termo popularizado no início dos anos 90 pelo Greenpace, e em uma 
tradução literal para o português, pode ser compreendido como “lavagem verde”, no sentido de fazer 
alguma coisa aparentar um enganoso aspecto ecológico. É a falsa informação disseminada por uma 
instituição para apresentar uma imagem pública de responsabilidade ambiental que não corresponde à 
realidade.
547 REVISTA EXAME ONLINE. Dados e ideia: a era da disrupção. Disponível em: https://exame.abril.
com.br/revista-exame/a-era-da-disrupcao/. Acesso: 20 fev. 2020.

http://www.cop21paris.org/
https://exame.abril.com.br/revista-exame/a-era-da-disrupcao/
https://exame.abril.com.br/revista-exame/a-era-da-disrupcao/
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crescente na próxima década e o futuro do mercado de  cleantech  é certamente 

promissor.

E o mercado brasileiro, prevendo essas novas oportunidades geradas através 

desse nicho, em abril de 2019, promulgou a Lei Complementar n.º 167/2019, que 

criou o “Inova Simples”, o que possibilitou que as startups, ou empresas de inovação, 

passassem a receber tratamento facilitado, com vistas a propiciar um ambiente mais 

dinâmico para formalização e desenvolvimento dos empreendimentos, além de 

conceder alguns benefícios tributários no intuito de fomentar o crescimento dessas 

empresas, do ecossistema e da economia no geral.

Por conseguinte, enganam-se aqueles que pensam que esse é apenas um 

seguimento de mercado, pois esse verdadeiramente é “o mercado” do século 21, e nele 

cada vez mais, produtos e serviços que não estejam alinhados com a sustentabilidade, 

e em especial que não estejam buscando nela a inovação disruptiva, não terão 

escalabilidade global, estarão na contramão da decisão de compra coletiva e fadados 

a alguns poucos nichos dispersos.

Não há que se olvidar que as tecnologias limpas são elementos fundamentais 

para o futuro da humanidade. A maneira de produzir e consumir precisa mudar 

radicalmente e isto só poderá ser alcançado por meio da inovação tecnológica. Sem 

a garantia do fornecimento seguro de energias renováveis e de tecnologias eficientes 

de reutilização dos recursos naturais, tornar-se-á praticamente impossível garantir o 

futuro para as próximas gerações.

Consequentemente, tornar estas tecnologias acessíveis, ganhar volume, 

direcioná-las para transformações sustentáveis dependem tanto do fator tecnológico 

como o humano. Se o futuro comum será resultado das práticas presentes, é 

importante norteá-las pelos princípios e diretrizes da sustentabilidade. Serão 

essas boas práticas que darão o suporte necessário para que as inovações sejam 

transformadoras e na direção correta. O fator humano, munido de suas boas práticas, 

será essencial para que as inovações disruptivas sejam também sustentáveis.

5. As cleantechs no ambiente regulatório brasileiro: barreiras e incentivos 

A despeito das inúmeras vantagens ligadas ao investimento em inovação 

tecnológica, sobremodo quando se tem em vista que elas podem auxiliar na 

minimização dos efeitos negativos das atividades produtivas no meio ambiente, 

inúmeras barreiras impedem uma verdadeira revolução tecnológica. Entre elas 

destacam-se a ausência de regulação governamental, distorções de mercado, falta de 

linhas de financiamento e interesses opositores. A experiência tem demonstrado que 
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há forte demanda por tecnologias limpas e que também existe dinheiro para financiá-

las, inobstante, raramente os dois fatores estão no mesmo lugar.

À vista disto, de suma importância o estabelecimento de regulamentações que 

fomentem o desenvolvimento e utilização de tecnologias limpas. Uma análise de 

subsídios governamentais548, realizada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI)549 

indica que o suporte aos combustíveis fósseis mundo afora mascara custos indiretos 

que se refletem em impactos ambientais e de saúde, sinalizando a importância 

de corrigir tais distorções de mercado. Acaso os combustíveis fósseis estivessem 

devidamente precificados, as emissões globais de carbono teriam sido 28% menores, 

mortes relacionadas à poluição atmosférica teriam caído quase pela metade e as 

receitas fiscais teriam crescido 3,8% do PIB mundial.

Neste contexto, vital que a competitividade no preço  não seja alcançada 

mediante custos ambientais e sociais que são transferidos, em última instância, para 

os cidadãos, que acabam adoecendo com mais frequência, e são obrigados a arcar 

por uma água mais cara (devido aos custos adicionais de tratamento), convivem em 

ambientes cada vez mais degradados, entre outros fatores. Sabe-se que as atividades 

econômicas que assim atuam não internalizam suas externalidades negativas, 

atribuindo esses custos marginais à sociedade, que não participou desta atividade. 

Logo, desenvolvem uma concorrência totalmente desleal.

Diante desse quadro, imprescindível que o Estado intervenha nessa atividade, 

seja obrigando o agente econômico a reduzir os efeitos das externalidades, seja com 

o objetivo de introduzir seus custos no sistema de preços, o que pode ser feito através 

de comando e controle ou de instrumentos econômicos.

Nos últimos nove anos, a Cleantech Group (CTG) em conjunto com a WWF550, 

divulgou um ranking mundial (Global Cleantech 100) com as 100 cleantechs com 

potencial de causar impacto no mercado nos próximos 5 a 10 anos, através de inovação 

e ideias promissoras. Neste período o Brasil se mostrou atrasado em relação aos 

países mais desenvolvidos. Ademais, no índice global de inovação das cleantechs, no 

último relatório realizado em 2017, levando em consideração 40 países, o Brasil ficou 

na 30.ª posição, cinco a menos que na avaliação realizada em 2014, e, de modo geral, 

548 O estudo define “subsídio” de forma ampla. Entram na conta as diferenças entre os preços 
reais dos combustíveis e quanto os consumidores pagariam caso os preços refletissem os custos de 
suprimento acrescidos dos impostos necessários para fazer frente aos custos ambientais, além de outros 
danos como as mortes prematuras causadas pela poluição do ar.
549 BIODISELBR. Estudo do FMI estima que subsídio a fósseis chegou a US$ 4,7 tri em 2015. Disponível 
em: https://www.biodieselbr.com/noticias/biocombustivel/negocio/estudo-do-fmi-estima-que-subsidio-
a-fosseis-chegou-a-us-4-7-tri-em-2015-130519. Acesso: 20 fev. 2020. 
550 WWF-WWF Brasil. WWF lança relatório mundial sobre tecnologia limpa e Brasil cai 5 posições 
em relação a 2014. Disponível em: https://www.wwf.org.br/?uNewsID=58642. Acesso: 20 fev. 2020.

https://www.biodieselbr.com/noticias/biocombustivel/negocio/estudo-do-fmi-estima-que-subsidio-a-fosseis-chegou-a-us-4-7-tri-em-2015-130519
https://www.biodieselbr.com/noticias/biocombustivel/negocio/estudo-do-fmi-estima-que-subsidio-a-fosseis-chegou-a-us-4-7-tri-em-2015-130519
https://www.wwf.org.br/?uNewsID=58642
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apresentou índices abaixo da média em todas as métricas. Também foi identificado um 

baixo nível de P&D, de políticas de tecnologias limpas e pouca atividade de comércio 

internacional. Esta é uma realidade em diversas áreas no país, demonstrando um 

desafio a ser enfrentado.

Inobstante, ainda que timidamente, o Brasil vem apresentando um panorama 

de crescimento no ramo de cleantech. E não poderia ser diferente. Com a preocupação 

cada vez mais crescente dos cidadãos com as questões ambientais, sobremodo ligadas 

às reconhecidas consequências que a degradação do ambiente ecológico provoca 

na saúde e bem estar dos seres humanos, elas ganham força no cenário corporativo 

atual. 

Neste cenário, e buscando viabilizar um ambiente propício para o 

desenvolvimento do empreendedorismo inovador ligado às tecnologias limpas, 

possibilitando um regime tributário mais simplificado, em 2019 foi aprovado a Lei 

Complementar n.º 167/2019, que alterou o Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar 123/2006) e instituiu o chamado “Inova 

Simples”.

Até o advento da LC 167/2019, as cleantechs existentes no país eram reguladas 

basicamente pelas disposições contidas na LC 123/2006, visto que a grande maioria se 

enquadrava na categoria de empresas de pequeno porte. 

Porém, não remanesce dúvida que a despeito da semelhança que guardam 

com os pequenos negócios, na sua essência os empreendimentos voltados para 

o desenvolvimento de inovações tecnológicas, mesmo pequenos, apresentam 

características que os diferenciam totalmente das atividades econômicas tradicionais, 

o que implica dizer que devam ser reguladas de forma diferenciada para atender suas 

peculiaridades.

Conforme salientado por Michèle Fink551, o surgimento de uma inovação 

tecnológica traz consigo não apenas a questão referente à necessidade de regulá-la, 

mas também do modo como se encaixa na estrutura legal e regulatória já existente. 

Em outras palavras, é preciso avaliar se a reconexão regulatória se dará por meio de 

acomodação daquela inovação nas normas regulatórias vigentes, ou se, ao contrário, 

será necessário criar uma nova regulação específica ou alterar uma norma já existente 

de forma a atender uma nova demanda regulatória desencadeada pela inovação. 

Logo, o regime especial criado tem por objetivo permitir às startups, uma 

vez detentoras de regular personalidade jurídica, a formalização de sua atividade 

551 FINCK, Michèle. Digital regulation: designing a supranational legal framework for the platform 
economy. London School of Economics and Political Science’s Law, Society and Economy Working 
Papers, n. 15, 2017. p. 2-3.  
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empresarial, o acesso a capital, investimento e contratação de pessoal com a devida 

segurança jurídica e a proteção dos direitos de propriedade intelectual atrelados à 

inovação.

Assim, a criação do Inova Simples implementou um regime especial simplificado 

às iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, que se autodeclarem 

como startups ou empresas de inovação, com vistas a estimular sua criação, 

formalização e desenvolvimento, proporcionando avanços tecnológicos, geração de 

empregos e rendas.

Conquanto seja inequívoco a demora para que o processo legislativo brasileiro 

regulamentasse as particularidades que envolvia os empreendimentos inovativos, 

decerto que o primeiro passo foi dado para permitir às cleantechs a formalização 

facilitada de sua atividade empresarial e o acesso ao capital e investimentos, mediante 

a ágil aquisição de personalidade jurídica e a redução da burocracia para a rápida 

inserção no mercado. 

Por fim, mesmo reconhecendo a relevância da entrada em vigor da LC 167/2019, 

mas diante da inequívoca importância do seguimento das startups de tecnologias 

limpas no cenário brasileiro, e do seu potencial como instrumento de proteção 

ambiental, além de oportunidade de ganhos financeiros, público e privado, que 

representam, espera-se que num futuro próximo haja uma evolução do regramento 

jurídico deste seguimento, com a criação de mecanismos para tornar o país cada vez 

menos burocrático e mais funcional, permitindo-o, assim, se firmar como referência 

mundial de grandes negócios tecnológicos e inovadores.

6. O mercado brasileiro das cleantechs: investir em energia limpa é um bom negócio

O desenvolvimento da geração de energia limpa de fontes renováveis e de novas 

tecnologias para o combate à mudança climática tem servido como plataforma para 

a estruturação de políticas que promovam a transição para uma matriz energética 

mais limpa, a geração de emprego e renda, o progresso técnico, a inovação e o 

desenvolvimento econômico.

Neste contexto, e diante da realidade de crise ambiental do planeta, 

empresas preocupadas com o meio ambiente e que investem em tecnologias limpas 

em suas atividades econômicas, fortalece sua imagem e a de seus produtos perante 

a sociedade, colaboram com a natureza e ainda economiza capital. Por sua vez, a 

tecnologia amigável (verde e de baixo carbono) reduz a poluição, o consumo de 

energia, a contaminação e o impacto ambiental (economia marrom). Enfim, é um tipo 

de negócio em que todos saem ganhando.
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Acerca da imagem favorável que empresas engajadas com as causas 

socioambientais transmitem para o mercado consumidor, as lições de Ademerval 

Garcia552:

A coletividade quer comprar produtos e serviços de empresas que não 

poluem, não fazem propaganda enganosa, contribuem para a melhor 

qualidade de vida. Responsabilidade social, hoje, pode ser a diferença 

entre vender ou não vender, sobreviver ou não. Responsabilidade 

social é, portanto, conceito estratégico e quem não enxergar isto vai 

rapidamente deixar o convívio social, isto é, vai sair do mercado.  

Não é sem motivo que o mercado das cleantechs está em plena expansão no 

mundo, e o crescimento dessas empresas se baseia em premissas simples: além de seus 

produtos e serviços ajudarem clientes a economizar dinheiro, também é um eficiente 

instrumento de proteção ambiental e, como corolário, da saúde pública. 

Ademais, além dos ganhos particulares que eventuais clientes podem 

alcançar, aliado ao ganho socioambiental diretamente ligado a esse seguimento, 

as cleantechs trazem em si uma excelente oportunidade de negócio e retorno 

financeiro para seus investidores. Isto porque as tecnologias para a geração 

de energia limpa estão despontando como um caminho que traz inovação, 

sustentabilidade e lucratividade.

O interesse do capital de risco pela tecnologia limpa vem crescendo 

substancialmente nos últimos anos, principalmente em virtude dos avanços 

tecnológicos, métodos de pesquisa e comunicação que reduziram os custos das 

tecnologias ambientalmente sensíveis, trazendo muitos para este mercado, aliados 

aos esforços mundiais para resolver problemas ambientais. Essa confluência de forças 

fez da tecnologia limpa um setor promissor para crescimento futuro.

Ademais, não remanesce dúvida que a construção de uma indústria forte em 

tecnologias limpas pode transformar um país em liderança mundial no setor, além 

de ser uma excelente oportunidade de ganhos financeiros. O relatório da Rede 

WWF553 prevê que os ganhos das indústrias que desenvolvem essas tecnologias devem 

movimentar 1.600 bilhões de euros em 2020, atrás apenas da indústria de produtos 

eletrônicos e automóveis, ocupando o terceiro lugar no ranking industrial. Para ter 

uma ideia comparativa, já em 2007, as tecnologias de energia limpa movimentaram 

552 GARCIA, Ademerval. Responsabilidade não é ajuda, é respeito. Gazeta Mercantil. Interior 
Paulista. 1999. p. 2. 
553 WWF-WWF Brasil. Investir em tecnologias limpas é lucrativo. 2009. Disponível em: https://www.
wwf.org.br/?uNewsID=23380. Acesso: 20 fev. 2020.

https://www.wwf.org.br/?uNewsID=23380
https://www.wwf.org.br/?uNewsID=23380
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630 bilhões de euros, mais que a indústria farmacêutica. Ou seja, é um mercado 

milionário e que não para de crescer.

Acerca do promissor mercado das tecnologias limpas, as lições de Denise Hamú, 

secretária geral do WWF-Brasil entre os anos de 2003 a 2011 e atual coordenadora do 

PNUMA Brasil554: 

Avaliando estes dados, chega-se à conclusão óbvia de que os governos 

e a iniciativa privada devem investir em tecnologias limpas – com 

subsídios e recursos diretos, respectivamente. Primeiro porque se trata 

da segurança energética do planeta. Segundo porque é lá, na energia 

limpa, onde estará o dinheiro. Claramente, a partir de uma perspectiva 

nacional, há muito a ganhar e nada a perder ao investir em energia 

limpa.

No Brasil, os mercados de compensação e troca de emissões de créditos de 

carbono, criados no âmbito do Protocolo de Kyoto, foi um importante impulsionador 

do desenvolvimento tecnológico e do empreendimento de projetos de energias 

renováveis no país, tanto é verdade que o primeiro projeto mundial certificado de 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é o programa NovaGerar, do aterro 

sanitário de Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense (RJ). O contrato foi firmado 

em 2004 pela construtora S.A. Paulista e a financiadora Ecosecurities com o Banco 

Mundial, com investimentos do governo da Holanda, e a meta da empresa é arrecadar 

R$ 35 milhões. As bases do projeto são do protocolo, que prevê a compra de cotas de 

redução de emissão de países em desenvolvimento por países desenvolvidos555.

Por outro lado, na nova etapa do Acordo de Paris, ratificado em novembro 

de 2016 por 195 países, o potencial para estabelecimento de projetos de energias 

renováveis, financiados pelos mercados de carbono, é ainda maior, pois agora, com 

participação de países desenvolvidos e em desenvolvimento, um novo mercado global 

se avizinha.

A ratificação do Acordo de Paris pelo Brasil acorreu em setembro de 2016556, e 

o país, através das metas apresentada na Contribuição Nacionalmente Determinada 

(NDC, na sigla em inglês), se comprometeu em reduzir as emissões de gás carbônico 

em 37% em relação às emissões de 2005. A data limite para concretizar a proposta é 

2025, com indicativo de reduzir 43% das emissões até 2030. E para cumprir as metas 

554 Ibidem.
555 CHAVES, Adriana. Brasil começa mover mercado de carbono. Folha de São Paulo. 2005. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe1602200502.htm. Acesso: 20 fev. 2020.
556 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Acordo de Paris. 2016. Disponível em: http://www.mma.
gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris. Acesso: 20 fev. 2020.

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe1602200502.htm
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris
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estabelecidas pelo acordo, o Brasil precisa alcançar o desmatamento ilegal zero, 

ampliar a restauração florestal, descarbonizar a matriz energética e facilitar o crédito 

agrícola para agricultura e pecuária de baixo carbono.

Não se pode perder de vista que o Brasil ostenta posição privilegiada no 

contexto mundial, pois, além de ser uma potência econômica estratégica para 

abastecer o planeta de alimento, ainda mantém uma enorme biodiversidade e áreas 

preservadas, essenciais para a manutenção da qualidade ambiental do planeta, o que 

o coloca como principal candidato a liderar a economia verde mundial, conciliando 

desenvolvimento com preservação.

Portanto, diante da condição singular ocupada pelo país, o Acordo de Paris 

representa uma grande oportunidade para o Brasil demonstrar seu protagonismo e 

se estabelecer como líder mundial em inovações tecnologias na área ambiental. Além 

disto, internamente, com a implementação destas metas, aumentará a eficiência 

econômica e a abertura de mercados, geração de empregos, distribuição de renda de 

maneira mais justa, além de melhorar a infraestrutura e garantir qualidade de vida 

para os moradores da cidade e do campo.

E todas essas melhorias perpassam pelo desenvolvimento das inovações 

tecnológicas ligadas à sustentabilidade, o que evidencia que esse nicho está em plena 

ascensão. Logo, para que o Brasil possa bem aproveitar esta oportunidade e gerar 

vantagem competitiva em relação a seus concorrentes, o investimento em inovação 

é a palavra chave para que o país encontre soluções sustentáveis diante dos desafios 

ambientais e promova oportunidades que surjam destes mesmos desafios.

CONCLUSÕES ARTICULADAS

1. Diante do esgotamento ecológico do planeta, as tecnologias limpas (cleantech) 

se mostram como um eficiente instrumento de proteção ambiental e da saúde. 

E o investimento no setor pode contribuir para a redução das emissões de 

GEE, apoiar a transição das indústrias para configurações mais sustentáveis, 

diversificar a economia e criar novos empregos e renda.

2. É seguro asseverar que as mudanças no ambiente ecológico do planeta 

são influenciadas pelo modo como a humanidade vem transformando, 

consumindo e, sobremodo, descartando os bens naturais. Este comportamento, 

especialmente ligado ao hiperconsumo, tem relação direta com o 

comprometimento do equilíbrio ambiental do planeta.

3. Há um elo vital entre a qualidade ou equilíbrio ecológico e a saúde humana, e, 

nesta condição, o homem precisa do meio ambiente saudável para ter uma vida 
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salubre. Destarte, os danos ambientais devem ser compreendidos como um 

problema de saúde pública e que acabam se refletindo direta e indiretamente 

na sadia qualidade de vida da população. 

4. Diante da atual crise ambiental, empresas que atuam com responsabilidade 

ambiental e investem em tecnologias limpas, visando reduzir as externalidades 

negativas provenientes do exercício de sua atividade econômica, desenvolvem 

um diferencial competitivo para seus produtos e marcas, melhorando a imagem 

que ostentam perante a sociedade.

5. Mesmo considerando relevância da entrada em vigor da LC 167/2019, o 

maior entrave no Brasil para o desenvolvimento das tecnologias limpas ainda 

está ligado à ausência de uma verdadeira regulamentação para orientar a 

implantação destes projetos, ínfimas linhas de financiamento e, sobremodo, 

interesses opositores ligados aos setores de energia tradicional.



9. MUDANÇAS CLIMÁTICAS E OS 
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INTRODUÇÃO

O desafio das mudanças climáticas apresenta-se como uma das grandes 

preocupações mundiais da atualidade. Os impactos dessas alterações já estão sendo 

sentidos em diversas partes do globo e refletem diretamente nos âmbitos ambientais, 

econômicos, sociais e na saúde pública. A busca pela mitigação desses danos é 

uma questão que aflige de forma indistinta todo o planeta, visto que os problemas 

ambientais referem-se àqueles que não respeitam as fronteiras dos países.

Ao longo das últimas décadas, o incentivo à industrialização e ao consumo, 

além do progresso experimentado em diversos setores da economia, contribuiu 

significativamente para que os desdobramentos do crescimento econômico sobre o 

meio ambiente aumentasse. Porém, a atenção para a sustentabilidade e a convivência 

harmônica com a natureza somente deram seus primeiros passos no início dos anos 

70, e as questões políticas ambientais apareceram de forma proeminente na agenda 

acadêmica na década de 1980, época em que o debate do tema emergiu no âmbito 

econômico. 

Destarte, resta evidenciado que as agressões ao meio ambiente se tornaram 

mais sérias e visíveis com o crescimento econômico e integração da economia mundial. 

E em virtude do caráter transfronteiriço dos problemas ambientais, as metas para um 

mundo com mais sustentabilidade são requeridas para todos os países e exigem uma 

ampla difusão de novas tecnologias, apoio de instituições e novos paradigmas de 
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produção, consumo e descarte de resíduos, visto que um mundo com riscos dilata os 

seus efeitos para todos e, portanto, uma boa gestão ambiental é de interesse global. 

Ademais, incontroverso que, em que pese os países pobres pouco contribuírem 

para o aquecimento global, são exatamente eles os que mais sofrem com suas 

consequências, ocasionando, inclusive, o fenômeno denominado de “refugiados 

ambientais”.  

Não há que se olvidar da relação direta entre as atividades humanas, 

sobremodo ligadas ao consumo exacerbado, e alterações no clima, o que justifica 

maciços investimentos em tecnologias que amenizem o problema. Isso porque, sem 

a preservação do meio ambiente não se pode imaginar a manutenção da vida como a 

conhecemos. 

A despeito da gravidade do problema, apenas em 2007, com os dados trazidos 

pelo 4º Relatório de Investigação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 

(IPCC)557, é que, pela primeira vez, foi possível concluir com alto grau de confiança, 

que o aquecimento global tinha como seu principal responsável as ações humanas. 

Em 2014, o 5º Relatório do IPCC divulgou que, entre 1951 e 2012, a temperatura da 

superfície terrestre aumentou aproximadamente 0,85°C, além de apontar que as três 

últimas décadas teriam sido sucessivamente mais quentes que as anteriores.

Alimentada pelos dados do IPCC, a Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (em inglês, UNFCCC), criada em 1992, é o principal tratado 

de direito internacional a dispor sobre a cooperação para evitar o aquecimento 

global perigoso. A UNFCCC tem adesão praticamente universal, com 197 países-

membros, e dentro do seu “guarda-chuva” já foram adotados dois importantes acordos 

internacionais: o Protocolo de Quioto (2005) e o Acordo de Paris (2016).

Nesse contexto, a maior preocupação com o meio ambiente e as energias 

renováveis foram ganhando notoriedade no cenário internacional em paralelo com 

o surgimento das negociações sobre mudanças climáticas, voltadas, sobretudo, para 

a implementação da transição energética ligadas às alternativas de baixo carbono, 

fundamentais para viabilizar um modelo econômico independente do carvão e 

petróleo e capaz de combater o aquecimento global.

É bem verdade que se trata de um tema bastante amplo, e a despeito de ser 

muito discutido, é ainda pouco concretizado. Todavia, felizmente, nas últimas décadas, 

557 O Painel Intergovernamental em Alterações Climáticas (IPCC), criado em 1988, foi estabelecido 
por uma iniciativa da Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa de Ambiente de Nações 
Unidas (PNUMA), com o objetivo de avaliar em uma base abrangente, objetiva, aberta e transparente 
o que as últimas literaturas científicas, técnicas e socioeconômicas produziram no mundo inteiro, 
relevante para a compreensão do risco de alterações climáticas induzidas pelos seres humanos, os seus 
impactos observados e projetados e opções de adaptação e mitigação. 
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vem se desenvolvendo um movimento de crescente conscientização de que é preciso 

viver em equilíbrio com a natureza, e que o desenvolvimento econômico não pode ser 

imposto a qualquer custo, sem levar em consideração as consequências maléficas que 

traz ao meio ambiente, sobremodo os limites que ele é capaz de suportar.

Apesar das relativas incertezas que ainda cercam o debate envolvendo 

a questão das mudanças climáticas, já há um consenso de que elas se configuram 

como o principal problema ambiental global contemporâneo, causadores de efeitos 

danosos sobre a saúde, o bem-estar público, a segurança alimentar e os patrimônios 

ambientais e sociais.  

No âmbito do Acordo de Paris, ratificado em novembro de 2016 por 195 países, 

os signatários se comprometeram em limitar o aquecimento global a 1,5°C acima de 

temperaturas pré-industriais, além de acordarem em impulsionar o financiamento 

de ações climáticas. O Brasil ratificou esse acordo em setembro desse mesmo ano 

e se comprometeu, através das metas apresentada na Contribuição Nacionalmente 

Determinada (NDC, na sigla em inglês), em reduzir as emissões de gás carbônico em 

37% em relação às emissões de 2005. E para cumprir as metas estabelecidas pelo 

acordo, o país precisa alcançar o desmatamento ilegal zero, ampliar a restauração 

florestal, descarbonizar a matriz energética e facilitar o crédito agrícola para 

agricultura e pecuária de baixo carbono.

Em face disso, o presente artigo tem como escopo discutir a temática da 

mudança climática e os reflexos socioambientais e na saúde pública desencadeada 

por esse processo, inclusive, abordando brevemente o drama vivenciado pelas pessoas 

forçadas a deixar seu habitat natural por causa de graves perturbações ambientais. 

Busca-se analisar a questão sob o olhar do direito à saúde, observando-se as 

interconexões existentes entre o ambiente ecologicamente equilibrado e a qualidade 

de vida, enquanto elemento essencial para a garantia da saúde humana e, ainda, sua 

interligação com a dignidade da pessoa humana.

A pesquisa se justifica principalmente pela atualidade e a importância do 

tema. O método de abordagem é dedutivo e a técnica de pesquisa será bibliográfica 

e documental. O artigo está dividido em cinco tópicos que seguem os objetivos 

específicos do trabalho.

1. O direito fundamental de viver em um ambiente equilibrado, saudável e seguro

Os direitos fundamentais passaram a ocupar posição de destaque no Brasil, 

principalmente com o advento da Constituição Federal de 1988 e a instituição do 

Estado Democrático de Direito brasileiro. 
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E nesse cenário, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro foi inserido no texto 

constitucional, trazendo grandes inovações na esfera ambiental, sendo tratado 

por alguns como “Constituição Verde”. Diferentemente das constituições que lhe 

antecederam, o constituinte de 1988, principalmente influenciado pelas muitas 

Conferências Internacionais que tratavam sobre o tema, procurou dar efetiva tutela ao 

meio ambiente, trazendo mecanismos para sua proteção e controle, criando, conforme 

termo utilizado por Robert Alexy558, um verdadeiro “Estado de Direito Ecológico”. 

Em momento algum da história brasileira a preservação ambiental obteve tamanha 

importância dentro de um texto constitucional.  

Em vista disso, a Carta Constitucional pode ser apontada como um grande 

marco e impulso na mudança de concepções acerca da proteção ambiental, além 

de trazer um arcabouço legislativo superior ao das legislações do primeiro mundo. 

Ela alçou a fruição do meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado como 

direito fundamental e galgado sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável, 

direito esse que demonstra sua essencialidade e importância como garantia de uma 

digna qualidade de vida. Conforme as lições de José Afonso da Silva559:

O ambientalismo passou a ser tema de elevada importância nas 
Constituições mais recentes. Entra nelas deliberadamente como 
direito fundamental da pessoa humana, não como simples aspecto 
da atribuição de órgãos ou de entidades públicas, como ocorria em 
Constituições mais antigas. 

Na linha de caracterização da essencialidade da qualidade ambiental para 

a tutela da vida e da dignidade humanas, o apontado autor560 assevera ser a vida a 

matriz de todos os demais direitos fundamentais, devendo-se promover a proteção 

do ambiente em razão do seu valor instrumental à tutela da qualidade de vida. Por 

conseguinte, o direito a uma existência plena estaria, assim, sempre subjacente quando 

da tutela da qualidade ambiental.

Outrossim, diante do contexto da sociedade de risco, a dimensão ecológica 

para a dignidade humana não pode ser desconsiderada, visto que o direito de gozar 

de um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um dos denominados direito 

de terceira geração ou direitos do gênero humano, fundamentados no valor da 

solidariedade ou fraternidade.

558 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Tradução de Luís Afonso Heck. 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008. p. 60.
559  SILVA, José Afonso da: Direito ambiental constitucional, 4. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 43.
560  Ibidem, p. 70. 
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Os direitos de solidariedade passaram a conformar o conteúdo da dignidade 

humana, ampliando o seu âmbito de proteção. Eles pretendem materializar as 

exigências da sociedade de risco da época moderna, com um forte conteúdo 

humanístico, que exige responsabilidades de caráter global. O direito fundamental ao 

meio ambiente surge como consequência da contaminação das liberdades. Por assim 

dizer, pretende-se limitar a liberdade justamente com o intuito de protegê-la. 

Sobre o tema, Antunes561 informa que “o direito ao meio ambiente é um 

direito humano fundamental que cumpre a função de integrar os direitos à saudável 

qualidade de vida ao desenvolvimento econômico e à proteção dos recursos naturais”. 

A boa qualidade de vida dos seres humanos pressupõe a garantia efetiva do direito à 

saúde, o que, por sua vez, somente encontra guarida em um ambiente ecologicamente 

equilibrado.

A Carta Constitucional também consagrou expressamentea a saúde como um 

direito fundamental social da pessoa humana. Os artigos 6º e 196, em seus respectivos 

caputs, expressam a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo à 

redução do risco de doenças, a promoção, a proteção e a recuperação deste direito 

por políticas públicas. Outrossim, conforme as lições de Sarlet562:

[...] Constituição vigente, afinada com a evolução constitucional 
contemporânea e o direito internacional, não só agasalhou a saúde 
como bem jurídico, digno de tutela constitucional, mas foi mais além, 
consagrando a saúde como direito fundamental, outorgando-lhe, 
de tal sorte, uma proteção jurídica diferencida no âmbito da ordem-
constitucional pátria. 

Não há que se olvidar que a vida em um ambiente degradado compromete o 

livre desenvolvimento da personalidade humana, sobremodo no tocante à integridade 

psicofísica. O ser humano vive e sobrevive dentro do meio ambiente do qual forma 

parte. Como pressuposto, conforme destaca Aloísio Ely563: “A ação poluidora do homem 

é um suicídio, pois ele destrói e degrada o próprio meio onde encontra as condições 

para se desenvolver biológica, social e psiquicamente”.

Portanto, resta evidenciado a importância do meio ambiente saúdavel para 

o próprio bem-estar da sociedade. E mais, sendo o respeito ao meio ambiente, em 

561 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 12.
562 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade 
do direito à saúde na Constituição de 1988. Revista eletrônica sobre a reforma do estado. Salvador, n.11, 
p. 1-17, Set. /Out. /Nov. 2007. p. 2.
563 ELY, Aloísio. Economia do meio ambiente: uma apreciação introdutória intercisciplinar da 
poluição ecológica e qualidade ambiental. 3. ed. Ver. e ampl. Porto Alegre: Fundação de Economia e 
Estatística Siegfried Emanuel Heuser, 1988. p. 3.
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última análise, respeito à propria vida, sua implementação faz-se necessária para 

o gozo dos demais direitos humanos, pois, conforme salientado por Celso Fiorillo e 

Marcelo Rodrigues564 “[...] somente aqueles que possuírem vida, e, mais ainda, vida 

com qualidade e saúde, é que terão condições de exercitarem os demais direitos 

humanos [...]”.   

Os direitos à saúde e ao meio ambiente salubre são interdependentes e 

correlacionados, seguindo juntos. A efetivação de um, normalmente, beneficia o outro 

e a lesão a um deles, necessariamente afeta diretamente o outro. Certo é que os 

problemas ambientais podem gerar danos à saúde dos cidadãos e este círculo vicioso 

é deveras perigoso. 

Com esse mesmo entendimento, Herath565 aduz que “o reconhecimento do 

direito a um ambiente sadio é, na verdade, uma extensão do direito à vida, quer sob 

o enfoque da própria existência física e da saúde dos seres humanos, quer quanto ao 

aspecto da dignidade desta existência”. E em sendo assim, os Estados devem buscar 

diretrizes que evitem riscos ambientais sérios à vida.

Sob essa perspectiva, nenhum outro direito pode ser exercido pelos cidadãos 

sem a garantia primeira de estar em pleno gozo de sua saúde. Um indivíduo doente 

não consegue trabalhar bem, não está preocupado com a tutela ambiental, não 

estuda, por vezes, sequer sai de casa e todo seu patrimônio é consumido exatamente 

na tentativa de ficar são. Ou seja, a saúde é o bem mais valioso que o ser humano pode 

almejar, e sem ela, todos os demais direitos restam comprometidos.

Infelizmente, muitas doenças são provenientes exatamente de problemas 

ligados à degradação ambiental.  O aumento da temperatura do planeta e a mudança 

em padrões dos regimes de chuva podem causar desastres climáticos, e estes, por sua 

vez, aumentam as ocorrências de doenças infecciosas, das quais crianças e idosos são 

particularmente sensíveis. 

Nas últimas décadas, evidências científicas demonstram que estas variações 

que alteram as características do clima provocam grandes impactos na saúde humana, 

contribuindo de forma decisiva para a carga global de doenças e mortes prematuras.

Por outro lado, é preciso não perder de vista que a saúde, para além de sua 

condição de direito fundamental, é também um dever fundamental. O direito à saúde 

gera um correspondente dever de respeito, proteção e promoção, tanto para o Estado 

564 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito 
ambiental e legislação aplicável. São Paulo: Max Limonad, 1997. p. 28.
565 HERATH, Maikiely. O direito ao meio ambiente equilibrado como um direito humano 
fundamental de terceira geração. In: GORCZEVSKI, Clóvis (Coord.). Direitos humanos: a terceira geração 
em debate. Porto Alegre: UFRGS, 2008. p. 119.
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quanto para os particulares566. Essa mesma ideia se aplica ao meio ambiente, visto que 

o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, conforme preconizado no art. 225 

da CF/88, também se constitui em direito-dever da coletividade e do Poder Público, os 

quais estão obrigados a preservá-lo, tanto para as presentes como as futuras gerações.

Destarte, tanto o direito à saúde quanto o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado participam da dupla funcionalidade dos direitos 

fundamentais, são direitos fundametais dos cidadãos e deveres comuns da sociedade 

que orientam a conduta dos indivíduos e dirigem a ação estatal.

Assim sendo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado encerra um direito-

dever fundamental não só do Estado, mas também de todos os cidadãos, e como 

tal é essencial à garantia de uma saudável qualidade de vida. Pelo mandamento 

constitucional, o Estado tem a obrigação e função irrenunciável de velar pelo respeito 

e proteção do meio ambiente, utilizando mecanismos de prevenção e promoção de 

comportamentos sustentáveis. No mesmo sentido, os cidadãos também têm o dever 

de atuar com fins de proteção do meio ambiente, baseados no valor da solidariedade 

e orientados pelos princípios da sustentabilidade, da essencialidade ambiental e da 

equidade intergeracional, garantindo que essa e as futuras gerações possam viver em 

condições de qualidade ambiental567. 

2. Impactos ambientais ocasionados pela mudança climática

A temática da mudança global do clima a cada dia se insere com maior 

relevância na agenda de governos, empresas e da sociedade. Embora ainda marcado 

por muita polêmica, o reconhecimento de que o aquecimento do planeta é fruto 

da atividade humana é, hoje, admitido pela comunidade científica internacional e 

demanda amplo comprometimento no desenvolvimento de ações voltadas para a 

mitigação das emissões e de adaptação.

Entre as principais atividades humanas que causam o aquecimento global e 

consequentemente as mudanças climáticas estão à queima de combustíveis fósseis 

(derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural) para geração de energia, 

atividades industriais e transportes, conversão do uso do solo, agropecuária, consumo 

desenfreado e posterior descarte de resíduos sólidos, além do desmatamento. Todas 

566 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade 
do direito à saúde na Constituição de 1988. Revista eletrônica sobre a reforma do estado. Salvador, n.11, 
p. 1-17, Set. /Out. /Nov. 2007. p. 5. 
567 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 102.
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essas atividades emitem grande quantidade de CO² e de gases formadores do efeito 

estufa.

Dados e conclusões dos Grupos de Trabalho do Painel Intergovernamental 

sobre Mudança do Clima (IPCC) indicam que as atividades humanas repercutem 

diretamente sobre essa problemática. Os impactos ambientais da mudança do clima, 

muitos dos quais já estão sendo sentidos em menor ou maior intensidade, afetam 

a todos, sobremodo a população mais pobre e vulnerável. E a despeito dos países 

desenvolvidos serem indiscutivelmente os principais responsáveis pela poluição, os 

maiores impactos ambientais acabam sendo suportados, como as mazelas de um 

modo geral, pelos países mais pobres. Outrossim, em que pese às responsabilidades 

serem iguais entre os países, são nitidamente diferenciadas em relação ao nível 

de poluidor. Nesse contexto, a submissão dos grupos sociais menos protegidos aos 

efeitos negativos da degradação ambiental agrava ainda mais a vulnerabilidade das 

suas condições existenciais, submetendo-os a um quadro ainda mais acentuado de 

indignidade, de modo a enquadrá-los, inclusive, na situação jurídica de “necessitados 

ambientais”, ou mesmo “refugiados ambientais” 568.

Perfilhando esse mesmo entendimento, Ada pelegrin Grinover569 defende que:

 
Existem os que são necessitados no plano econômico mas também 
existem os necessitados do ponto de vista organizacional. Ou seja, 
todos aqueles que são socialmente vulneráveis: os consumidores, 
os usuários de serviços públicos, os usuários de planos de saúde, os 
que queiram implementar ou contestar políticas públicas, como as 
atinentes à saúde, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente 
etc.

À vista disso, um ponto que não deve ser negligenciado é que os efeitos 

do clima associado a outros fatores, como conflitos políticos, crises econômicas, 

crescimento populacional, destruição de ecossistemas e esgotamento de áreas 

cultiváveis, além do aumento da frequência e intensidade de desastres naturais, 

podem estimular o deslocamento populacional, levando a uma intensa migração, 

tanto interna quanto a de países vizinhos, agravando ainda mais os problemas sociais 

dessa população.

568 FENSTERSEIFER, Tiago; SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional ambiental. 5. Ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 71. 
569 GRINOVER, Ada Pellegrini. Parecer sobre a legitimidade da Defensoria Pública para a 
propositura de ação civil pública formulado no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
3.943 (STF). Disponível em: www.sbdp.org.br/arquivos/material/542_ADI3943_pareceradapellegrini.pdf. 
Acesso. 3.3.2020. 

http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/542_ADI3943_pareceradapellegrini.pdf
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Importante salientar que, ainda no ano de 2007, por ocasião da divulgação do 4º 

Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), 

já teria sido apresentado em suas principais conclusões os aspectos de impactos das 

mudanças climáticas na saúde humana, baseados nos conhecimentos científicos 

analisados e na construção de cenários futuros. Dentre as conclusões apresentadas à 

época, destacam-se as seguintes: o surgimento de doenças e mortes prematuras; países 

pobres e população de baixa renda mais atingidos; alterações nas temperaturas que 

causarão impactos diferenciados de acordo com as características regionais; mudança 

no comportamento de vetores de doenças transmissíveis, populações vulneráveis que 

sofrerão maiores dificuldades de adaptação (idosos, crianças, portadores de doenças 

crônicas, portadores de doenças respiratórias, entre outros).

Diante desse cenário desolador, mostra-se imprescindível a realização 

de ações para minimizar os efeitos das mudanças do clima envolvendo diversos 

setores, considerando os aspectos multidisciplinares e a abrangência do tema. Urge 

necessário que, principalmente o setor da saúde, se prepare aos efeitos da mudança 

do clima e esteja capacitado para proteger a saúde da população, adaptando-a para 

os riscos relacionados com clima. Em particular, é imprescindível fortalecer as ações 

de promoção e vigilância de saúde e as políticas públicas voltadas para prevenção e 

preparação do setor e de seus determinantes socioambientais. 

3. Mudanças climáticas e as consequências na saúde humana

O ambiente onde o homem se encontra inserido integra as condições 

necessárias à sua sobrevivência, sobremodo quando se objetiva, para além de uma 

mera sobrevivência, uma existência digna e saudável, uma vez que a vida e a saúde 

são totalmente dependentes de uma boa qualidade do ar, da água, do solo. 

A própria Constituição Federal de 1988, deixando clara a necessária interface 

entre o meio ambiente e a saúde, os coloca sob o mesmo Título VIII, da ordem social, 

esclarecendo em seus arts. 196 e 225 que ambos são direitos de todos e dever do 

Estado, reciprocamente colocados um como condição do outro ao estabelecer que 

o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida, 

numa relação de interdependência que configura expressamente a abordagem 

antropocêntrica do meio ambiente na Carta Magna brasileira.

Nesse sentido, a humanidade, a despeito de todo o aparato tecnológico de que 

dispõe na atualidade, ainda não conseguiu se blindar ou isolar a sua existência em 

face de condições ambientais que lhe são desfavoráveis, estando, por conseguinte, 

completamente vulnerável diante do desequilíbrio ecológico.
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Como corolário, as mudanças climáticas representa a maior preocupação na 

área de saúde do século 21. O aumento da temperatura global já é sentido nas atuais 

ondas de calor, nas doenças transmitidas por vetores570 e na segurança alimentar 

da populações de todas as regiões do mundo. No intuito de monitorar essa questão, 

no ano de 2016 várias instituições acadêmicas de todos os continentes se reuniram 

e publicaram o  relatório  “Lancet Countdown”571.  O relatório reúne um total de 41 

indicadores e é um alerta para o risco que os sistemas de saúde de todo mundo correm 

se os governos e a sociedade não agirem rápido para frear o aquecimento global.

O aquecimento global é um problema de grande magnitude e que ameaça o 

planeta como um todo. Já se sabe que mesmo pequenas mudanças de temperatura 

e chuvas podem ter grande impacto na transmissão de doenças transmitidas por 

vetores e pela água. Segundo o relatório, em 2016, a capacidade vetorial global 

para a transmissão do vírus da dengue foi a mais alta já registrada, subindo em 9,1% 

para o Aedes aegypti e 11,1% para o Aedes albopictus, a partir da linha de base de 

1950. A cólera e a malária também registraram aumentos significativos associados a 

mudanças climáticas. Em 2016, a região costeira do Báltico teve um aumento de 24% na 

capacidade de transmissão de Vibrio cholerae, em comparação a 1980, e os planaltos 

da África subsaariana registraram um aumento de 27% capacidade de transmissão da 

malária, em comparação com 1950. Ou seja, doenças que há anos pareciam estar sob 

controle, diante desse contexto de desequilíbrio ambiental, voltaram com força total e 

ameaçam a vida de milhares de pessoas mundo afora, sobremodo dos habitantes dos 

países mais pobres.

Em vista disso, ainda que os problemas de saúde humana não decorram 

diretamente das mudanças climáticas, é seguro asseverar que sua origem está 

diretamente relacionada às alterações que a Terra pode sofrer a partir dela, tais 

como relacionadas ao regime de chuvas, tanto em quantidade quanto em intensidade, 

provocando diversos desastres naturais como enchentes e secas, mudanças no 

ambiente como a alteração de ecossistemas e de ciclos de biológicos, geográficos 

e químicos, que podem aumentar a incidência de doenças infecciosas, mas também 

570 Quando se fala em vetor, está-se referindo a organismos que  servem de veículo para a 
transmissão de algum causador de doença. Esse organismo pode ser, por exemplo, um artrópode, como 
mosquitos ou moluscos. Os vetores podem ser classificados em dois tipos de acordo com a Sociedade 
Brasileira de Parasitologia: vetor biológico e vetor mecânico. O vetor biológico é aquele que serve de 
local para a multiplicação de um agente causador de doenças. Já o vetor mecânico é aquele em que 
o agente causador da doença não se multiplica e não se desenvolve nesse local, sendo o vetor apenas 
uma forma de transporte.
571 THE LANCET. The Lancet Countdown: Acompanhando o progresso em saúde e mudanças 
climáticas.  Vol. 389, n. 10074, 14 novembro de 2016. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/
lancet/article/PIIS0140-6736(16)32124-9/fulltext. Acesso. 3.3.2020.

http://www.lancetcountdown.org/the-report/
http://www.lancetcountdown.org/the-report/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32124-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32124-9/fulltext
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doenças não transmissíveis, que incluem, desde a desnutrição até enfermidades 

mentais. Ademais, é preciso ter em vista que as mudanças climáticas repercutem de 

forma desproporcional sobre as populações mais pobres, as quais não dispõem de 

meios para se protegerem, ocasionando um efeito ainda mais perverso para esse 

grupo social.

Destarte, a saúde pública enfrenta um grande desafio diante da probabilidade 

das mudanças climáticas ameaçar as conquistas e os esforços alcançados ao longo 

de décadas,  concernente à redução das doenças transmissíveis e não transmissíveis. 

Assim, ações para construir um ambiente mais saudável devem se tornar cada vez 

mais efetivas, pois elas poderiam reduzir um quarto da carga global de doenças, e 

evitar 13 milhões de mortes prematuras572.

Dentre as principais mudanças climáticas que podem acarretar graves 

problemas na saúde humana estão às alterações de temperatura, umidade e o regime 

de chuvas que contribuem para o aumento dos efeitos das doenças respiratórias, assim 

como alterar as condições de exposição aos poluentes atmosféricos, dentre outros 

agravos.

Nas cidades que já enfrentam problemas relacionados à poluição atmosférica, 

esse contexto é potencializado em virtude das alterações do clima, principalmente 

as inversões térmicas. Isso se verifica em relação à asma, alergias, infecções bronco-

pulmonares e infecções das vias aéreas superiores (sinusite), principalmente nos 

grupos mais susceptíveis, que incluem as crianças menores de 5 anos e indivíduos 

maiores de 65 anos de idade.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 50% das doenças respiratórias 

crônicas e 60% das doenças respiratórias agudas estão associadas à exposição a 

poluentes atmosféricos. A maioria dos estudos relacionando os níveis de poluição 

do ar com efeitos à saúde foi desenvolvida em áreas metropolitanas, incluindo as 

grandes capitais da região sudeste no Brasil, e mostram associação direta da carga 

de morbimortalidade por doenças respiratórias, com incremento de poluentes 

atmosféricos, especialmente de material particulado 573.

No caso das doenças infecciosas, os mecanismos de produção de agravos e 

óbitos são mais indiretos e mediados por inúmeros fatores ambientais e, sobretudo, 

sociais. É evidente a expansão das áreas de transmissão de doenças relacionadas a 

vetores e o possível aumento dos riscos de incidência de doenças de veiculação hídrica 

572 PRÜSS-ÜSTÜN, A.; CORVALÁN, C. Preventing disease through healthy environments: towards an 
estimate of the environmental burden of disease. Geneva: WHO, 2006. p. 106.
573 Saldiva, P.H.; Lichtenfels, A.J.; Paiva, P.S.; Barone, I.A.; Martins, M.A.; Massad. E.; et al. Association 
between air pollution and mortality due to respiratory diseases in children in Sao Paulo, Brazil: a 
preliminary report. Environmental Research, v. 65, n. 2, p. 218-225, 1994.
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e alimentar. Logo, depreende-se que a mesma lógica envolvendo o quadro de injustiça 

e desigualdade, voltada para as questões de cunho socioambiental, relacionada 

entre os países ricos e pobres, também são sentidos entre as pessoas pobres que 

integram determinada comunidade estatal. No Brasil, por exemplo, um dos países 

com maior concentração de rendas do mundo, a despeito da população rica ser a 

principal responsável pela degradação ambiental, ligada, sobretudo, ao consumismo 

exacerbado, são as pessoas pobres e mais vulneráveis que mais sofrem com o ônus 

social e ambiental ocasionado pelas mudanças climáticas advindas dessas condutas.

Nesse diapasão, do ponto de vista epidemiológico, as mudanças climáticas 

representam uma série de exposições a diversos fatores de risco e que não é possível, 

em curto prazo, evitar. As modificações que se possam promover para alterar esse 

quadro no nível global podem consumir décadas para alcançar um efeito estabilizador 

do clima. Portanto, o setor saúde deve tomar medidas e intervenções de adaptação 

para reduzir ao máximo os impactos ambientais, que de outra maneira poderão ser 

inevitáveis. Essa adaptação deve se dar por meio de discussões intersetoriais visando à 

proteção da saúde por meio de investimentos em programas e projetos voltados para 

as áreas e populações mais vulneráveis.

Por outro lado, devem ser adotadas medidas de mitigação tendentes a reduzir 

os determinantes das mudanças do clima que trará resultados a longo prazo, inclusive, 

maciços investimentos em educação ambiental em todos os níveis de ensino visando 

o engajamento e respeito da população ao meio ambiente. Sem a conscientização de 

todos, nenhuma medida será hábil a atingir um resultado satisfatório.

4. O drama vivenciado pelos refugiados ambientais em virtude das mudanças 

climáticas

Um aspecto importante concernente às mudanças climáticas diz respeito aos 

chamados “refugiados ambientais”. Inúmeras são as causas ambientais que podem 

levar as pessoas a migrarem, malgrado aquelas relacionadas ao clima são consideradas 

determinantes para esse deslocamento forçado.  Nesse contexto, tempestades, 

inundações e secas estão entre os motivos mais frequentes.

A expressão “refugiado ambiental” foi cunhada na década de 1970 por 

Lester Brown (BLACK, 2001)574. Entretanto, o termo environmental refugees ganhou 

notoriedade com a publicação de trabalho com esse nome pelo professor Essam El-

Hinnawi, do Egyptian National Research Centre, no Cairo, alertando para o vertiginoso 

574 BLACK, Richard. Environmental Refugees: myth or reality? Working Paper n. 34, Geneva, 
March, 2001.
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crescimento do número de  pessoas obrigadas a se deslocarem diante de catástrofes 

ambientais. O professor egípcio575 identificou essas pessoas como aquelas que são “[...] 

forçadas a deixar seu habitat natural, temporária ou permanentemente, por causa de 

uma marcante perturbação ambiental (natural e/ou desencadeada pela ação humana), 

que colocou em risco sua existência e/ou seriamente afetou sua qualidade de vida”. 

Ainda na década de 1980, o termo “refugiado ambiental” também teve sua 

definição estabelecida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), oportunidade em que restou assentado a necessidade de que o deslocamento 

tivesse se efetivado de forma impositiva. Restou definido que:

Refugiados ambientais são pessoas que foram obrigadas a abandonar 
temporária ou definitivamente a zona tradicional onde vivem, devido 
ao visível declínio do ambiente (por razões naturais ou humanas) 
perturbando a sua existência e/ou a qualidade da mesma de tal 
maneira que a subsistência dessas pessoas entra em perigo. Por 
declínio do ambiente se quer dizer, o surgir de uma transformação, 
tanto no campo físico, químico e/ou biológico do ecossistema que, 
por conseguinte, fará com que esse meio ambiente temporário ou 
permanentemente não possa ser utilizado.576 

Outrossim, os episódios climáticos extremos, muitas vezes, em decorrência 

da sua intensidade e dos danos pessoais e materiais gerados, alteram sobremaneira 

o cotidiano de vida de inúmera pessoas e grupos sociais, sobremodo daqueles mais 

vulneráveis socialmente falando, ocasionando o seu deslocamento para outras regiões 

de modo a fugirem de tais desastres ecológicos e resguardarem as suas vidas.

Consoante apontado pelo Diretor do Instituto para o Meio Ambiente e 

Segurança Humana da Universidade das Nações Unidas, Janos Bogardi577, até o 

ano de 2010 existirão em todo mundo pelo menos cinquenta milhões de refugiados 

ambientais, sendo que os países mais pobres serão os mais afetados, em especial nas 

áreas rurais, fenômeno que tem como causa determinante a degradação da terra e a 

desertificação, decorrentes principalmente do mau uso da terra somado às mudanças 

climáticas e amplificado pelo crescimento populacional.

Conforme afirmado alhures, muito embora o mundo esteja dividido entre 

nações extremamente ricas e poluidoras, responsáveis pelos altos índices de consumo, 

e outras muito pobres, que participam minimamente para o processo de aquecimento 

575  EL-HINNAWI, Essam. Environmental Refugees. Nairobi: United Nations Environment Programme 
(UNEP), 1985. p. 4-5.
576 PNUMA. Environmental Refugees, 1985. Disponível em: www.liser.eu/pt. Acesso: 03.3.2020. 
577 BOGARDI, Janos. A era dos refugiados ambientais. In: O Globo. Noticiário de 31 de dezembro 
de 2006. Publicação: 12/10/2005. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/noticias?id=30823. 
Acesso: 15.3.2020. 

https://pib.socioambiental.org/pt/noticias?id=30823
https://pib.socioambiental.org/pt/noticias?id=30823
https://pib.socioambiental.org/pt/noticias?id=30823
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global, são exatamente esses países, cuja população é reconhecidamente mais 

vulnerável, que mais sofrerão os efeitos imediatos das mudanças climáticas.

Resta, portanto, evidenciado, que a figura dos refugiados ambientais está 

diretamente ligada à questão climática e, por consequência, o cenário socioambiental 

que lhe está subjacente, uma vez que o deslocamento de tais pessoas dos seus locais 

de origem está motivado, na maioria das vezes, pela busca de condições de vida que 

atenda a um padrão de bem-estar mínimo, tanto em termos sociais quanto ambientais. 

Logo, não há como se ignorar a feição socioambiental que se incorpora aos problemas 

ecológicos, sob pena de se potencializar ainda mais a exclusão e marginalização 

social, já que o desfrute de uma vida saudável e ecologicamente equilibrada constitui 

premissa ao exercício dos demais diretos fundamentais.

5. Estratégias para o enfretamento das mudanças climáticas

O enfrentamento da questão climática representa um dos grandes desafios 

científicos e políticos deste século578, levando à percepção de que os limites 

ecossistêmicos, regionais e global, estariam sendo ultrapassados pelas sociedades 

modernas ao utilizar cada vez mais recursos naturais limitados e pela contínua 

degradação socioambiental, que se manifesta, entre outros, nas emissões de gases 

de efeito estufa (GEE) e nas vulnerabilidades sociais e ambientais, com prejuízo 

irreparável à saúde pública.

Logo, o equacionamento das mudanças climáticas projeta, em última instância, 

uma crítica aos padrões insustentáveis do modelo dominante de desenvolvimento das 

sociedades capitalistas e seus modos de vida, que corrobora decisivamente para o 

agravamento dos problemas ambientais. Nessa perspectiva, a sustentabilidade surge 

como um possível caminho para construir novas formas de produção e consumo e, 

com isso, de mitigação das causas e efeitos da mudança do clima. 

Vários são os caminhos a serem trilhados visando à mitigação das emissões dos 

gases de efeito estufa (GEE) e as mudanças climáticas deles decorrentes. Essas medidas 

podem ser estabelecidas através de políticas públicas nacionais e internacionais de 

clima.

Outrossim, a mitigação é uma das estratégias de resposta à mudança do clima, 

através da redução de emissões. Seus benefícios são globais e de longo prazo. Isso 

fica claro com o fato de que, uma vez estabilizadas as concentrações de gases de 

efeito estufa em decorrência dos esforços de atenuação das emissões, a temperatura 

578  GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p. 45.
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média global de superfície terrestre deve se estabilizar em poucas décadas, embora 

um pequeno aumento adicional possa ainda ocorrer ao longo de séculos.

Sob uma ótica global, resta evidenciado que o grande problema do aquecimento 

global e, portanto, da mudança climática, está relacionado à dependência global aos 

combustíveis fósseis para suprimento de calor, geração de eletricidade e transporte.

Quanto ao Brasil, à contribuição mais efetiva para o controle da mudança 

climática está associada principalmente à redução de emissões por desmatamento, 

atividade responsável por grande parte das emissões brasileiras. Nesse tocante, 

o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 

(PPCDAm), criado em 2004, vem sendo implementado e apresentando resultados 

importantes nos últimos anos. 

Grosso modo, pode-se dizer que, afora os investimentos em educação 

ambiental, importante para conscientização de que todos são responsáveis pela 

manutenção da higidez ambiental, a redução de emissões de gases de efeito estufa 

também pode ser implementado através de uma série de políticas governamentais 

que utilizam instrumentos econômicos (subsídios, taxas, isenção de taxas e crédito), 

instrumentos regulatórios (padrões de desempenho mínimo, controle de emissão 

veicular), além de processos políticos (acordos voluntários; disseminação da 

informação; planejamento estratégico). O que não se pode olvidar é que, a redução 

de emissões requer uma ação conjunta envolvendo o governo, a sociedade civil e a 

indústria de energia em uma escala nunca antes vista.

CONCLUSÕES ARTICULADAS

1. As mudanças climáticas configuram como o principal problema ambiental global 

contemporâneo, causadores de efeitos danosos sobre o meio ambiente, a saúde, o 

bem-estar público, a segurança alimentar e os patrimônios ambientais e sociais.  

2. As mudanças climáticas refletem diretamente na qualidade ambiental e na saúde 

pública como um todo. Malgrado, é seguro asseverar que este fenômeno repercute 

de forma desproporcional sobre as populações mais pobres, as quais não dispõem 

de meios para se protegerem, ocasionando um efeito ainda mais perverso para 

esse grupo social.

3. As mudanças climáticas têm como fator preponderante as atividades humanas, 

sobremodo, ligadas à queima de combustíveis, atividades industriais e transportes, 

agropecuária, desmatamento e, ao consumo desenfreado e posterior descarte de 

resíduos sólidos, atividades essas que emitem grande quantidade de CO² e de gases 

de efeito estufa.

http://www.planalto.gov.br/casacivil/desmat.pdf
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4. Ainda que os problemas de saúde humana não decorram diretamente das 

mudanças climáticas, sua origem relaciona-se às alterações que a Terra sofre 

a partir delas, tais como ao regime de chuvas, mudanças no ambiente como a 

alteração de ecossistemas e de ciclos de biológicos, geográficos e químicos, que 

podem aumentar a incidência de doenças.

5. Inúmeras são as causas ambientais que podem levar ao deslocamento forçado das 

pessoas, conhecidos como “refugiados ambientais”. Porém, aquelas relacionadas 

às mudanças climáticas são consideradas determinantes para esse processo 

migratório.



10. CAPITAL NATURAL Y DESARROLLO: 
IDEAS DE COMO LA NATURALEZA Y 
BIODIVERSIDAD PUEDEN CONTRIBUIR 
PARA LA RIQUEZA Y PROSPERIDAD

JOSÉ MARIA ZANOCCHI
Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Federal de Ceará - UFC

Introducción

 El concepto de desarrollo es asociado con frecuencia al crecimiento económico 

y acumulación de bienes materiales o monetarios.  Sin embargo, se sabe que no se trata 

de eso exclusivamente.  A pesar de que obtener bienes materiales sea reconocidamente 

un factor determinante para el bienestar o la mejora de las condiciones de vida, un 

desarrollo auténtico abarca otros factores, algunos inmateriales.

 Muchos países persiguen el crecimiento económico, pero en términos 

cuantitativos más que cualitativos.  En general, hay una expectativa instintiva de que 

el aumento de los números y producción de bienes y servicios de un determinado País, 

así medidos por el Producto Bruto Interno (PBI), redundará en desarrollo económico 

para la Nación y su pueblo.  

Ocurre que el crecimiento puede no traducirse en desarrollo y eso es lo que 

sucede frecuentemente.  Cuando se concentra en determinados grupos de élite – los 

que capturan a los rendimientos – puede convertirse en desigualdad económica y, 

consiguientemente, en dilemas sociales.  Puede también dar lugar a la degradación 

ambiental, imponiendo externalidades negativas a la colectividad, sin socializar 

equitativamente los costos ambientales asociados a estándares inadecuados de 

producción y consumo.

Hay muchas voces disonantes con relación al discurso hegemónico que 

privilegia el crecimiento material cuantitativo (o monetario) en desmedro del 

desarrollo humano.  La contraposición, en el otro extremo, pide por la disminución 
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– como en la obra seminal de Nicholas Georgescu-Roegen, La décroissance (1979) – 

por la implementación de acciones efectivas para contener el crecimiento económico 

y poblacional.  Con el avance de la agenda ambientalista, otros valores pasaron a 

resistir cuanto a la meta generalizada de crecimiento a cualquier costo.  El célebre 

informe del Club de Roma, bajo el título Los Límites del Crecimiento, ya advertía en 

1972 que el aumento continuado de la economía global en los estándares vigentes 

en ese entonces conduciría al agotamiento de los recursos planetarios en algún 

momento, ya probablemente durante el siglo XXI – resultando en un colapso tanto 

demográfico como del sistema económico. El informe Meadows579 – como también es 

conocido – sugería una mezcla de cambios en el comportamiento, en la política y en la 

tecnología, para evitar el colapso inminente.

  Efectivamente, años después, prosperó el concepto de capital natural y, al 

mismo tiempo, se tomó conciencia de cómo contribuye al bienestar de los seres 

humanos y el desarrollo económico.  Se incluyen bajo este concepto los recursos 

naturales – suelo, aire, agua, flora y fauna – así como también los servicios ambientales 

de ellos derivados, los cuales, en último análisis, hacen que la vida en el Planeta Tierra 

sea viable. Sin embargo, es un hecho que la importancia de estos factores para la 

productividad y la economía global siguen sin ser valorados adecuadamente, al ser 

comparados con otros productos económicos, como los bienes de capital y activos 

financieros. Por ese motivo, acaban sin tener ningún tipo de influencia decisiva en los 

indicadores de desarrollo. 

 En Brasil hay una percepción generalizada de que el país es rico en términos 

de capital natural, pero pobre en términos economicistas, al menos a juzgar por su 

contumaz frágil desempeño en el crecimiento del PBI y en los índices de desarrollo 

humano y que actualmente lo colocan en un poco confortable 79º lugar en el ranking 

mundial.580

 Aunque no estén reflejados en las estadísticas económicas, los recursos 

naturales brasileños tienen valor asegurado en el ordenamiento jurídico nacional, 

desde la Constitución Federal vigente. En la Carta Magna de 1988, el medio ambiente 

ecológicamente equilibrado es legitimado como un bien de uso común al pueblo, 

esencial a la saludable calidad de vida, siendo por eso que se impone – no solamente al 

Poder Público, como también a la colectividad – el deber de defenderlo y preservarlo 

579 En homenaje a Dana Meadows, que dirigió el equipo del Massachusetts Institute of Techonology 
(MIT) contratado para elaborar el informe.
580 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human development indexes and 
indicators: 2018 Statistical Update. New York, 2018. Disponible en: <http://www.br.undp.org/content/
brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-do-desenvolvimento-
humano-2018.html>. Acceso en: 20 de junio de 2019.

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-do-desenvolvimento-humano-2018.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-do-desenvolvimento-humano-2018.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-do-desenvolvimento-humano-2018.html
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para las actuales y futuras generaciones (Art. 225).  La defensa del medio ambiente es 

incluso considerada como uno de los principales orientadores del orden económico 

nacional que, fundada en la valorización del trabajo humano y en la libre iniciativa, 

tiene por finalidad asegurar a todos una existencia digna, conforme los dictámenes 

de la justicia social (Art. 170).  En un País con tantas riquezas naturales, enorme 

biodiversidad y geografía diversa – se indaga porqué no se traducen efectivamente en 

la mejora de vida de su pueblo, al menos según los estándares vigentes.

 Este ensayo invita a reflexionar sobre la relación entre el capital natural y el 

desarrollo. La temática es examinada bajo la perspectiva brasileña, como referencia 

para Estados en desarrollo con abundantes recursos naturales. Se procede a revisar 

a la literatura acerca de lo económico, que después se compara con la agenda 

ambientalista, secuenciándose el concepto de capital natural ante todo a través de 

una relectura de los primeros referenciales acordados sobre el tema. 

 Finalmente, se cogita, hipotéticamente, acerca de la alternativa ecológica para 

el desarrollo, con base en la valorización del capital natural y su internalización en 

los procesos económicos como estrategia para los países no industrializados en el 

mercado global.

1. El concepto de desarrollo

Todas las naciones, organizaciones y ciudadanos buscan su desarrollo, de una 

manera u otra. ¿Pero, qué tipo de desarrollo? Existen muchos conceptos que tratan de 

identificarlo y múltiples recetas para alcanzarlo. Incontables definiciones lo confunden 

con crecimiento económico y acumulación de bienes materiales o monetarios.

Se sabe que el concepto de desarrollo es mucho más amplio y suele incluir 

elementos inmateriales u holísticos. Algunos de los elementos frecuentemente 

invocados incluyen calidad de vida, bienestar, felicidad, libertad, seguridad, cultura, 

educación, salud y expectativa de vida. El medio ambiente ecológicamente equilibrado 

será seguramente uno de estos elementos una vez que a nadie les complace vivir 

en un ambiente degradado. A pesar de que algunos de estos componentes puedan 

prescindir de riqueza material, también es sabido que algún grado de riqueza suele 

contribuir bastante para elevarlos en una relación de sinergia.    

 Es cierto que no se elude el problema mediante una simple fórmula matemática. 

Cada persona pueda tener su propio concepto de desarrollo, de acuerdo con una 

perspectiva personal o grupal, dado su elevado tenor de subjetividad y abstracción. 

 Generalmente, se puede aseverar que el concepto hegemónico es esencialmente 

materialista y mide el desarrollo en términos de crecimiento de carácter cuantitativo, 
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sin más consideraciones por el criterio cualitativo. Esta tendencia se coaduna con 

factores históricos y culturales, según se expone a continuación.

1.1. Desarrollo por acumulación material

 Se cree que la acepción materialista del desarrollo sea reflejo de un modelo 

económico trasplantado por los europeos a todo el Mundo, desde que empezó la Era 

de Descubrimientos y la conquista de territorios. 

El arquetipo europeo de acumulación material y generación de excedentes 

para fines comerciales se sedimentó en el contexto global, durante las colonizaciones 

del siglo XVI al XX. Vino a remolque de un padrón cultural novato, antes desconocido 

en otras culturas ampliamente fundadas en la subsistencia, desde sus orígenes. 

Al final, el mercantilismo de las naciones europeas impuso a hiero y fuego el 

modelo de producción capitalista al Nuevo Mundo y lo propagó por todo el Globo, 

sin escala en el modo feudal, viniendo a suplantar abruptamente cosmovisiones 

endógenas más espiritualizadas de los pueblos indígenas, revolucionando el concepto 

de propiedad y su relación con los organismos sociales de entonces.

 En América Latina, la herencia europea (principalmente de matiz español y 

lusitano) trajo, además de ese padrón cultural, el entusiasmo para la exploración de 

monocultivos extensivos.  Esto condujo a una modalidad de producción tendiente a 

la disparidad social y degradación ambiental. Paradojalmente, cultivos monótonos 

prosperaron en esas tierras, contrastadas en relación con la riqueza de la biodiversidad 

y heterogeneidad de la geografía y climas locales.  

La Era de los Descubrimientos, por lo tanto, introdujo la colonización y la 

hegemonía del estándar cultural europeo que – histórica y fácticamente – trae reflejos 

hasta el orden internacional contemporáneo, haciendo que el desarrollo sea medido 

en gran parte en términos del crecimiento de rendimientos per capita o del PBI de un 

país.

 

1.2. Bienestar y desarrollo 

Angus Maddison constató, con respaldo en sólidas bases de datos, que el 

crecimiento de la renta per capita no sería el único indicativo de bienestar. Asegura el 

economista británico (1926-2010), por ejemplo, como, en el año 1.000 A.D., el promedio 

de expectativa de vida de un niño era de aproximadamente 24 años, observándose 

con un modesto aumento casi imperceptible de tal estadística al menos hasta el año 

1820. (MADDISON, 2001, p. 17). Desde entonces, ese factor rápidamente aumentó para 
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alcanzar un promedio de 72 años en 2016, en cuya trayectoria se observa un acelerado 

crecimiento económico, sobretodo en los países industrializados.581

 El economista hindú-estadounidense Debraj Ray, a su vez, coincide en que 

existen varias maneras de evaluar una sociedad desde la respectiva de su riqueza. 

Todavía, según él, un alto nivel de bienestar material, que sea accesible equitativamente, 

quizá sea un prerrequisito esencial para todos los demás avances. Esto, teóricamente, 

podría medirse por el PBI per capita. Aún así, uno puede vislumbrar el desarrollo como 

algo multidimensional que asimismo este asociado a otras circunstancias, como la 

reducción de la pobreza y la desnutrición, aumento de la expectativa de vida, acceso 

al saneamiento, agua potable y servicios de salud, reducción de la mortalidad infantil, 

incremento en el acceso al conocimiento y educación, y la alfabetización (RAY, 1998, 

pp. 35-36).

Por eso motivo, expresa el autor que no se debe confiar demasiadamente en los 

indicadores de PBI per capita como evidencia del desarrollo de una manera general. 

Evidencia de ello es que existen países relativamente prósperos y industrializados que 

pueden decrecer en otros factores de desarrollo, como alfabetización, acceso a agua 

potable o vivir en un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bajas tasas de 

mortalidad o violencia etcétera. 

Para basar ese punto de vista se remite al caso de Guatemala que, a pesar de 

que se la haya identificado como teniendo mayor PBI per capita en comparación con 

Sri Lanka (antes Ceilán), la participación del contingente más pobre del primero país 

excedía por casi tres veces al segundo. Ello sugiere, por ejemplo, que determinadas 

políticas públicas, como aquellas dirigidas hacia la educación y la salud, desempeñan 

un papel fundamental en la distribución de la riqueza de una Nación.

1.3. Desarrollo y crecimiento económico

 Amartya Kumar Sen enfatiza que la estrecha relación entre el desarrollo y 

el crecimiento económicos es un punto fundamental y, al mismo tiempo, fuente 

considerable de confusión. Según el maestro de Santiniketan, los primeros estudios 

sobre economía del desarrollo, cuando surgiera como disciplina después de la Segunda 

Guerra Mundial, se concentraba en las maneras para lograr el crecimiento económico 

a todo coste. Hay que considerar, sin embargo, que la importancia del crecimiento 

581  WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Health Observatory (GHO) data. Life expectancy. 
Disponible en: <https://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/situation_trends/en/>. 
Acceso en: 01 set. 2020.

https://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/situation_trends/en/
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depende de la naturaleza de la variable de cuya expansión es considerada y vista 

conceptualmente como “crecimiento”.

 Al diferenciar al desarrollo del crecimiento, algunas fuentes de contraste deben 

ser claramente expuestas de antemano, como refiere Sen en su importante obra “The 

concept of develoment”. Primeramente, en la medida en que el crecimiento económico 

este concentrado solamente en el PBI per capita, deja afuera la distribución del PBI 

entre la población de un país, dado que constituye un promedio generalizado. Una 

segunda fuente de diferenciación entre crecimiento y desarrollo está relacionada con 

el fenómeno de las externalidades y de la no comercialidad de determinados bienes 

y activos, inclusive algunos bienes de la naturaleza que no está adecuadamente 

valorados y no son incorporados a la cadena económica. 

El hecho es que es PBI captura solamente los elementos objeto de transacciones 

en el mercado, dejando de fuera otros beneficios y costos que no tienen una fijación 

de precios vinculada a ellos. Así son las externalidades ambientales, negativas y 

positivas. La bioversidad, por ejemplo, genera externalidades positivas. Sin embargos, 

dichas externalidades, como no son comercializadas en el mercado, no se encuentran 

adecuadamente valoradas. 

Sen enfatiza que la importancia que se atribuye a lo que está fuera del PBI é 

crecientemente reconocida, en la medida de la consciencia de la contribución del 

medio ambiente y los recursos naturales para el bienestar. El argumento, en sus 

palabras “puede aplicarse tanto al medio ambiente social, como también al físico”.

Asimismo, aún cuando existan los mercados, hay un relativismo en la evaluación 

de la contribución de las commodities en el PBI, que reflejará los distintos enfoques 

que uno pueda tener. Existen problemas relevantes de tratar con precios relativos 

en variadas partes del Mundo. Dentro de un aspecto temporal, la verdadera renta 

aprovechada por una persona en un dado año refleja el bienestar usufructuado por 

ella en tal período, y no en cualquier otro. 

Esto quiere decir que, aunque el PBI hiciere todo lo que de él se espera (existen 

poderosas razones para dudar de tal posibilidad), la información brindada por el PBI 

debe permanecer fundamentalmente inadecuada para el concepto de desarrollo 

propiamente dicho. En ese sentido, se debe tomar nota que el PBI es, de hecho, una 

medida del montante de los medios de bienestar que tienen las personas, y que no 

cuenta lo que las personas relacionadas están consiguiendo de esos medios, teniendo 

en vista su verdadera finalidad (SEN, 2007, pp. 2007). 

 La evaluación del desarrollo, por lo tanto, debería ir más allá de la información 

proporcionada por el PBI, aún cuando las otras finalidades anteriormente 
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mencionadas (como la variación de la distribución, la existencia de externalidades y la 

no comerciabilidad o mecanismos imperfectos de fijación de precios, etc.) hayan sido 

superadas.

 Especialmente en las últimas décadas, in hoc sensu, se defiende el argumento 

de que el criterio del PBI per capita es defectuoso como medida general de riqueza 

o progreso y debería substituirse por otro indicador, considerando que los demás 

factores de desarrollo recién mencionados no necesariamente están correlacionados 

al PBI o son consecuencia de su incremento cuantitativo.

1.4. Desarrollo humano y felicidad

Especialmente en las últimas décadas, in hoc sensu, se defiende el argumento 

de que el criterio del PBI per capita es defectuoso como medida general de riqueza 

o prosperidad y debería substituirse por otro indicador, considerando que los demás 

factores de desarrollo recién mencionados, no necesariamente están correlacionados 

al PBI o son consecuencia de su incremento.

 Por estos motivos, con amparo en la colaboración de Sen con Mahbub ul Haq 

(economista paquistaní) se creó el Índice de Desarrollo Humano medido por el Informe 

de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Humano.  Este índice – conocido como IDH – se mide desde 1990 y es la combinación 

de tres componentes muy básicos: (i) expectativa de vida; (ii) educación; y (iii) renta 

per capita expresa en paridad de poder adquisitivo o de compra (PPP). Actualmente, 

es utilizado en contraste al indicador del Producto Bruto Interno (PBI) per capita, que 

considera apenas la dimensión economicista del desarrollo (vide IDH).582 

 El IDH, a pesar del necesario contrapunto, no está exento de críticas. El 

economista hindú Debraj Ray reprocha el criterio adoptado por el índice, pero le 

reconoce el mérito de su simplicidad y por combinar importantes indicadores de 

desarrollo. Efectivamente, los rankings producidos por el IDH, en su perspectiva, sirven 

para ilustrar cómo es posible que determinados países con relativa renta alta puedan 

fracasar en alcanzar determinadas metas socioeconómicas (RAY, 1998, p. 37). 

Otro contraste más curioso al criterio economicista es él Índice Nacional 

de Felicidad, término cuñado por su Majestad él Cuarto Rey de Bután, enfatizando 

582  El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida resumida del progreso a largo plazo en 
tres dimensiones básicas del desarrollo humano: renta, educación y salud. El objetivo de la creación del 
IDH fue el de ofrecer una opción al otro indicador muy utilizado, el Producto Bruto Interno (PBI) per 
capita, que considera apenas la dimensión económica del desarrollo. Creado por Mahbub ul Haq con 
la colaboración del economista hindú Amartya Sen, ganador del Premio Nobel de Economía de 1998, 
el IDH pretende ser una medida general y sintética que, a pesar de ampliar la perspectiva sobre el 
desarrollo humano, no abarca ni agota todos los aspectos del desarrollo.
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aspectos no-económicos relacionados al bienestar, en una visión holística del concepto 

de progreso.583  

2. Desarrollo y ecología

La agenda ambientalista gana fuerza en los años setenta, incrementada por 

temores de un neomalthusianismo que enfatiza la existencia de límites físicos del 

crecimiento poblacional y la oferta de recursos naturales en el Planeta. 

François Ost situó bien el problema de manera perspicaz, correlacionando la 

situación actual a la eminencia de una moderna historia del diluvio. Una especie de 

castigo del Dios del Antiguo Testamento, enfrentado por Noé en el Libro del Génesis, 

Santa Biblia (LEITE, 2012, p. 29). Para los ambientalistas más radicales, el creciente 

consumismo, agravado por patrones insostenibles de producción, conduciría a la 

humanidad a una inevitable ruptura de la carga del sistema ecológico.

No es que no haya habido una conciencia ecológica anteriormente en la 

historia. Se puede asegurar, categóricamente, que tanto la Filosofía, como la Ciencia 

de manera general, siempre se ocuparon de estos temas a menudo. Las ciencias 

naturales, por ejemplo: Antoine-Laurent Lavoisier y Charles Robert Darwin son algunos 

de los nombres recordados frecuentemente como precursores de la moderna ciencia 

ecológica. En la Economía, Robert Thomas Malthus contribuyó a la ecología, al alertar 

sobre los límites del uso de la tierra en su teoría poblacional.  

En la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, la escalada en el progreso 

científico y tecnológico, así como el avance de la industria en la producción de 

elementos antes desconocidos como el plástico y diversos otros productos químicos 

y sus derivaciones, dieron lugar a lo que se convino llamar de Sociedad de Riesgo 

Posindustrial (HABERMAS, 2002, p. 522). Esencialmente, la ampliación de la capacidad 

del ser humano de entender y manipular a la Tierra y las influencias de su entropía, que 

se multiplican a medida que avanza la frontera científica y tecnológica (ZANOCCHI, 

2012, p. 331).

La huella ecológica del hombre amplía la demanda por recursos naturales, y 

583  The concept of GNH has often been explained by its four pillars: good governance, sustainable 
socio-economic development, cultural preservation, and environmental conservation. Lately the four 
pillars have been further classified into nine domains in order to create widespread understanding of 
GNH and to reflect the holistic range of GNH values. The nine domains are: psychological wellbeing, 
health, education, time use, cultural diversity and resilience, good governance, community vitality, 
ecological diversity and resilience, and living standards. The domains represents each of the components 
of wellbeing of the Bhutanese people, and the term wellbeing here refers to fulfilling conditions of a 
“good life” as per the values and principles laid down by the concept of Gross National Happiness. 
UNITED NATIONS. Gross National Happiness Index. Disponible en: <https://sustainabledevelopment.
un.org/partnership/>. Acceso en: 01 set. 2020.

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/
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extiende su impacto, causando degradación ambiental, nuevos residuos industriales, 

efecto estufa, cambios climáticos, etcétera. La paranoia nuclear también no se puede 

despreciar en este contexto, con episodios en Hiroshima y Nagasaki, y desastres como 

el de Chernóbil (norte de Ucrania, cerca de Bielorrusia – o Belarús). 

Para algunos, todo esto implica en una nueva era geológica, el Antropoceno, 

en el cual la interferencia humana en el Planeta pasó a tener un influjo global 

significativo en el clima y en el funcionamiento de los ecosistemas y el Sistema 

Tierra.584

En esta perspectiva, uno de los primeros gritos en el sentido de frenar el avance 

descontrolado del impacto antropogénico surge a través de la publicación Los Límites 

del Crecimiento, en 1972; mismo año de la pionera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente Humano, en Estocolmo, de 5 a 16 de junio. 

El informe Meadows, realizado bajo los auspicios del Club de Roma, alertaba 

sobre el hecho de que el crecimiento continuado de la economía global en los 

estándares vigentes en ese entonces conduciría al agotamiento de los recursos 

planetarios en algún momento, ya en el siglo XXI – probablemente resultando en un 

colapso poblacional y del sistema económico. Este traería a la superficie la noción del 

steady state, o “estado estacionario”.   Invocando la teoría del economista clásico John 

Stuart Mill, los autores invitaban al mundo a adoptar la propuesta del “crecimiento 

cero”, mediante la implementación de acciones efectivas con el objetivo de frenar el 

crecimiento económico y poblacional. 

Por otro lado, obras como La décroissance (1979), de Nicholas Georgescu-

Roegen, sugerían una propuesta más radical.  En una corriente de pensamiento más 

pesimista sobre el futuro de la humanidad, Georgescu-Roegen proponía la vía del 

“decrecimiento”.  Para él, esto se daría a través de un “programa bioeconómico mínimo” 

en el cual la “[…] humanidad debería disminuir progresivamente su población hasta el 

nivel donde una agricultura orgánica sería suficiente para nutrirla convenientemente”, 

para evitar una catástrofe planetaria (ROEGEN, 1995, P. 106).

2.1. Desarrollo sostenible

En medio a este acalorado debate, la agenda ambientalista evolución hasta 

introducir una directriz de equilibrio ponderado, reticente para el economicismo de 

otrora y asimismo atenta a los crecientes imperativos ecológicos de esta era. Así surge 

este recto con el eslogan del «desarrollo sostenible». El célebre informe Brundtland, 

584  KOTZÉ, L.J; KIM, R.E. Earth system law: The juridical dimentions of earth system governance, 
Earth System Governance. Elsevier, 2019.
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titulado Nuestro Futuro Común, acuñó la expresión como siendo el “[…] desarrollo 

que encuentra las necesidades actuales sin comprometer la habilidad de las futuras 

generaciones de atender a sus propias necesidades”.585

Philippe Sands sistematiza bien este concepto identificando en él cuatro 

elementos principiológicos jurídicos contenidos en los acuerdos ambientales 

internacionales (SANDS, 2012, p. 207): 

1) la necesidad de preservar los recursos naturales en beneficio de las 
generaciones futuras (el principio de equidad intergeneracional); 
2) el objetivo de explotar los recursos naturales de manera «sostenible», 
«prudente», «racional», «sabia» o «adecuada» (principio de uso 
sostenible); 
3) el uso “equitativo” de los recursos naturales, lo que implica que el uso 
por un Estado debe tener en cuenta las necesidades de otros Estados (el 
principio de uso equitativo o equidad intrageneracional); y 
4) la necesidad de garantizar que las consideraciones medioambientales 
se integren en los planes, programas y proyectos de desarrollo 
económicos y de otro tipo, y que las necesidades de desarrollo se tengan 
en cuenta en la aplicación de los objetivos medioambientales (principio 
de integración).

De ahí la necesidad de integrar los bienes ambientales en las decisiones 

y procesos económicos, no con el objetivo comercializarlos para su consumo (lo 

que podría conducir a su agotamiento en vista de ser escasos), sino, por otro lado, 

valorarlos y preservarlos, para las generaciones presentes y futuras,586 garantizando su 

uso racional.587

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, en 1992 (Eco-92), la directriz del desarrollo sostenible ha sido adoptada 

585 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2a. 
ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991, p. 46.
586 Para Sands, el principio implícito en el concepto de desarrollo sostenible de la equidad 
intergeneracional traduce la idea de que la generación actual mantiene el planeta para las generaciones 
futuras. Ha encontrado varios precedentes al menos desde 1893 con el caso Pacific Fur Seal y en varios 
otros tratados internacionales. Este concepto se expresa en el Principio 1 de la Declaración de Estocolmo. 
En la Declaración de Río, se asocia con el derecho al desarrollo en el Principio 4 [sic] que establece que: 
“El derecho al desarrollo debe ejercerse de manera que las necesidades ambientales y de desarrollo de 
las generaciones presentes y futuras se satisfagan equitativamente.” SANDS, Philippe; PEEL, Jacqeline.  
Op. cit., p. 209.
587 Otro aspecto del concepto de desarrollo sostenible es la consideración del uso eficaz pero 
racional de los recursos naturales, en lugar de su mera preservación para las generaciones futuras. 
Existen varias iniciativas encaminadas a limitar la explotación de determinados recursos naturales, como 
los acuerdos relacionados con la pesca para lograr el estado “óptimo”, “racional”, “sabio”, entre otras 
palabras equivalentes, en cuanto a su explotación económica y para evitar su agotamiento o destrucción 
arbitraria. Aunque la Declaración de Estocolmo no respaldaba el término “desarrollo sostenible”, pedía 
“no agotar los recursos naturales renovables, así como mantener y mejorar la capacidad de la tierra 
para producir recursos renovables vitales”. Ibidem, p. 187 a 239
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como una meta transversal a la comunidad internacional. Entre aquellos compromisos 

declarados, gobiernos de todo el Planeta fueron desafiados a desarrollar políticas 

públicas a favor del desarrollo sostenible, incorporando medidas establecidas en la 

Declaración de Río y en la Agenda 21. 

2.2. Economía verde

A partir de esos hitos fundamentales, se va introduciendo, gradualmente, el 

concepto de «Economía Verde» como una visión alternativa al prospecto sombrío 

de un desmesurado crecimiento progresivo de los índices económicos en términos 

materialistas y meramente cuantitativos en base a patrones insostenibles de 

producción y consumo.

En este, se intenta derivar del actual modelo económico para una visión 

alternativa de prosperidad basada en la riqueza proporcionada por el medio ambiente 

ecológicamente equilibrado, de la diversidad biológica y pluralidad sociocultural. 

Ello consiste en una concepción con cierto tenor filosófico y existencialista, 

que ambiciona conciliar el propósito del bienestar humano y de la erradicación de 

la pobreza, con el imperativo por la integridad ecológica a la vista de determinados 

límites planetarios (ROCKSTRÖM, 2009), disociándose el concepto de desarrollo real 

del ansia al crecimiento económico a cualquier coste (RAWORTH, 2019).

El concepto de economía verde sigue siendo poco difundido, aunque la idea 

en torno a la adopción de las llamadas políticas “verdes” no sea nueva. La expresión 

evolucionó pari passu con las sucesivas Conferencias de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible.588 Una concepción que, en términos generales, presupone 

la internalización de los costes socioambientales en la actividad productiva, 

especialmente a través de instrumentos económicos. En la Conferencia Río+20 (2012), 

se subrayó mejor el entendimiento de lo que constituiría una «Economía Verde», 

aunque se hizo de manera aún abstracta e indefinida. Hay varias referencias al término 

588 Si bien el concepto de economía verde ha ganado recientemente una atención internacional 
significativa, las políticas de economía verde han sido discutidas y analizadas durante algunas 
décadas por economistas y académicos, particularmente en los campos de la economía ambiental y 
ecológica.  También se han debatido detenidamente medidas de política de economía verde en las 
negociaciones internacionales, incluida la UNCED en Río en 1992. Por ejemplo, la Declaración de 
Río incluía principios que promueven la internalización de los costos ambientales y la utilización 
de instrumentos económicos (Principio 16), así como la eliminación del consumo y la producción 
insostenibles (Principio 8). La Agenda 21 se perseguían además estos principios y se pedía que se 
elaboraran estrategias nacionales para el desarrollo sostenible que incorporaran medidas para integrar 
el medio ambiente y el desarrollo, proporcionaran marcos jurídicos y reglamentarios eficaces, utilizaran 
eficazmente los instrumentos económicos y los incentivos de mercado y de otro tipo, y establecieran 
sistemas de contabilidad ambiental y económica integrada (capítulo 8). COMISSÃO MUNDIAL SOBRE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Op. cit., p. 6. [se tradujo]. 
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en el documento resultante titulado “The future we want”, (o futuro que queremos), a 

menudo con matices de romanticismo.  

La División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas atribuye el concepto 

de economía verde a un enfoque más integrado y holístico destinado a incorporar el 

medio ambiente y desarrollo en la toma de decisiones económicas, medidas políticas 

y de planificación. Se hace hincapié en la intersección entre el medio ambiente 

y la economía, correlacionando su faceta social, especialmente en lo que respecta 

al objetivo irradiador de la erradicación de la pobreza, incluido en la Agenda 2030, 

número 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

2.3. Prosperidad verde

Recientemente, se invocan los dictámenes de la Economía Verde, sobretodo 

para el patrocinio de políticas y acciones de enfrentamiento a problemas ambientales, 

como los cambios climáticos, en conformidad con toda la agenda internacional 

formulada en torno de este recto planetario. No por acaso, la emergencia climática 

y la pérdida de biodiversidad están actualmente en el tope de las preocupaciones 

globales, juntamente con otros desastres de gran magnitud como las pandemias, a 

ejemplo del COVID-19.589 

Estos no son los únicos desafíos que demandan una reacción de la humanidad 

como: contaminación química, acidificación de los océanos, cambios en el uso del suelo, 

aplicación de nitrógeno y fósforo en la tierra, acceso de agua potable y sus procesos 

ecosistémicos, agotamiento de la capa de ozono y otras maneras de contaminación 

atmosférica, para nombrar algunos.

Sin embargo, el alcance de la Economía Verde no está limitado al enfrentamiento 

de estos rectos. Ella constituye una promesa mucho más amplia, pues ofrece un nuevo 

tipo de actividad económica que podría conducir a la generación de renta y nuevos 

puestos de trabajo, especialmente para países en vías de desarrollo, con expresiva 

riqueza natural, pero bajo nivel de industrialización.

La idea de que un nuevo modus operandi capaz de conducir la economía 

mundial a un modelo económico ético y ecológicamente correcto, sin limitaciones de 

crecimiento, que aporte una nueva versión de la riqueza y la prosperidad, socialmente 

inclusiva, así como equitativa (el ideal en torno a una “prosperidad verde”), es bastante 

seductora en el contexto actual.

589  WORLD ECONOMIC FORUM. The Global Risks Report 2020. Insight Report 15th Edition in 
partnership with Marsh & McLennan and Zurich Insurance Group World Economic Forum. Disponible en: 
<http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf>. Acceso en: 10 jun. 2020.
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No solamente hay una creciente percepción en los círculos científicos de la 

existencia de límites planetarios; la revolución tecnológica corriente impone un 

cambio irreversible en la industria tradicional. Se transforman relaciones laborales 

y, por consiguiente, la distribución de la renta, nacional e internacionalmente. En 

el actual escenario, percepciones pesimistas advierten como el impacto de estas 

alteraciones se traducirá en desempleo masivo y en la irrelevancia económica de 

muchos ciudadanos excluidos del proceso productivo y marginalizados de la sociedad 

(HARARI, 2018, pp. 58-63).

Países emergentes sin capital financiero o protagonismo tecnológico 

probablemente enfrentarán largos períodos de estancamiento económico, lo que 

presupone el incremento en los indicadores de desigualdad social y recurrente colapso 

de das cuentas públicas.

Ante a todo esto, urge identificar alternativas viables para el sustento de 

esos países y sus poblaciones, lo que debería producirse a partir de sus ventajas 

comparativas que se encuentran hincadas especialmente en su capital natural.

3. Capital natural

Existe una correlación entre políticas de implementación de la directiva de 

desarrollo sostenible, con aquellas dedicadas a la conservación de la naturaleza, su 

biodiversidad y servicios ecosistémicos. Por esta vía avanzan diversos instrumentos 

internacionales, como na Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) e la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

169 metas590 del plan de acción.

Veinte años después de la Cúpula de la Tierra, en la Conferencia Río+20, surgen 

los primeros instrumentos acerca del concepto de capital natural, esta vez por la 

insospechada vía de la iniciativa privada, a través de las instituciones financieras que 

subscribieron a la Declaración del Capital Natural (DCN).  

La pieza fue elaborada bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (UNEP), como resultado de consultas públicas realizadas 

entre 2010 y 2011 en Londres, Nagoya, Hong Kong, Múnich, Washington D.C. y San 

Pablo.

El documento es una respuesta a los objetivos para llegar a una economía verde 

y a un reconocimiento de la importancia del capital natural para el mantenimiento 

590 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentávelhttps://nacoesunidas.
org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
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de una economía global sostenible. Lo inédito, en este caso, quedó a cargo del 

protagonismo de las instituciones financieras, inversores y compañías de seguros, 

que subscribieron la Declaración, comprometiéndose a modificar sus modelos de 

negocio para que los mismos reflejaran la materialidad del capital natural del sistema 

financiero.

Sin embargo, su mayor importancia es el precedente. El documento es el 

primero en prescribir un concepto, aún que preliminar, acerca del capital natural. En la 

DCN, el capital natural figura como el conjunto de los recursos naturales – suelo, aire, 

agua, flora y fauna – a los que se le añade los servicios ambientales – o ecosistémicos 

– resultantes de estos.

Sin lugar a duda, esos bienes y servicios son responsables por el mantenimiento 

de la vida en la Tierra. Si es así, lógicamente, el PBI no existiría sin ellos. Según la 

OCDE, en 2019, el valor generado por los servicios ecosistémicos a nivel mundial sería 

de entre 125 y 140 billones de dólares estadounidenses al año, es decir: más de una y 

media veces el tamaño del PBI mundial.591 Por lo tanto, nada más justo de que reconocer 

su valor e internalizarlos en los procesos económicos. A pesar de todos los esfuerzos 

realizados, la utilización de estos bienes y servicios permanece sin detectarse en los 

procesos económicos subyacentes en general, lo que no es del todo sostenible.  

En todo caso, el mérito de la DCN es, entre otros, llamar la atención sobre el 

hecho de que todos los agentes de la cadena económica y la sociedad deben reconocer 

el valor inherente del capital natural para la sustentabilidad del desarrollo y del 

bienestar humano. Se observa, entretanto, la necesidad de extender ese concepto y los 

compromisos relativos al capital natural por una platea más amplia entre los Estados 

y la Sociedad.   

4. Capital natural como estrategia para los países en desarrollo como Brasil

Según la Iniciativa de Financiación de la Diversidad Biológica (BIOFIN), 

vinculada al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Brasil es el 

país biológicamente más diverso del mundo. Se estima que el país ostenta entre el 15 

y el 20% de la biodiversidad mundial.592 

Datos revelan que Brasil, el quinto país más territorialmente extenso del mundo, 

es el que más protege legalmente su territorio. Esta constatación está respaldada por 

591 OECD (2019), Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action. Report 
prepared for the G7 Environment Ministers’ Meeting, 5-6 May 2019. Disponible en: <https://www.
oecd.org/environment/resources/biodiversity/G7-report-Biodiversity-Finance-and-the-Economic-and-
Business-Case-for-Action.pdf>. Acceso en: 02 ago. 2020.
592 BIODIVERSITY FINANCE. Countries, Brazil. Disponible: <https://www.biodiversityfinance.net/
brazil>. Acceso em: 03 ago. 2020.

https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/G7-report-Biodiversity-Finance-and-the-Economic-and-Business-Case-for-Action.pdf
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/G7-report-Biodiversity-Finance-and-the-Economic-and-Business-Case-for-Action.pdf
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/G7-report-Biodiversity-Finance-and-the-Economic-and-Business-Case-for-Action.pdf
https://www.biodiversityfinance.net/brazil
https://www.biodiversityfinance.net/brazil
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el PNUMA en la publicación Protected Planet Report (2016) que establece que la mayor 

cobertura de protección de tierras y aguas interiores a nivel regional se encuentra en 

América Latina y el Caribe. En esta zona, la mitad de las tierras protegidas de toda la 

región, lo equivalente a 2,47 millones de km2,  se encuentran en Brasil, constituyendo 

la mayor red de áreas territoriales protegidas a nivel nacional en el mundo.593 Según 

EMBRAPA, el equivalente al 66,3% del área de Brasil se encuentra protegida por 

algún instrumento legal entre unidades de conservación, tierras indígenas, áreas 

para la preservación de la vegetación en el mundo rural (Registro Ambiental Rural) 

y vegetación nativa en tierras desocupadas o no registradas, bosques plantados y 

otras.594

In alia manu, el país y su pueblo no son adecuadamente compensados por tal 

nivel de protección ambiental. Al contrario, de manera general, no existen incentivos 

económicos para la conservación de la naturaleza, algo que frecuentemente estimula 

la explotación legal o clandestina de los abundantes recursos naturales existentes en 

el país. 

El informe Brundtland ya señalaba, por cierto, que desde hace mucho se percibe 

que los países en desarrollo no repasan al precio de sus exportaciones los costos 

ambientales de sus productos.595 En otras palabras, el informe también asegura que 

estos costos permanecen ocultos, en detrimento de la población. 

Los países en vías de desarrollo siempre buscaron la transición de su 

593 PNUMA-CMCM y UICN. Informe Planeta Protegido 2016. Cambridge UK y Gland, Suiza:  UNEP-
WCMC y la UICN, 2016, p. 32. Disponible en: <https://wdpa.s3.amazonaws.com/Protected_Planet_
Reports/2445%20Global%20Protected%20Planet%202016_WEB.pdf>. Acceso en: Hace 03. 2020.
594  EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, Embrapa Territorial. Síntese Ocupação e 
Uso das Terras no Brasil. Disponible en: <https://www.embrapa.br/car/sintese>. Acceso en: 03 ago. 2020. 
595  “El procesamiento de algunas materias primas – como pulpa y papel, petróleo y alúmina – puede 
tener efectos colaterales sobre el medio ambiente. En general, los países industrializados tuvieron más 
éxito que los en desarrollo en conseguir que los precios de los productos de exportación reflejen los 
costos de los daños al medio ambiente y del control a esos daños. Así, en el caso de las exportaciones de 
los países industrializados, tales costos son pagados por los consumidores de las naciones importadoras, 
inclusive las del Tercer Mundo. Pero, en el caso de las exportaciones de los países en desarrollo, esos 
costos siguen recayendo enteramente sobre ellos mismos, casi siempre bajo la forma de daños a la 
salud humana, a la propiedad y a los ecosistemas. En 1980, las industrias de países en desarrollo que 
exportaba a miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
tendrían incurrido en gastos de US$5,5 mil millones con el control directo de la polución, si hubiesen 
obedecido a los estándares ambientales adoptados en aquél entonces por los EEUU, según estudio 
realizado para esta Comisión. Si también hubiesen contabilizado los gastos con el control de la polución, 
relacionados a las materias primas que entran en la composición del producto final, los costos hubieran 
llegado a US$14,2 mil millones. Los hechos también indican que las importaciones hechas por la OCDE 
a países en desarrollo incluyen productos que causan en promedio más daños al medio ambiente e a 
los recursos de que el total de las importaciones de la OCDE. Estos costos hipotéticos de control de la 
polución probablemente subestiman a los costos reales de daños causados al medio ambiente y a los 
recursos en los países exportadores. Además, tales costos solamente se refieren a la polución del medio 
ambiente, y no a la de los daños económicos resultantes del agotamiento de los recursos”. Op. cit., p. 
91-92. [se tradujo].

https://wdpa.s3.amazonaws.com/Protected_Planet_Reports/2445 Global Protected Planet 2016_WEB.pdf
https://wdpa.s3.amazonaws.com/Protected_Planet_Reports/2445 Global Protected Planet 2016_WEB.pdf
https://www.embrapa.br/car/sintese
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circunstancia de meros proveedores de materias primas a la de productores de bienes 

manufacturados, inicialmente apuntando abastecer el mercado doméstico (KRUGMAN, 

2008, pp. 187-197), sobretodo mediante la protección a la industria nacional, en lo 

que se conoce como la política de substitución de las importaciones (FRIEDEN, 2008, 

p. 343). 

No obstante, en la mayoría de los casos se hizo evidente que la política de 

sustitución de las importaciones no podría prosperar, en la medida en que muchas 

veces sirvió para proteger a las industrias ineficaces y poco competitivas, con costos 

elevados, principalmente para el consumidor doméstico. En ese sentido, para poder 

revertir ese círculo vicioso, países emergentes deberían potencializar su capital 

natural (capital en el sentido de un bien o activo económico que produce otros bienes 

o servicios; en este caso los oriundos de la naturaleza) y obtener su prosperidad a 

partir de su riqueza natural, biodiversidad y pluralidad sociocultural. 

Como señaló el informe Brundtland, más que el crecimiento económico, cada 

país debe buscar el desarrollo sostenible soñado teniendo como sostén sus respectivas 

realidades locales, y tomando en consideración sus reservas de capital ecológico. Para 

desarrollar las respectivas políticas estratégicas nacionales y medir la calidad de su 

crecimiento económico, los Estados necesitan identificar y contabilizar sus reservas 

ecológicas estratégicas, considerando su valor intrínseco, su reflejo económico y social, 

inclusive en su dimensión temporal (para las actuales y las futuras generaciones) y 

relativa, teniendo en cuenta los precios relativos de las productos y servicios de la 

naturaleza.

En términos prácticos, los países deberían establecer un inventario propio de 

su reserva natural y su biodiversidad, creando medidas compensatorias y mitigantes 

para neutralizar al máximo las externalidades de su exploración, otorgándole 

sustentabilidad a largo plazo, tanto en términos económicos como ecológicos. 

Admitiendo que el llamado capital natural es más abundante en las Naciones 

emergentes, uno podría concluir que tal reserva constituye una ventaja comparativa 

para las mismas en la economía internacional, mayormente a un extenso plazo.

Dicho sea de paso, en lo que se refiere a la biodiversidad específicamente, la 

idea de compensar a los países y comunidades por el uso de sus recursos naturales 

ya está delineada en el Protocolo de Nagoya Sobre Acceso a Recursos Genéticos y el 
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Reparto Justo y Equitativo de los Beneficios Resultantes de su Utilización (2010) en el 

ámbito de la Convención de la ONU sobre Diversidad Biológica.596

Se postula igualmente, en el ámbito doméstico, la utilización de instrumentos 

económicos – como el establecimiento de tributos y fondos ambientales – para 

enfrentar a las externalidades negativas de la producción y del consumo, además de 

promover políticas en gestión ambiental que puedan abarcar todo el ciclo económico 

y generar externalidades positivas, sobretodo a través del patrocinio de servicios 

ecosistémicos. Estos instrumentos deben necesariamente venir acompañados de 

políticas que miren desde la estandarización, comando y control de conductas, además 

del uso de la jurisdicción nacional e internacional, para hacer efectivo este conjunto 

de medidas de protección al medio ambiente. 

En Brasil, a final, como en otros países emergentes, se debe reconocer el papel 

de la sociedad civil – y también de ciudadanos y empresas – en el compromiso de un 

deber ampliamente participativo para efectivizar el derecho fundamental al medio 

ambiente saludable y la implementación de una economía verde en los términos 

establecidos por la Constitución Federal de 1988.597_598

596  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Nagoya Protocol on Access To Genetic Resources And 
the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From their Utilization to the Convention on Biological 
Diversity. Text and Annex. Disponible en: http://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf. 
Acceso en: 20 set. 2017.
597  Constitución Federal de 1988, Art. 225. Todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente 
equilibrado, así como a su uso común por el pueblo, esencial a la calidad de vida saludable, imponiéndose 
al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes 
y futuras. § 1º Para asegurar la efectividad de ese derecho, incumbe al Poder Público: I - preservar y 
restaurar los procesos ecológicos esenciales y proveer el manejo ecológico de las especies y de los 
ecosistemas; II - preservar la diversidad y la integridad del patrimonio genético del País y fiscalizar a 
las entidades dedicadas a la investigación y manipulación de material genético; III - definir, en todas las 
unidades de la Federación, espacios territoriales y sus componentes a ser especialmente protegidos, 
siendo la alteración y la supresión permitidas solamente a través de la ley, prohibida cualquier utilización 
que comprometa la integridad de los atributos que justifiquen su protección; IV - exigir, en la forma 
de la ley, para instalación de obra o actividad potencialmente causadora de significativa degradación 
del medio ambiente, estudio previo de impacto ambiental, al cual se dará publicidad; V - controlar la 
producción, la comercialización y el uso de técnicas, métodos y substancias que representen riesgo 
para la vida, la calidad de vida y el medio ambiente; VI - promover la educación ambiental en todos 
los niveles de enseñanza y la concientización pública para la preservación del medio ambiente; VII - 
proteger a la fauna y a la flora, vedadas, en la forma de la ley, las prácticas que pongan en riesgo su 
función ecológica, provoquen la extinción de las especies o sometan a los animales a la crueldad. [se 
tradujo].
598  Constitución Federal de 1988, Art. 170. El orden económico, fundado en la valorización del 
trabajo humano y en la libre iniciativa, tiene por finalidad asegurar a todos una existencia digna, 
conforme los dictámenes de la justicia social, observados los siguientes principios: I - soberanía 
nacional; II - propiedad privada; III - función social de la propiedad; IV - libre competencia; V - defensa 
del consumidor; VI - defensa del medio ambiente; VI - defensa del medio ambiente, inclusive mediante 
tratamiento diferenciado conforme el impacto ambiental de los productos y servicios y de sus procesos 
de elaboración y de prestación. [se tradujo].

http://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
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Conclusión

1. Conforme se ha observado durante la extensión de este texto académico, el 

crecimiento y el desarrollo económico no son ideas sinónimas; uno puede ser sin el otro, 

y viceversa. El desarrollo conlleva un concepto mucho más amplio y abarca elementos 

materiales e inmateriales – como bienestar, expectativa de vida, educación, cultura, 

libertad, salud y, seguramente, un medio ambiente ecológicamente equilibrado. 

2. La agenda ecológica, principalmente desde los años setenta, introduce un 

poderoso contrapunto a los valores economicistas de otrora por el crecimiento a 

cualquier coste. Se insiere en medio a crecientes temores disparados por estándares 

inadecuados de producción y consumo que provocan la concepción de la directriz 

transversal del desarrollo sostenible.

 3. Conceptos como economía verde y capital natural, a su vez, cuidan de inserir 

los valores relativos a bienes ambientales – como suelo, aire, agua, flora y fauna – 

así como los servicios ecosistémicos derivados, en los procesos económicos. La 

primera referencia convencional al segundo remite la Declaración de Capital Natural, 

adoptada por la Rio+20 por la iniciativa privada, entre instituciones financieras, 

inversores y compañías de seguro. Se argumenta por la ampliación de las adhesiones a 

estos conceptos y a los compromisos relativos al capital natural por las Naciones y por 

la Sociedad en general.

 4. Finalmente, con soporte en la perspectiva brasileña - uno de los países más 

biodiversos con áreas protegidas del Mundo - se proyecta, hipotéticamente, una 

alternativa ecológicamente correcta y económicamente viable para el desarrollo 

humano y erradicación de la pobreza, sin limitación para el crecimiento económico. 

 5. Se defiende la adecuada valoración de los bienes ambientales y sus servicios, 

abundantes en diversos países con bajo índices de industrialización, sobretodo en 

África, América Latina y Asia. Dicha valoración presupone una compensación por la 

guardia y protección de tales activos en beneficio nacional y su población, con aporte 

en la valorización del capital natural y su internalización en los procesos económicos 

como estrategia para los países en desarrollo en escala global. 
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LUÍSA FALCÃO OLIVEIRA DE SOUSA
Instituto de Pesquisas Ecológicas
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1. INTRODUÇÃO

O ano de 2019 foi paradigmático em relação ao agrotóxicos: foram autorizados 

474 produtos com toxicidades capazes de causar inúmeros danos à saúde e ao meio 

ambiente599. O ano de 2020, mesmo em um cenário pandêmico, caminha no mesmo 

sentido: até setembro, foram liberados 150 agrotóxicos600. Esse ritmo acelerado 

de liberação foi objeto central das Arguições de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº 599, 656 e 658, ajuizadas pela Rede Sustentabilidade e Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL) no Supremo Tribunal Federal. No entanto, nota-se que 

ainda há lacunas de reflexões para compreender os agrotóxicos na sua dimensão 

jurídica e as possíveis violações de direitos decorrentes de violações normativas601.

599 TOOGE, Rikardy. Número de agrotóxicos registrados em 2019 é o maior da série histórica; 94,5% 
são genéricos, diz governo. G1, 28 de dezembro de 2019. Disponível em https://g1.globo.com/economia/
agronegocios/noticia/2019/12/28/numero-de-agrotoxicos-registrados-em-2019-e-o-maior-da-serie-
historica-945percent-sao-genericos-diz-governo.ghtm. Acesso em 5 set. 2020.
600 GRIGORI, Pedro. 118 agrotóxicos são aprovados durante a pandemia, liberação é ‘serviço 
essencial’. Repórter Brasil, 2020. Disponível em https://reporterbrasil.org.br/2020/05/96-agrotoxicos-
sao-aprovados-durante-a-pandemia-liberacao-e-servico-essencial/. Acesso em 2 set. 2020.
601 FOLGADO, Cleber (org.). Direito e Agrotóxico: Reflexões críticas acerca do sistema normativo. 1ª 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
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O trabalho aqui descrito reflete, portanto, um olhar atento às evidências 

científicas, à sensibilidade e aos direitos socioambientais, considerando que os 

agrotóxicos causam danos de forma mais grave particularmente sobre aqueles em 

situação de vulnerabilidade, como é o caso dos povos tradicionais, por conta do 

contexto produtivo.602 Significa dizer, portanto, que os agrotóxicos são reveladores de 

contradições estruturantes, já que agentes econômicos e de maior poder aquisitivo 

são os principais responsáveis na produção e difusão de riscos, produzindo injustiças 

ambientais.603

Por conseguinte, será analisado, em primeira instância, o contexto amazônico em 

que se insere a discussão sobre agrotóxicos, bem como as pesquisas que desenvolvidas 

na região sobre o tema. Segundamente, será analisada a Ação Civil Pública a ser 

ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do Município de Santarém e do Estado 

do Pará, que tem como um de seus objetos centrais a contaminação por agrotóxicos de 

um igarapé localizado em território indígena na comunidade de Açaizal, no Planalto 

Santareno.

Sem pretensão de esgotar as diversas possibilidades de análise, visto que 

ainda há controvérsia na doutrina e na jurisprudência sobre o direito que envolve o 

tema, o escopo deste trabalho específico encontrará sustento em novas abordagens e 

experiências doutrinárias e jurisprudenciais, que vão para além dos meios tradicionais 

solução utilizadas pelo direito clássico. Busca-se dialogar o caso concreto dos 

Munduruku e os danos causados pela liberação de agrotóxicos com os institutos do 

estado de coisas inconstitucional, com o processo estrutural, com uma hermenêutica 

diferenciada. Repise-se que essa análise não esgota os possíveis meios de solução, que 

são variados (vide as já consagradas lições de responsabilização em matéria ambiental, 

por exemplo), mas apenas apresenta novas perspectivas que são promissoras, ainda em 

construção e em debate. Nesse sentido, busca-se intensa articulação da problemática 

levantada com novas soluções que vem eclodindo, nos últimos tempos, na academia 

jurídica.

O trabalho é finalizado com possíveis contribuições úteis e práticas, através 

do amicus curiae e proposta de ato normativo local, possíveis de serem aplicadas na 

esfera jurídica, sem deixar de considerar que um dos problemas centrais da discussão 

602 CARNEIRO, Fernando et al. (org.) Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos 
na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015. Disponível em:  http://www.abrasco.
org.br/dossieagrotoxicos/wp-content/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf. Acesso em 1 
set. 2020.
603 GURGEL, Aline do Monte; SANTOS, Mariana Olívia Santana dos. GURGEL, Idê Gomes Dantas. 
Saúde do campo e agrotóxicos: vulnerabilidades socioambientais, político-institucionais e teórico-
metodológicas. Recife: Ed. UFPE, 2019. p. 31.
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é a permissividade da legislação brasileira, que, por ser mundialmente reconhecida 

enquanto potência agrícola, acaba flexibilizando a política ambiental somente a fim 

de atrair interesses econômicos, sem observar os princípios da precaução, o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e os direitos étnicos e culturais dos povos 

tradicionais.

2. O ATUAL CONTEXTO NA REGIÃO

O agronegócio na região Amazônica se expandiu devido a um processo 

político de incentivo à disponibilidade de terras para reocupação, fomentando, 

assim, a implantação de empresas agropecuárias e de projetos de colonização604. 

Nos últimos 20 anos, o estado da região Norte que mais expandiu o crescimento 

da produção de grãos foi o Pará, cuja atividade concentra-se na região do Planalto 

Santareno, que abrange áreas dos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos 

Campos, localizados no Oeste do estado.605

Esse cenário de reconfiguração territorial no Planalto Santareno contribui para 

o acirramento das disputas causadas pelo agronegócio, favorecendo a insegurança 

alimentar, a concentração de terra e renda e o aumento das desigualdades sociais, 

que resultam fenômenos complexos que abrangem conflitos de dimensão agrária, 

cultural, identitária, étnica e ambiental606.

O processo de expansão da agricultura mecanizada para a Amazônia, no 

discurso, apresenta-se como uma “alternativa de desenvolvimento” para a região. 

Esse desenvolvimento traz consigo o chamado “efeito de arrasto”, definido como 

implantação de outras atividades destrutivas aceleradas por meio da infraestrutura 

construída para tais projetos, causando impactos na biodiversidade local, na 

produção de pequenos agricultores familiares e no modo de vida das populações 

tradicionais607. 

O uso de agrotóxicos tem sido objeto de inúmeros estudos que apontam a 

604 SAUER, Sérgio; PIETRAFESA, João Paulo. Novas fronteiras agrícolas na Amazônia: expansão da 
soja como expressão das agroestratégias no Pará. ACTA Geográfica, p. 245-264, 2013.
605 COSTA, Solange Maria Gayoso. Agronegócio e terras na Amazônia: conflitos sociais e 
desterritorialização após a chegada da soja na região do Baixo Amazonas no Pará. In: SAUER, Sérgio; 
ALMEIDA, Wellington (orgs.). Terras e territórios na Amazônia: demandas, desafios e perspectivas. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2011.
606 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. A reconfiguração das agroestratégias: novo capítulo da 
guerra ecológica. In: SAUER, Sérgio; ALMEIDA, Wellington (orgs.). Terras e territórios na Amazônia: 
demandas, desafios e perspectivas. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2011.
607 FEARNSIDE, Phillip M. O cultivo da soja como ameaça para o meio ambiente na Amazônia 
brasileira. In: FORLINE, L.C., MURRIETA, R.S.S., VIEIRA, I.C.G. (orgs.). Amazônia além dos 500 Anos. Museu 
Paraense Emílio Goeldi, Belém, Pará, Brasil. Disponível em http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/2006/
Soja-Amazonia%20500%20anos.pdf. Acesso em 25 ago. 2020.
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contaminação por estes produtos químicos nos recursos hídricos na região. Um deles 

enfatiza que os municípios que abrangem o território do Planalto Santareno podem 

apresentar corpos d’água contaminados por algum tipo de resíduos de agrotóxico, 

sugerindo “um certo grau de risco de exposição humana a resíduos do herbicida 

glifosato”.608

Outro levantamento realizado naquela região avaliou a presença e as 

concentrações de glifosato e de AMPA em determinados corpos hídricos, indicando 

que os resultados obtidos mostram que os córregos da região de Santarém e Mojuí dos 

Campos, em algum momento da aplicação das substâncias, foram contaminados.609 

Um levantamento semelhante a partir da coleta de resíduos de glifosato e AMPA em 

recursos hídricos na região de Santarém e Mojuí dos Campos dispõe que há a presença 

de tais resíduos e que estes encontram-se dentro nos limites normativos vigentes,610 no 

entanto, conforme o próprio estudo sugere, é necessário que se analise criticamente 

estes limites, já que, em comparação com a União Europeia, estes resultados estariam 

acima dos limites normativos aceitáveis.

 Outro estudo sobre avaliação preliminar do risco de contaminação dos 

recursos hídricos na região sugere que quatro das cinco substâncias analisadas podem 

ser lixiviadas para corpos hídricos superficiais e causar contaminação, embora não 

apresentem potencial de contaminação de lençóis freáticos.611 

Inegável afirmar, portanto, que o risco de contaminação por agrotóxicos nas 

águas amazônicas é evidente nesta região. Além disso, sabe-se que há uma série 

de complicadores de ordem metodológica, analítica e estrutural que favorece a 

imprecisão dos dados disponíveis sobre intoxicações, consolidando, assim, barreiras 

às iniciativas de intervenção e ao processo de formulação e implementação de 

608 SCHWAMBORN, Txai Mitt. Expansão da fronteira agrícola, uso de agrotóxicos e riscos de 
exposição humana ao glifosato na região metropolitana de Santarém. 2019. xv, 128 f., il. Dissertação 
(Mestrado em Desenvolvimento Sustentável)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em 
https://repositorio.unb.br/handle/10482/38112. Acesso em 2 set. 2020.
609 PIRES, Nayara Luiz. Expansão da fronteira agrícola e presença de glifosato e AMPA em amostras 
de água da região de Santarém (PA): Desafios analíticos para o monitoramento ambiental. Dissertação 
(Mestrado em Desenvolvimento Sustentável), Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de 
Brasília, 2015. Disponível em https://repositorio.unb.br/handle/10482/19477. Acesso em 25 ago. 2020.
610 PASSOS, Carlos et al. Resíduos de glifosato e AMPA em fontes naturais de água e limites 
regulatórios para avaliar a contaminação no Brasil e na Colômbia. In: VAN SOLINGE, Tim Boekhout et 
al. (org.). Terra e Direitos em Águas Turbulentas: Conflitos socioambientais no Brasil e na Colômbia. 
Utrecht: Xsebra B.V, 2016. p. 55-74.
611 RIBEIRO, Joseph Simões et al. Avaliação preliminar do risco de contaminação dos recursos 
hídricos por pesticidas utilizados no cultivo da soja em três municípios da região Oeste do Pará. In: 
ZUFFO, Alan Mario; AGUILERA, Jorge González. As ciências exatas e da terra no século XXI [recurso 
eletrônico]. Ponta Grossa: Atena Editora, 2019. p. 29-35. Disponível em https://www.atenaeditora.com.
br/arquivos/ebooks/as-ciencias-exatas-e-da-terra-no-seculo-xxi. Acesso em 28 jan. 2020.
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políticas públicas específicas sobre agrotóxicos612. Dessa forma, embora a comunidade 

científica reconheça o potencial danoso e os riscos que os agrotóxicos oferecem 

à saúde, a insuficiência de dados sobre o consumo destas substâncias, aliada ao 

desconhecimento do potencial tóxico e à carência de diagnósticos laboratoriais, 

favorecem o ocultamento e a invisibilidade desse problema de saúde pública613. 

No tópico seguinte, oportunamente, será analisado o caso concreto referente 

aos conflitos étnico-ambientais envolvendo o uso de agrotóxicos, ajuizado pelo 

Ministério Público Federal na região Oeste do Pará, apontando para novas abordagens 

e perspectivas de soluções jurídicas em construção tanto na doutrina quanto na praxe 

de casos similares, conforme já devidamente justificado na introdução.

3. REPERCUSSÕES JURÍDICAS DA CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA POR AGROTÓXICOS 

Em agosto de 2019, o Ministério Público Federal deu início a uma Ação Civil 

Pública614, ainda a ser ajuizada, na Justiça Federal de Santarém, que será proposta 

em face do Estado do Pará e do Município de Santarém, tendo em vista a omissão no 

dever de fiscalização, requerendo um plano de recuperação do igarapé do Açaizal, 

localizado no território indígena autodeterminado Munduruku do Planalto615, assim 

com indenização por dano moral coletivo aos indígenas. O igarapé a que se refere a 

ação, de acordo com perícia realizada616, apresenta sinais de assoreamento e, como 

consequência, redução no volume de água, causadas por mudanças intensivas no uso 

do solo.

O Ministério Público Federal afirma que o igarapé que está sendo assoreado é 

“a sua única fonte natural de água, ocasionando claro prejuízo à saúde dos indígenas”, 

enfatizando a “essencialidade daquele corpo d’água para a população local no 

uso de suas tarefas diárias mais básicas”, especialmente por ser a “principal fonte 

612 PERES, Frederico et al. Desafios ao estudo da contaminação humana e ambiental por 
agrotóxicos. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 10, supl. p. 27-37,  Dec. 2005. Disponível em http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232005000500006&lng=en&nrm=iso. Acesso 
em 28 ago. 220.
613 PIGNATI, Wanderlei et al. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil. In: SOUZA, 
Murilo Mendonça Oliveira de (org.). Agrotóxicos e agroecologia: enfrentamentos científicos, jurídicos, 
políticos e socioambientais. Anápolis: Ed. UEG, 2019. p. 93-115.
614 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/documentos/2019/acao_mpf_
vs_estado_pa_santarem_recuperacao_igarape_acaizal_indigenas_munduruku_agosto_2019-
compactado.pdf. Acesso em 20 ago. 2020.
615  O’DWYER, Eliane Cantarino; SILVA, Katiane. Anthropological practices, inter-group conflicts and 
shared colonial experiences in a regional context of the Lower Amazon. Vibrant, v. 17, 2020. Disponível 
em http://www.vibrant.org.br/lastest-issue-v-17-2020. Acesso em 4 set. 2020. 
616 Inquérito Civil Público nº. 1.23.002.000432/2004-82 e Laudo Técnico nº. 126/2017-UTEC/DPF/
SNM/PA no bojo do Inquérito Policial nº. 0013/2015-4-DPF/SNM/PA.
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de abastecimento natural da comunidade”.617 Composta por uma pluralidade de 

comunidades indígenas da etnia Munduruku, que somadas ultrapassam 600 pessoas, 

essas comunidades dependem fundamentalmente dos substratos extraídos da floresta 

e do igarapé que banha a comunidade.

Este verdadeiro cerco à comunidade e a violação do direito fundamental à água 

traz consigo aquilo que é objeto central de discussão deste trabalho: a contaminação 

da água por agrotóxicos. O uso desenfreado desses agrotóxicos tem sido associado a 

doenças respiratórias e gastrointestinais, bem como a morte de animais que tomam 

daquela água diretamente do igarapé ou que comem os resquícios dos grãos de soja 

das cargas que por ali passam.618

A situação descrita foi denunciada também a nível internacional em 2018, em 

ocasião da visita in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), na 

qual afirmou ter recebido “extensa informação dos povos indígenas do Açaizal, em 

Santarém, no Estado do Pará, sobre a poluição de rios, águas subterrâneas e aquíferos 

subterrâneos por conta do uso indiscriminado de pesticidas e outros produtos 

químicos”.619 A organização Human Rights Watch também fez denúncia através da 

publicação “Você não quer mais respirar veneno”620, assim como o jornal Le Monde 

Diplomatique através das matérias jornalísticas intituladas “Campos de Veneno”621 e 

“Desinformação desafia o controle do uso de agrotóxicos”622.

Como se denota, a violação do direito fundamental à água, especialmente no 

caso em concreto de comunidades indígenas desta região, representa significativo 

risco à sua própria existência. Com efeito, omissões administrativas (especialmente na 

atividade de poder de polícia) das autoridades competentes, a nível local, regional e 

nacional, configuram perigo de extinção de uma etnia, que, em tese, estaria protegida 

por expressos mandamentos contidos na Constituição Federal de 1988 e em demais 

normas infraconstitucionais e internacionais relativas à matéria623.

É indissociável a relação entre direitos fundamentais neste caso concreto. As 

efetivas lesões e ameaças ao direito fundamental à água (CF, art. 6°) refletem, por 

617 BRASIL. Ministério Público Federal (MPF). Ação Civil Pública nº. 1.23.002.000432/2004-82. 
618 BEIRA DO RIO. Os Munduruku do Planalto Santareno: resistência, identidade e território. UFPA, 
2019. Disponível em https://www.academia.edu/41325359/Os_Munduruku_do_Planalto_Santareno_
resist%C3%AAncia_identidade_e_territ%C3%B3rio . Acesso em 4 set. 2020.
619 OAS - ORGANIZATIONS OF THE AMERICAN STATES. CIDH conclui visita ao Brasil. Disponível em: 
https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2018/238.asp. Acesso em 1 set. 2020.
620 Disponível em https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/brazil0718port_web2.pdf. 
Acesso em 3 set. 2020.
621 Disponível em https://diplomatique.org.br/campos-de-veneno/. Acesso em 3 set. 2020.
622 Disponível em https://diplomatique.org.br/desinformacao-desafia-o-controle-do-uso-de-
agrotoxicos/. Acesso em 3 set. 2020.
623  A exemplo da Convenção nº. 169 da Organização do Trabalho (OIT).
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conseguinte, em um feixe de outros direitos, como o direito à saúde, à segurança 

alimentar e à moradia. A conclusão, invariavelmente, não seria outra: a violação 

do direito fundamental à água para comunidades como a que se faz objeto deste 

trabalho representa, necessariamente, ofensa a outros direitos fundamentais, como 

em um derradeiro movimento em cascata. Com efeito, a exigência de proteção ao 

meio ambiente propicia a salvaguarda de outros direitos diretamente relacionados, 

em especial direitos humanos.

O Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, já afirmou o direito originário 

destes povos, sob o termo “indigenato”, que reconhece a relação indígena-terra como 

transcendental e trata dos valores sociais, políticos e ambientais como indispensáveis 

ao desenvolvimento de suas culturas.624 

Vale considerar que a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº. 9433/97), no 

seu art. 2°, inciso I, assegura como um dos seus objetivos a necessária disponibilidade 

de água para a atual e às futuras gerações, em padrões de qualidade adequados aos 

respectivos usos. A água é um recurso imprescindível para qualquer ser humano, 

mas, em se tratando de povos indígenas, os elementos naturais possuem significados 

distintos, para além de sua instrumentalização, ou seja, interagem e conectam-se, 

material e socialmente, através de diferentes usos e sentidos que dão significado ao 

modo de vida destas populações.625 

Em se tratando do problema enfrentado pela comunidade indígena 

Munduruku, conforme descrito no início do tópico, na Ação Civil Pública a ser ajuizada 

pelo MPF é também requerida indenização por dano moral coletivo. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de reconhecer o cabimento 

deste. De fato, conjugando alguns dos principais julgamentos proferidos pela Corte 

Superior com a realidade vivida pelos Munduruku do Planalto, vê-se o interessante  

posicionamento do Min. Herman Benjamin no REsp. 1.180.078, segundo o qual a lesão 

causada ao meio ambiente deve ser indenizada integralmente, permitindo cumulação 

de obrigações de fazer e de não fazer626. Resta evidente, então, que a prioridade é a 

restituição in natura do meio degradado, fato que também se conecta com o plano de 

recuperação do igarapé assoreado, requerido pelo MPF. Mas isso não obsta, contudo, 

o cabimento de indenização pelo dano moral coletivo. 

624 Vide Ações Cíveis Originárias nº. 312, 362 e 366.
625 OLIVEIRA, Rodrigo Magalhães de. A ambição dos Pariwat: consulta prévia e conflito 
socioambiental. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Jurídicas. 
Belém, 2016. p. 40-54. Disponível em http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9584. Acesso em 4 
set. 2020.
626 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmula 629-STJ. Buscador Dizer o Direito, 
Manaus. Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/
detalhes/38ccdf8d538de2d6a6deb2ed17d1f873>. Acesso em: 05/09/2020

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/38ccdf8d538de2d6a6deb2ed17d1f873
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/38ccdf8d538de2d6a6deb2ed17d1f873
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Deveras, a relação dessas populações tradicionais da Amazônia com seu 

habitat diz respeito ao seu próprio modo de vida, sua subsistência e existência. Outras 

espécies de indenização, naturalmente, carregam uma identidade de subsidiariedade 

em face da necessidade de se ter, prioritariamente, o seu lar e as suas tradições 

protegidas. Afirma-se, seguramente, que o dever de indenizar é legítimo, mas que 

acima disso vem o dever de restituir o ambiente degradado e oferecer condições para 

que exerçam sua existência dignamente. Assim, embora a prioridade seja, ao máximo 

possível, a restitutio in integrum, o dever de indenizar não pode ser esquecido. 

Inclusive, para o STJ (REsp. 1.502.967), lesão intolerável de valores fundamentais à 

sociedade são aptos a gerar dano moral coletivo, que certamente se reverterá em 

algum proveito que busque minimizar os efeitos da lesão. 

Situação paralela e similar a que ocorre com os indígenas Munduruku do 

Planalto é a dos indígenas Guyra Kambi’y, da etnia Guarani-Kaiowá,  localizado na 

comunidade indígena Tey Jusu em Caarapó, no Mato Grosso do Sul. O Ministério 

Público Federal requereu, na ação civil pública, a condenação dos réus ao pagamento 

de indenização por dano moral coletivo a ser revertido para programas de saúde e de 

educação em proveito da comunidade indígena, que, em decisão inédita, o Tribunal 

Regional da 3ª Região reconheceu o referido dano“resultante de ofensa à coletividade 

indígena consubstanciada na exposição, de parcela de seu grupo, à substância 

imprópria à saúde humana”627. A condenação resultou na sentença satisfativa através 

do pagamento de R$ 150 mil reais em indenização. Espera-se, minimamente, o mesmo 

resultado para os Munduruku do Planalto.

Ocorre que, como já explicitado, a complexidade que envolve a matéria 

é tamanha que não se mostra apropriado utilizar-se, única e exclusivamente, de 

decisões meramente declaratórias de direitos e eventuais indenizações. Envolverá, 

certamente, uma tutela jurídica específica, que exigirá do aplicador do direito soluções 

que bebam de diferentes soluções apresentadas no próprio direito, decorrentes de 

novas discussões doutrinárias, de jurisprudência em construção, de novos institutos. 

Com efeito, há que se considerar que recentes discussões, ainda em construção e/

ou muito debatidas e controversas em sedes doutrinária e jurisprudencial, que visam 

reconhecer situações fático-jurídicas que merecem um olhar diferente por parte dos 

intérpretes e aplicadores do direito. 

Dessa forma, a seguir, nos subcapítulos, busca-se dialoga;/r algumas dessas 

novas perspectivas jurídicas em face do problema levantado, no que diz respeito 

à violação sofrida pelos Munduruku, tendo em vista soluções que, em tese, visam 

627  Referência processual na Justiça Federal de Dourados: 5000697-54.2017.4.03.6002. Sentença 
publicada dia 19 de dezembro de 2019.
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assegurar a efetiva aplicação do bom direito, com o fim de tutelar o direito lesado e 

ameaçado, por meio de novas perspectivas da ciência jurídica.

3.1 O CASO DOS MUNDURUKU EM FACE DE UM ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 

EM MATÉRIA AMBIENTAL

Este contexto de violação sistêmica destes direitos fundamentais, em âmbito 

federal, já levanta debates em torno do “estado de coisas inconstitucional”628. Por 

certo, significativa é a omissão do poder público frente ao avanço da fronteira agrícola 

para a Amazônia, abrindo margem para massivas violações a direitos fundamentais, 

em ordem sistêmica e perigosa à minorias que deveriam receber proteção mínima do 

Estado. Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)  nº. 60629, 

que até o presente momento encontra-se em fase de audiências públicas, perante o 

Supremo Tribunal Federal. A decisão monocrática do ministro Luís Roberto Barroso 

trata do esvaziamento das políticas públicas brasileiras em matéria ambiental, 

agravada exponencialmente no último ano e meio, e convoca audiência pública a fim 

de estabelecer um diálogo com a sociedade e as autoridades públicas. 

Sobre as especificidades do estado de coisas inconstitucional, Carlos 

Alexandre de Azevedo630 afirma que a config uração se estabeleça será necessário 

o preenchimento de três requisitos, quais sejam: (a) a violação massiva de direitos 

fundamentais (plano dos fatos); (b) a falta de coordenação político-estrutural 

(plano dos fatores) e; (c) remédios dirigidos não apenas a um órgão, mas sim a uma 

pluralidade destes, sendo necessárias mudanças estruturais. 

Breve vista do anteposto neste capítulo deste trabalho torna inegável a relação 

de pertinência do caso dos Munduruku do Planalto Santareno aos pressupostos 

elencados pelo professor Carlos Alexandre. Importa consignar, por oportuno, que 

se trata de uma visão micro de um problema estrutural, que também será analisado 

tópico posterior, em se tratando do processo estrutural, um instituto relativamente 

recente no processo coletivo brasileiro. Mais concretamente, como foi visto, o caso 

dos Munduruku, sob o ponto de vista aqui defendido, parte de uma violação de direitos 

fundamentais que orbitam em torno do direito fundamental à água. Nessa gravitação, 

628 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 
347  – Distrito Federal. Relator: Ministro Marco Aurélio. Pesquisa de Jurisprudência, 9.9.2015. Disponível 
em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4783560. Acesso em 5 set. 2020.
629 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº. 60 – 
Distrito Federal. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso. Pesquisa de Jurisprudência, 2020. Disponível em 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5930776, Acesso em 4 set. 2020.
630 AZEVEDO CAMPOS, Carlos Alexandre. O Estado de Coisas Inconstitucional e o litígio estrutural. 
ConJur, 01.09.2015. Disponível em https://www.conjur.com.br/2015-set-01/carlos-campos-estado-
coisas-inconstitucional-litigio-estrutural. Acesso em 5 set. 2020.
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estão em órbita direitos como a saúde, alimentação, moradia, proteção - todos em suas 

mais variadas peculiaridades. Assim, afirma-se que este caso integra um lamentável 

sistema de indevidas omissões estatais frente a mandamentos expressos de comissões.

Além disso, não se pode negligenciar o que foi apontado pelo ministro relator 

quanto à função contramajoritária da Corte Constitucional631, referente à proteção de 

direitos fundamentais de grupos vulneráveis. Importa dizer que o conjunto de direitos 

que o projeto constitucional atribuiu aos indígenas tem por objetivo eliminar um 

sistema de tratamentos não igualitários632, assegurando, portanto, proteção a essas 

etnias.

Importa consignar que no que diz respeito a melhor doutrina já adverte que 

ação civil pública não pode ser utilizada como sucedâneo de ADI633, ou seja, no que diz 

respeito a ACP ajuizada pelo MPF em Santarém, esta discussão não poderá extrapolar 

a fundamentação. Eventual discussão sobre estado de coisas inconstitucional não é 

objeto da referida ação, bem como parece mais adequado que seja discutido em nível 

estrutural pela Corte Suprema (no caso, já pendente a discussão da ajuizada ADO 60), 

não obstante o caso dos Munduruku seja, certamente, parte do problema.

3.2. NOVAS PERSPECTIVAS HERMENÊUTICAS E CONSTITUCIONAIS: A AMAZÔNIA NO 

CENTRO DAS DECISÕES

Para início, “decisões”, importa saber, se refere em sentido amplo. Este tópico 

trata das decisões tomadas em âmbitos judicial e político, buscando alocar os 

interesses que envolvem a Amazônia em posição de destaque no cenário. 

Conforme dito alhures, o problema parece não ser a criação de direitos, mas 

sim a sua efetivação634. Ainda que objeto de justas críticas e de verdadeira mora 

legislativa, a perspectiva de quem vive na região amazônica é singular, especialmente 

em se tratando de povos etnicamente diferenciados. Desde os sombrios tempos da 

ditadura militar, há na região reflexos atuais dos impactos de aplicações de estudos e 

631 BARROSO, Luís Roberto. Contramajoritário, Representativo e Iluminista: Os papéis dos tribunais 
constitucionais nas democracias contemporâneas. Revista Direito e Práxis, [S.l.], v. 9, n. 4, p. 2171-2228, 
dez. 2018. ISSN 2179-8966. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/
article/view/30806. Acesso em: 5 set. 2020.
632 ARAUJO JUNIOR, Julio Jose. Direitos territoriais indígenas: uma interpretação intercultural. 
Publicum, v. 5, n. 1 (2019). Disponível em https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/publicum/article/
view/36187. p. 20-71.
633 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. Salvador: Editora Juspodivm, 2020.
634 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. São Paulo: GEN, 2004.
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planos de governo que são transportados do eixo Sul-Sudeste para o Norte do Brasil, 

com pouca ou mesmo nenhuma adaptação às peculiaridades regionais635.

Não obstante esse diagnóstico, a Constituição de 1988 é clara no sentido de se 

reduzir as desigualdades sociais regionais (art. 2°), assim como, na verdade, incentiva 

políticas públicas específicas territorialmente localizadas, adequadas a cada realidade 

(art. 43).  Isso se torna mais delicado quando da esfera do objeto de estudos deste 

trabalho, pois mesmo aqueles que visam a proteção dos direitos da pessoa humana e 

são deliberadamente contra a atual desídia política configurada, parecem se olvidar 

ou não conseguir alcançar pesquisas e estudos ou normas que abracem efetivamente 

a região. 

Seja em razão das dificuldades derivadas da dimensão continental do país 

ou qualquer outro motivo, fato é que eventuais soluções que venham remediar o 

problema da contaminação por agrotóxicos de forma genérica e abstrata poderão 

ser insuficientes ou até prejudiciais no caso concreto, se não eivadas de adequação 

específica, isto é, de estudos, pesquisas ou atos normativos que considerem as 

peculiaridades do bioma e dos seus respectivos povos que nele residem. 

Em razão desses argumentos, torna-se importante apresentar outras 

experiências que o Direito tem construído, visando remediar o problema da falta 

de especificidade e adequação a casos concretos similares de povos tradicionais 

ameaçados no interior da Amazônia. Exemplo paradigmático a respeito do tema é 

o referente ao reconhecimento do rio Atrato, na Colômbia, enquanto sujeito de 

direitos. Com base em normas e jurisprudências internacionais e nacionais, a Corte 

Constitucional colombiana reconheceu, além do direito ao ambiente saudável, a 

necessidade de sanar as omissões estatais para assegurar direitos fundamentais das 

comunidades étnicas afetadas e os direitos do rio em si mesmo, considerando seu 

valor intrínseco.636

Primeiramente, faz-se mister considerar as experiência constitucionais latino 

americanas, em que há o reconhecimento de Estados Plurinacionais, nas quais a relação 

com a terra é ressignificada, assim como a natureza637, a exemplo das Constituições 

635 CALDERARO, Gabriel. Human Perception and Public Policy: Development, Integration, and 
Urbanization in the Brazilian Amazon. United Nations University, UNU-IAS, 2020.
636 CÂMARA, Ana Stela; FERNANDES, Márcia Maria. O Reconhecimento Jurídico do Rio Atrato 
como Sujeito de Direitos: reflexões sobre a mudança de paradigma nas relações entre o ser humano 
e a natureza. Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, v. 12, n. 1, 26 abr. 2018. Disponível em 
https://periodicos.unb.br/index.php/repam/article/view/15987. Acesso em 6 set. 2020.
637 MOREIRA, Eliane Cristina Pinto. Justiça Socioambiental e Direitos Humanos: Uma análise a 
partir dos direitos territoriais e povos e comunidades tradicionais. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2017. 
p. 214.
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do Equador e da Bolívia638. A estruturação do Estado desarraiga-se de um modelo 

centralizador e uniforme para um modelo que envolve os verdadeiros atores da 

sociedade. Vislumbra-se no poder a presença das variadas etnias que habitam a nação. 

As deliberações estatais, por força de mandamento constitucional, tem maior chance 

de ser efetivo e atender as demandas sociais porque a presença pluricultural e étnica 

no Poder Público torna possível debate e construção de ideias. Clama-se por uma 

regulamentação que reconheça o direito efetivo através de um debate multicultural, 

que considera o pluralismo jurídico com característica fundamental.639 

Em segundo lugar, ressalta-se a decisão inédita da Suprema Corte de Justiça 

da Colômbia ao reconhecer a Amazônia, enquanto bioma, como sujeito titular de 

direitos640, que inaugura um movimento emblemático no ramo jurídico e na litigância 

climática. Assim, deve ter sua integridade protegida pelo governo, seja com uma 

postura negativa (abster-se de condutas que violem sua existência) seja com uma 

postura positiva (garantir atuações comissivas em sentido de tutela dos seus direitos). 

Trata-se de decisão que chancela a indissociabilidade entre justiça social e justiça 

ecológica.

Em terceiro lugar, por fim, mostra-se interessante a possibilidade de se valer de 

princípios já existentes no sistema, mas utilizando-os como fundamento para que o 

direito seja aplicado de forma a considerar a sensibilidade e peculiaridades da região. 

Embora o raciocínio pareça plenamente possível de se associar a outros princípios, 

elege-se o princípios da precaução. Conforme já desenvolvido no texto, há ainda severa 

falta de imprecisão dos estudos, muitas vezes sem mesmo considerar dados relativos 

a determinadas regiões do norte do Brasil; com esse mesmo comportamento, o direito 

ainda carece de previsões normativas que caminhem nesse sentido. Por isso, frente 

à carência de dados científicos específicos e o interesse de se proteger os direitos 

da região, a utilização deste princípio de maneira mais rigorosa e repetida imporia 

soluções preventivas, valendo-se de instrumentos de medida judicial para assegurar, 

no caso concreto, a cessação dos danos e a prevenção de eventuais outros.

3.3. SOLUÇÕES ADEQUADAS E EFETIVAS: PROCESSO ESTRUTURAL

 No ensejo daquilo já enfaticamente afirmado anteriormente, há real 

necessidade de o direito atuar de modo a causar verdadeiras mudanças, cumprindo 

638 ACOSTA, Alberto. O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. São Paulo: 
Autonomia Literária, Elefante, 2016. p. 145-153.
639 BANIWA, Gersem. Autonomia indígena no Brasil: desafios e possibilidades. In: DUPRAT, Deborah 
(org.). Convenção n. 169 da OIT e os Estados Nacionais. Brasília: ESMPU, 2015. p. 133.
640 GARAVITO, César Rodríguez. Amazonía, sujeto de derechos. Dejusticia, 2019. Disponível em 
https://www.dejusticia.org/column/amazonia-sujeto-de-derechos/. Acesso em 4 set. 2020.
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seu escopo de pacificação social641. Em busca dessa incessante conformação, o 

processo busca a melhor tutela jurisdicional para as variações encontradas no próprio 

direito material642 e no caso concreto. Justamente por isso, a doutrina brasileira tem 

começado a desenvolver uma nova concepção dentro da ideia de tutela jurisdicional 

específica para problemas de ordem estrutural, isto é, do “litígio estrutural”. 

 A discussão, embora nova no direito brasileiro, parte de casos surgidos na 

segunda metade do século XX, nos Estados Unidos. Gira em torno da existência de 

problemas (litígios) que são verdadeira consolidação de estado de permanente 

instabilidade ou de violação a valores ínsitos ao próprio ser humano. 

Didier643 aduz ser necessário distinguir três conceitos distintos para se 

compreender plenamente o instituto: 1. O problema estrutural, que é situação de fato 

em que uma desconformidade indesejada se consolida em estado permanente; 2. O 

processo estrutural, como aquele processo judicial que tem por objeto o problema 

estrutural, tendo natureza jurídica de processo de conhecimento; 3. A decisão 

estrutural, que consistirá em uma decisão  que estabelecerá o estado de conformidade 

desejado. Algumas peculiaridades devem ser consideradas individualmente.

O procedimento é bifásico. Na primeira fase, tem-se a constatação da 

existência de um estado de desconformidade, que não será uma desconformidade 

necessariamente injusta, o que torna mais interessante a discussão sobre políticas 

públicas que são, em tese, legitimadas por terem sido elaboradas formalmente pelo 

Poder Público, mas que, se analisadas em um estudo mais detido, vão demonstrar 

situações que são puramente injustas.  Ainda na primeira fase, além da constatação, 

tem-se a decisão estrutural, que será de conteúdo principiológico, definindo apenas 

um estado ideal a ser alcançado, mas deixando que sucessivas decisões posteriores, na 

segunda fase, construam adequada implementação da decisão estrutural - Arenhart, 

oportunamente, chama-as de “decisões em cascata”644.

Na segunda fase, passa a ser implementada a decisão estrutural. Essa 

implementação não se confundirá com a execução comum, do processo civil, pois há 

ampla atividade cognitiva  durante todo o seu trâmite. Com efeito, a segunda fase 

buscará se manifestar como pela busca de inequívoca concretização dos direitos 

no caso concreto. Por isso, é natural que a segunda fase se prolongue no tempo e 

641 DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho; BADARÓ, Gustavo. Teoria 
Geral do Processo. Salvador: Editora Juspodivm, 2019.
642 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Editora 
Juspodivm, 2018.
643 DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo 
Coletivo. Salvador: Editora Juspodivm, 2020. 
644 JOBIM, Marco Félix; ARENHART, Sergio Cruz. Processos estruturais. Salvador: Editora 
Juspodivm, 2020.
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constitua verdadeiro sistema complexo de atuações. Exemplo disso, citado por Didier, 

é a criação da Fundação Renova, no caso da tragédia de Mariana-MG645.

Ainda na segunda fase, busca-se a definição de tempo modo e grau de execução, 

bem como a definição de regras de transição de um sistema de desconformidade 

para um sistema de conformidade (considerando o art. 23, da LINDB), e a fiscalização 

durante todo o procedimento de implementação da decisão estrutural. Nesse sentido, 

vislumbra-se ampla flexibilidade procedimental, a fim de se obter com mais exatidão 

os mandamentos de otimização estabelecidos principiologicamente na decisão. Tal 

raciocínio encontra refúgio no novo Código de Processo Civil, que estabelece regras 

flexíveis, como a cooperação judiciária (arts. 67 a 69), a atipicidade dos meios de 

execução (art. 805), a ampla participação de terceiros (arts. 119 a 138), a parcelaridade 

do julgamento do mérito (art; 356), dentre outros.

A importância do processo estrutural para o casos relativos a contaminação 

da por agrotóxicos é incontestavelmente complexo. A rigor, não se trata de decisão 

meramente declaratória que reconheça a existência do dano e que condene os réus 

a obrigações de fazer e pagar quantia. O problema é estrutural. O litígio envolve uma 

causa em que a subsistência, a existência e o modo de vida de uma etnia se encontram 

em risco.

A tutela jurisdicional a ser prestada não pode ser meramente aplicadora de um 

direito positivo. A solução deverá ser feita gradualmente, reconstruindo uma estrutura 

indesejada que se configurou por meios que são frutos de um misto de condutas lícitas 

e ilícitas, comissivas ou omissivas, envolvendo diferentes atores e especificidades. Por 

isso, a solução que vem sido construída na doutrina brasileira com o conceito de um 

processo que busque tutela específica e efetiva não pode ser dispensada.

 Em se tratando de decisão estrutural referente a direitos indígenas, recorda-

se do caso Raposa Serra do Sol, discutido pelo Supremo Tribunal Federal através da 

Ação Popular nº. 3.388/RR, onde a Suprema Corte admitiu a demarcação de terra 

indígena, mas estabeleceu diversas “condições” para o exercício, pelos índios, do 

usufruto da terra demarcada, além de vivificados diversos marcos que precisariam ser 

considerados no processo administrativo para a identificação e demarcação de terras 

indígenas646. 

A ideia de um processo que busca construir as soluções é raciocínio que já 

tem espaço na academia brasileira, especialmente em casos como os envolvendo 

645 https://www.fundacaorenova.org/a-fundacao/
646 DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Herme; .OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Elementos para 
uma teoria do processo estrutural aplicada ao processo civil brasileiro. In: Revista de Processo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, v. 45, n. 303, maio 2020. p. 45-81.
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violações sistêmicas de direitos fundamentais de coletividades e povos indígenas. 

Em se tratando dos Munduruku, a experiência científica e a praxe forense mostram 

que os padrões clássicos de um processo comum podem não ser tão efetivos quanto 

se necessita. As aspirações que estão no processo estrutural se apresentam como 

solução a ser seriamente considerada. O direito não está fossilizado, mas, ao contrário, 

buscando se adaptar às demandas de um mundo cada vez mais complexo.

4. APLICAÇÃO PRÁTICA

Em face deste cenário, e com o intuito de provocar efetivo impactos positivos e 

concretos como decorrência deste trabalho, este artigo e outras pesquisas científicas 

que corroboram os argumentos desenvolvidos ao longo do texto serão levados ao 

juízo competente da Ação Civil Pública n° 1.23.002.000432/2004-8, ainda a ser ajuizada 

na Justiça Federal em Santarém-PA, para que sejam sustentados perante o órgão 

jurisdicional, a fim de influenciar o mérito do julgador. 

No requerimento, que já possui minuta, apresenta-se a satisfação dos 

requisitos legais de legitimidade, quais sejam, relevância da matéria, a especificidade 

do tema, bem como a representatividade adequada, considerando a importância de 

estudantes e pesquisadores engajados na fomentação da pluralização dos debates 

jurídicos, antes de decidir, visto que o juiz deverá enfrentar os argumentos trazidos 

pelo interveniente. Assim, no pedido de definição de poderes de amici curiae, a serem 

definidos pelo juiz (CPC, art. 138, §2°), há referência a futuras juntadas de documentos 

e de resultados de pesquisas científicas, bem como a possibilidade de sustentação 

oral perante o juiz da causa647. 

Outra proposta concreta se manifesta em forma de edição de ato normativo por 

parte do Poder Público local, já em debate com entidades políticas locais para futura e 

muito provável consecução. Os impactos causados pelos agrotóxicos, definitivamente, 

decorrem de uma escolha política. Essas políticas públicas não são direcionadas 

aos grupos de menor força econômica, mas são objetos de direta influência de 

representantes de grupos econômicos que encontram-se legitimados por cargos no 

Estado, através do Congresso Nacional e outros espaços institucionais de largo poder 

647  CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Havendo três amici curiae para fazer sustentação oral 
no STF, o prazo deverá ser considerado em dobro, dividido entre eles. Buscador Dizer o Direito, 
Manaus. Disponível em: https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/
ee39e503b6bedf0c98c388b7e8589aca. Acesso em: 04/09/2020

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/ee39e503b6bedf0c98c388b7e8589aca
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/ee39e503b6bedf0c98c388b7e8589aca
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de intervenção na realidade das populações e comunidades menos abonadas que 

vivem nas regiões onde atuam os grupos do agronegócio648.

Entretanto, conforme a própria Lei nº. 7.802/89 admite no seu art. 11, há 

margem para o Município legislar sobre o uso e armazenamento dos agrotóxicos, 

seus componentes e afins. Na medida do interesse local, os municípios devem 

observar as leis federais e estaduais já existentes para criar novas normas. Nesse 

sentido de atribuição de competência local, e observando o princípio da cooperação, 

notadamente sob a forma esculpida na LC 140/11, percebe-se a competência ao 

município para atuar administrativamente controlando o emprego de substâncias 

que comportem risco para a vida, qualidade de vida e meio ambiente (art. 9°, inciso 

XII). Não usurpando a competência da União para a proteção dos povos indígenas, o 

Município está imbuído do dever de proteção  do meio ambiente, devendo agir, dentro 

dos limites e molduras estabelecidos pela Lei e pela Constituição.

 Por isso, tendo em vista a maior facilidade de acesso e comunicação com os 

órgãos  locais, bem como o próprio pedido realizado pelo MPF na ACP, parece não 

somente útil, mas também necessário o debate com o Poder Público municipal em 

Santarém com o fim específico de, administrativamente, criar mecanismo de fiscalização 

(LC 140/11, art. 9°, XII) do emprego de agrotóxicos e de qualquer outra  forma/técnica 

de contaminação que possa afetar direta ou indiretamente o direito fundamental à 

água àquela comunidade. Não demandaria demasiado esforço e/ou recursos para a 

simples imputação de atribuição à Secretaria Municipal do Meio Ambiente do dever 

de fiscalizar periodicamente determinada área, bem como determinadas áreas para 

apresentação de estudos técnicos e acompanhamento.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1. Há uma distribuição desigual dos efeitos negativos do “desenvolvimento” na 

Amazônia, a partir da expansão da fronteira agrícola para a região. Em geral, os povos 

tradicionais e os grupos vulnerabilizados, como agricultores familiares, são os que 

sentem de forma mais evidente esses efeitos.

5.2. O uso desenfreado de agrotóxicos como problema estrutural, no sentido de atender 

a interesses particulares de empresas, empresários e o grande capital, e negligenciar, 

648  PORTO, Marcelo Firpo de Souza. O trágico Pacote do Veneno: lições para a sociedade e a Saúde 
Coletiva. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.34, n.7, 2018. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2018000700302&lng=en&nrm=iso. Acesso em 5 set. 2020.
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através de políticas públicas e falta de incentivos, particularidades da Amazônia, como 

sua biodiversidade e dinâmicas próprias de produção local.

5.3. O direito fundamental à água, na Amazônia, seriamente ameaçado ante o cenário 

político atual, necessita de decisões construídas - jurídicas e políticas - no sentido 

de assegurar sua efetiva proteção, valendo-se de instrumentos estruturantes e que 

garantam a participação dos sujeitos diretamente afetados.

5.4.  Importantes decisões estão prestes a ser tomadas, em esfera nacional (ADO 60) 

e local (ACP dos Munduruku). Espera-se do Judiciário uma atuação que se valha de 

novas perspectivas e soluções jurídicas, que busquem, antes de tudo, a efetividade da 

proteção do direito à água dos Munduruku.

5.5. Tanto para fazer cessar quando para impedir futuras violações ao direito à água 

por meio da contaminação por agrotóxicos, é necessário o reforço do efetivo exercício 

do poder de fiscalização (polícia ambiental), por parte do Poder Público, municipal, 

estadual e federal, por meio de atos administrativos, legislativos e judiciais. 
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1. INTRODUÇÃO

O meio ambiente cultural, previsto no artigo 216 da Constituição Federal, por 

sua característica típica de indeterminação do possuidor do direito, notadamente 

constituindo direito transindividual, exige meios judiciais apropriados de tutela para 

atender as peculiaridades dos direitos que emergem de danos aos conjuntos urbanos e 

sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico 

e científico, pela abrangência de suas consequências e relevância social.

Tais direitos de caráter difuso encontram previsão legal no artigo 81 da 

Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que traz a definição bem como 

diferenciação entre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, sendo esses 

conceitos indispensáveis para a escolha da adequada tutela do direito almejado, à 

medida que o dano ao meio ambiente cultural pode gerar tanto a obrigação de 

reparação deste, amenizando os impactos ou restituindo o ambiente degradado 

(obrigação de fazer), quanto à reparação dos danos sofridos pelas vítimas de forma 

individualizada (obrigação de pagar).
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A tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos no contexto 

do direito ambiental cultural pode ser prestada por meio de ação coletiva, na 

forma prevista na  Lei nº 7.347/ 85 (Lei da Ação Civil Pública), assim como por meio 

do estipulado entre os artigos 91 a 100 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), resguardando as diferenças entre as duas leis, visto que a Ação Civil 

Pública presta-se a tutelar primordialmente interesse difuso e coletivo.

É devido ressaltar que as decisões nas ações coletivas, previstas no art. 

103 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), guardam uma série de 

peculiaridades benéficas para sua utilização como forma de tutela para as vítimas, 

uma delas é o efeito “erga omnes” caso o pedido da ação seja procedente, e em caso 

de improcedência, a vítima pode se socorrer à ação individual, não gerando prejuízos 

aos interesses individuais dos integrantes da coletividade ou do grupo de vítimas.

Ademais, na ação coletiva, o grupo de indivíduos afetados por um mesmo 

evento danoso receberá uma decisão genérica, que reconheça seu direito, de forma 

isonômica e que, ao mesmo tempo, possibilite a quantificação individual quando 

versar sobre direitos individuais homogêneos, respeitando as particularidades de cada 

caso, gerando pacificação social.

O objetivo do presente trabalho é delimitar e conceituar os direitos emergentes 

de um dano ao ambiente cultural, demonstrando a importância do processo coletivo 

para a tutela desses e a importância de políticas públicas para alcançar maior eficácia 

do sistema processual existente. Por meio de pesquisa bibliográfica, com levantamento 

de material impresso, tais como livros e manuais, além de material eletrônico, artigos, 

periódicos e revistas disponíveis online em repositórios de dissertações, teses e obras 

jurídicas doutrinárias, foi feito um estudo sobre aspectos pontuais relacionados aos 

direitos difusos e coletivos e sua tutela.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. DIREITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE CULTURAL COMO TIPICAMENTE DIFUSOS

Anteriormente à discussão da problemática da tutela dos direitos ocasionados 

por um determinado fato considerado dano ao ambiente e patrimônio cultural, é 

primordial que sejam estabelecidas diferenciações entre as formas de direito que 

serão manuseadas durante todo presente trabalho, sendo eles os direitos difusos, 
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coletivos e os direitos individuais homogêneos, previstos no artigo 81, incisos I, II e III 

da Lei nº 8.078/90.649

Os direitos difusos estão legalmente definidos no artigo 81, parágrafo único, 

inciso I da Lei nº 8.078/90, nos exatos termos da letra da lei, como sendo aqueles: 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas 

e ligadas por circunstâncias de fato.

A principal característica dos interesses difusos é a impossibilidade de se 

considerar um único indivíduo isoladamente como titular do direito, mas sim a 

coletividade, podendo ser considerados como tais direitos, os direitos humanos, o 

meio ambiente, a sadia qualidade de vida, o direito dos consumidores, o patrimônio 

público, entre outros.650

Destarte, o direito à preservação do patrimônio cultural, previsto no artigo 

216, da Constituição Federal, é exemplo diferenciativo de direito transindividual ou 

metaindividual, sendo assim, direito difuso, visto que, o bem jurídico reivindicado é 

indivisível, atingindo diretamente indivíduos indeterminados ou indetermináveis.

Outrossim, os direitos difusos podem igualmente serem definidos como 

aqueles que possuem natureza metaindividual, indivisível, sendo os titulares do 

direito indetermináveis, porém, ligados por uma circunstância fática sem existência 

de vínculo jurídico preciso, cabendo ainda serem definidos como: uma forma de 

feixe de interesses individuais com objeto indivisível, compartilhado por pessoas 

indetermináveis e unidas por uma circunstância de fato conexa.651

É possível depreender que os direitos e interesses difusos apresentam como 

características: indivisibilidade do objeto, indeterminação absoluta dos sujeitos, 

indivíduos unidos por circunstâncias de fato extremamente mutáveis (ausência de 

vínculo jurídico), alta conflituosidade interna (diversidade de opiniões e pretensões) e 

alta abstração (menos palpáveis e materializáveis).652  

Percebe-se ainda, que os interesses difusos constituem uma categoria de direito 

material advinda da superação da dicotomia entre interesse público e interesse 

privado. Constituindo, portanto, um direito que não pertence à administração pública 

649 . BRASIL. Lei nº 8.078/90, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1990
650 . MAZZO, Fernando Henrique Machado, Incidente de resolução de demandas repetitivas: análise 
de sua eficácia enquanto instrumento para solução uniforme das demandas de massa. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2019, p.34.
651 . MAZZILLI, Hugo Nigro. A Execução dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2017. 
p. 55.
652 . GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Direitos difusos e coletivos: teoria geral do processo 
coletivo. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 58.
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ou indivíduos particularmente determinados, mas sim a um grupo de pessoas, uma 

classe, uma categoria ou à própria sociedade em seu sentido amplo.653  

Assim sendo, trata-se de um direito subjetivo propriamente dito, pois as 

pretensões podem ser comuns a todos os integrantes de uma comunidade mas não 

imputáveis a ninguém, com características marcantemente extrapatrimoniais das 

pretensões metaindividuais, à medida que não são economicamente apropriáveis por 

ninguém, individualmente.654  

Portanto, é possível abstrair que os direitos difusos relacionados ao meio 

ambiente cultural são direitos pertencentes a toda sociedade, que a todos pertence 

o direito de fruição e, ao mesmo tempo, pertence a todos a obrigação por sua 

conservação, necessariamente.

2.2. DIREITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE CULTURAL EVENTUALMENTE COLETIVOS

Destaca-se ainda, que o direito coletivo, previsto no art. 81, parágrafo único, 

inciso II, da Lei nº 8.078/90, deve salientado no presente trabalho pela especificidade 

necessária para sua caracterização, uma vez que o grupo de indivíduos vítimas 

necessita pertencer a uma mesma classe ou categoria de indivíduos, ligados entre si 

ou com a parte contrária em uma relação jurídica, visto que tal situação é comum no 

dano ambiental cultural por geralmente afetar grupos ou categorias que suportam 

algum tipo de hipossuficiência, tais como silvícolas, quilombolas, artesãos, pescadores, 

entre outros.

O meio ambiente cultural é expressão que refere-se ao conjunto de bens e 

interesses que exprimem integração entre o ser humano e o meio ambiente, tanto 

natural quanto artificial, como aqueles de valor histórico, turístico, paisagístico e 

arqueológico, podendo ainda incluir valores e bens imateriais, tais como os costumes 

e identidade regional, para todos os efeitos, atraindo o interesse social para a proteção 

do bem tutelado. 655

O interesse coletivo apresenta como características: a indivisibilidade do objeto, 

visto que não podem ser partilhados entre seus titulares (ou todos os membros do 

grupo são titulares do direito, ou ninguém é); individualmente indeterminados, mas 

determináveis por grupos; unidos por circunstância jurídica; baixa conflituosidade 

653 . ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de 
direitos, 6º ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2014. p.34.
654 . GOZZOLI, Maria Clara et al. Em defesa de um novo sistema de processos coletivos: uma 
homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: ed. Saraiva, 2010. p.174.
655 .  MAZZILLI, Hugo Nigro. A Execução dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2017. 
p.241.
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interna em decorrência da homogeneidade do grupo; menor abstração comparado 

aos direitos difusos.656

Nesse prisma, todos os que vivem interligados diretamente com esses espaços 

onde há forte interação humana, histórica e ambiental, adquirem a característica de 

grupo possuidor de interesse na conservação do meio ambiente cultural, podendo 

ainda ser uma associação ou sindicato que dependa de área culturalmente relevante 

para exercer suas funções, podem, portando ser enquadrados como titulares de 

direitos coletivos.

2.3. O DIREITO À REPARAÇÃO INDIVIDUAL DE UM DANO AO MEIO AMBIENTE 

CULTURAL (DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS)

Da mesma maneira que os direitos difusos e coletivos, a acepção legal dos 

direitos individuais homogêneos, encontra-se no art. 81 da Lei nº 8.078/90, porém, 

no parágrafo único, inciso III, que os conceitua simplesmente como: “os decorrentes 

de origem comum”, sem contudo, existir um número mínimo ou máximo de 

indivíduos prejudicados pelo dano compartilhado, unidos somente em função da 

homogeneidade.657

Os direitos difusos não se confundem com os interesses individuais homogêneos, 

visto que os direitos difusos são caracterizados pela transindividualidade, 

indivisibilidade e indeterminação dos indivíduos afetados, em contrapartida, os 

interesses individuais homogêneos constituem uma ofensa de cunho individual 

causada por um fato de origem comum, cujo liame com a parte contrária decorre da 

própria lesão sofrida. Nessa relação, ao contrário do que acontece com os direitos 

difusos, o dano é individualizado, pois acomete de modo diverso a esfera jurídica de 

cada afetado, permitindo a determinação das pessoas atingidas.658  

Sendo assim, direitos individuais homogêneos são direitos subjetivos 

individuais, onde a homogeneidade é qualificativo utilizado para reconhecer um 

conjunto de direitos subjetivos individuais adstritos entre si por uma relação de 

semelhança, que permite a defesa coletiva de todos afetados. Há, nessa compreensão, 

uma pluralidade de titulares, como ocorre nos direitos metaindividuais, porém, ao 

contrário desses, que são indivisíveis e indeterminados; nos interesses individuais 

656 . GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Direitos difusos e coletivos: teoria geral do processo 
coletivo. São Paulo: Saraiva, 2012. p.59-60.
657 . GOZZOLI, Maria Clara et al. Em defesa de um novo sistema de processos coletivos: uma 
homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: ed. Saraiva, 2010. p.192.
658 . GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos 
autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2017. p.884.
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homogêneos, apesar da pluralidade, existe a determinação dos indivíduos e a 

divisibilidade do objeto.659  

Contudo, os direitos individuais homogêneos, como a própria nomenclatura 

sugere, não são direitos sociais, porém, surgem de uma lesão em massa, cada vez mais 

comuns nas sociedades atuais, cujas pessoas são individualmente atingidas por uma 

mesma situação fática, de modo que uma proteção coletiva serve para racionalizar a 

prestação jurisdicional, tornando-a mais efetiva e com decisões menos contraditórias.660

Existe parte da doutrina que entende que os interesses individuais homogêneos 

não se tratam de direitos coletivos, mas direitos individuais coletivamente tratados 

por questão de instrumentalização para a obtenção da tutela jurisdicional 

constitucionalmente adequada, visto que, nem sempre a realização individual desses 

direitos significativamente interessante para serem pleiteados em ações individuais.661  

Sendo assim, é clara que a intenção do legislador ao criar a figura dos direitos 

individuais homogêneos era obter uma forma de tutela que possibilitasse a tutela 

coletiva de direitos individualmente considerados, consequentemente, a criação 

de um instrumento voltado para o princípio da economia processual e aumento da 

capacidade da tutela jurisdicional.

O direito individual homogêneo na seara ambiental é reconhecido e validado 

tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, de forma que o mesmo entendimento 

deve ser aplicado aos danos ao meio ambiente cultural, de forma a dar a tutela o mais 

ampla possível ao indivíduo lesado nesse contexto, independentemente de fazer parte 

de um grupo específico, porém apresentando alguma hipossuficiência, que possibilite 

seu enquadramento como vítima de um fato lesivo ao patrimônio natural, histórico ou 

cultural.

2.4. A NATUREZA DO DANO AO PATRIMÔNIO CULTURAL AMBIENTAL E OS DIREITOS 

DELE ORIGINADOS

O patrimônio cultural ambiental é bem pertencente a toda sociedade, 

independentemente da maneira que se dê o seu domínio ou posse, seja público ou 

privado. A sua fruição, em qualquer hipótese, constituirá direito de toda coletividade, 

mantendo a metaindividualidade e a indeterminação dos sujeitos titulares de direito 

sobre ele.

659 . ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de 
direitos, 6º ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2014. p.35.
660 . HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Curso completo do Novo Processo Civil. Niterói: ed. Impetus, 
2016. p.787.
661 . DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual cível: processo coletivo. 12º ed. Salvador: 
ed.JusPodvum, 2018. p.83-84.
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O interesse público primário é o interesse social ou da coletividade como um 

todo ou até mesmo alguns dos mais autênticos interesses difusos, sendo exemplo, por 

excelência, os direitos relacionados ao meio ambiente em geral. Ainda, situados entre 

os interesses públicos e interesses privados, existem os interesses transindividuais, 

metaindividuais ou ainda interesses coletivos em sentido “lato”, os quais são 

compartilhados por grupos ou categorias de pessoas, constituindo interesses que 

extrapolam o âmbito individual mas não chegam a firmar interesse público.662

Os direitos coletivos “lato sensu” constituem interesse público primário, seja 

em razão das dimensões do ilícito ou dano, seja em razão dos valores atrelados ao 

bem jurídico tutelado ou ao número de pessoas atingidas ou a extensão do grupo 

atingido. Podemos ainda considerar como interesse público primário, igualmente, 

determinados interesses individuais considerados e protegidos como direitos 

fundamentais.663  

Por se tratar de direito constitucionalmente previsto, podemos afirmar ainda 

que o meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito fundamental 

relacionado à dignidade da pessoa humana, e, portanto, indisponível, sendo que a 

responsabilidade de sua conservação não é somente do dever público, mas também 

de toda coletividade.664

Dessa forma, em muitas situações os interesses comuns a uma pluralidade 

indeterminada ou indeterminável de pessoas, não comporta a decomposição em um 

feixe de interesses individuais, a medida que há uma comunhão indivisível de possíveis 

interessados, de forma que a satisfação de um só deve implicar necessariamente na 

satisfação dos demais.665

Em outras hipóteses é possível distinguir interesses referíveis individualmente 

aos membros da comunidade atingida, que eventualmente poderiam ser discutidos 

individualmente, podendo ocorrer a vitória de alguns e a derrota de outros, tal 

fenômeno adquire dimensão social, causando desequilíbrio na sociedade, de forma 

que o processo em separado é insatisfatório para a pacificação social. 666 

Diante da natureza intrínseca do dano ambiental, que pode ocasionar direitos 

662 . MAZZILLI, Hugo Nigro. A Execução dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 
2017. p. 52.
663 . DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual cível: processo coletivo. 12º ed. Salvador : ed. 
JusPodvum, 2018. p.42.
664 . SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de direito ambiental, 14.ed. São Paulo: ed. Saraiva, 2016. 1024 
p.162.
665 . GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Processo coletivo: do surgimento a atualidade. São Paulo: ed. 
Revista dos Tribunais, 2014. 1435 p. 73.
666 . GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Processo coletivo: do surgimento a atualidade. São Paulo: ed. 
Revista dos Tribunais, 2014. 1435 p. 74
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passíveis de reparação para toda a coletividade (ofensa a direitos difusos), assim 

como, direitos a serem individualmente ressarcidos (direitos individuais homogêneos), 

a tutela coletiva mostra-se adequada para efetivação de direitos em ambos os casos 

em benefício da economia processual.

Destaca-se ainda a possibilidade do processo coletivo beneficiar um número 

maior de vítimas do evento danoso, visto que não é necessário dispender recursos 

financeiros para se aproveitar da sentença genérica coletiva, o que promove o acesso 

à justiça das pessoas economicamente hipossuficientes e que buscam e necessitam 

de reparação pelos danos sofridos, à medida que o dano ambiental geralmente afeta 

gravemente direitos fundamentais.

O exercício da jurisdição em matéria ambiental verificada no direito brasileiro 

vigente, é a adequação e efetividade das tutelas jurisdicionais previstas no modelo 

processual coletivo como forma de viabilizar a participação pública na defesa do 

meio ambiente, proporcionando uma justiça que possa beneficiar um maior número 

de afetados. Com efeito, é possível tanto tutela jurisdicional preventiva, quanto tutela 

reparatória ou ainda de urgência em matérias relacionadas ao meio ambiente.667  

2.5. O PROVIMENTO JURISDICIONAL PARA TUTELAR O MEIO AMBIENTE CULTURAL

A tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos exige 

sistemática própria, visando alcançar a proteção de interesses incidentalmente 

originados pela mesma situação fática considerada danosa ou prejudicial, destacando-

se a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil 

Pública) como normas norteadoras do processo coletivo, constituindo ferramentas 

essenciais para defesa de direitos na seara do patrimônio cultural e ambiental.

Resta indubitável que o microssistema processual coletivo modernizou 

institutos tradicionais e individualistas do processo civil, alterando significativamente 

alguns institutos que não eram apropriados a tutela dos interesses metaindividuais.668

Historicamente, as atualizações do sistema processual civil operaram-se em 

duas fases distintas. A primeira iniciou-se em 1985 (Lei nº 7.347/85), porquanto foram 

introduzidos no ordenamento brasileiro instrumentos até então desconhecidos, 

destinados a dar curso às demandas de natureza coletiva, a tutelar os direitos 

transindividuais, e, com mais amplitude, a própria ordem jurídica abstratamente 

667 . MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Participação, processo civil e defesa do meio ambiente no direito 
brasileiro. 2010. 715 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de direito da Universidade de São Paulo 
– USP, São Paulo, SP, 2010. p.451.
668 . CHECCHINATO, Renata Pires Castanho. Relação entre demandas coletivas, com ênfase no 
dano ambiental. 2009. 196 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo – USP, São Paulo, SP. 2009. p.47



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

279

considerada, destacando ainda, a criação da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor) nessa primeira etapa. Uma segunda fase, que teve início em 1994, 

introduzindo mecanismos com a finalidade de aperfeiçoar o Código de Processo Civil 

e adaptá-lo às novas necessidades da sociedade.669

O processo coletivo, originado das reformas legislativas das últimas décadas, 

adquire condição de subsistema bem definido no processo civil, munido de ferramentas 

adequadas para tutelar direitos coletivos e prestar tutela coletiva a direitos individuais 

homogêneos, que ainda não é um produto acabado, continua em evolução, todavia, 

constitui um instrumento dos mais avançados em relação aos seus congêneres, 

representando avanço na tutela dos interesses sociais.

No âmbito processual, o que caracteriza os interesses metaindividuais, ou de 

grupo, não é somente o fato de serem compartilhados por diversos titulares individuais 

unidos pelo mesmo liame fático ou jurídico. Mais do que isso, é a circunstância de 

que a ordem jurídica reconhece a conveniência da substituição do acesso individual 

dos lesados à justiça por um acesso coletivo, que não apenas deve ser apto a evitar 

decisões contraditórias, como deve conduzir a uma solução mais eficiente da lide, 

promovendo a economia processual e objetivando à imutabilidade da coisa julgada.670

Diante de situações que existe alta significância do direito discutido, eis que 

o mesmo tem alcance social, observa-se que o processo coletivo somente pode 

ser instaurado para defesa dos interesses sociais, que seriam os difusos, coletivos e 

individuais homogêneos, estando todos conceituados no artigo 81, parágrafo único, 

incisos I, II e III da Lei nº 8.078/90, respectivamente. A utilização do processo coletivo 

tem intuito de racionalizar a atividade jurisdicional, de modo a evitar a pulverização 

de demandas individuais, quando em um único processo é possível resolver a lesão 

que tem alcance social.671

A tutela coletiva permite que em um só processo, com uma só prova, se obtenha 

um único provimento jurisdicional que aproveitará não somente a um grupo como 

um todo, mas também a cada integrante, individualmente considerado, promovendo o 

acesso à justiça de forma isonômica. 672

Podemos ainda inferir que aglutinando interesses individuais, pretensões que 

seriam julgadas inúmeras vezes, por inúmeros magistrados, podem ser resumidas a um 

669 . ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de 
direitos, 6º ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2014. p.14.
670 . MAZZILLI, Hugo Nigro. A Execução dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2017. 
p. 64.
671 . HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Curso completo do Novo Processo Civil. Niterói: ed. Impetus, 
2016. p.789.
672 . MAZZILLI, Hugo Nigro. A Execução dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2017. 
p.147.
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único processo, passando por uma única fase instrutória e gerando uma única decisão. 

Ganha-se em recursos humanos e materiais, evitando que vários julgadores precisem 

decidir sucessivamente sobre casos afins.673

Devido às características peculiares dos interesses metaindividuais, a 

propositura de mais de uma demanda coletiva, por diferentes legitimados ativos, todas 

com efeitos “erga omnes” e objeto indivisível, pode levar à prolação de comandos 

contraditórios, com desdobramentos no plano prático, podendo gerar situações 

insustentáveis, especificamente nos conflitos ambientais, dado o caráter difuso do 

bem tutelado.674

Tal fato, justifica a utilização de sistemas processuais que evitem o ajuizamento 

de mais de uma ação coletiva, ou que faça seu agrupamento junto a outras que 

versem sobre o mesmo direito material e situação fática, como assim também ocorre 

no âmbito das ações individuais.

Nas causas coletivas, fazendo uso de regras processuais de conexão e 

prevenção, presentes no Código de Processo Civil, ocorre a reunião das causas em 

um mesmo juízo, objetivando economia processual, considerando que são demandas 

semelhantes, uma vez que, provavelmente, a atividade processual de uma sirva às 

demais, tal dinâmica evita decisões contraditórias. Em situações de impossibilidade da 

reunião das ações é possível determinar a suspensão de um dos processos, de modo 

que uma aguardará a decisão da outra, tal fato pode ocorrer quando mais de uma 

ação é ajuizada sob procedimentos distintos ou competência material diversa.675

Outro ponto a ser ponderado, é que ao contrário do que ocorre nas ações 

individuais, no processo coletivo a extensão do julgado às partes interessadas verifica-

se “secundum eventum litis”(eficácia ultra partes é dependente da procedência 

ou improcedência da ação), ocorrendo a extensão da coisa julgada a terceiros e 

“in utilibus”,favorecendo membro do grupo, apenas na hipótese de acolhimento da 

demanda, atingindo os legitimados pelo artigo 82 da Lei nº 8.078/90; mas, em se 

tratando de interesses individuais homogêneos, o desacolhimento do pedido alcança 

os legitimados pelo artigo 82 da Lei nº 8.078/90, e, dentre os interessados, meramente 

673 . OSNA, Gustavo. Direitos individuais homogêneos: pressupostos, fundamentos e aplicação no 
processo civil. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2014.
674 . CHECCHINATO, Renata Pires Castanho. Relação entre demandas coletivas, com ênfase no 
dano ambiental. 2009. 196 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo – USP, São Paulo, SP. 2009. p.04.
675 . DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual cível: processo coletivo. 12º ed. Salvador : ed. 
JusPodvum, 2018. p.168.
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os que atuaram no processo como litisconsortes, conforme artigo 103, III da Lei nº 

8.078/90.676

Com efeito, até mesmo para os direitos individuais homogêneos, a coisa 

julgada opera “erga omnes” no plano coletivo, em caso de acolhimento ou rejeição da 

demanda, não sendo possível repetir a demanda coletiva, mas a coisa julgada negativa 

não prejudica as ações individuais. Por óbvio, o precedente da rejeição da demanda 

coletiva constituirá precedente no âmbito da ação individual, mas a coisa julgada 

negativa somente gerará efeitos no plano coletivo, não impedindo a propositura da 

ação individual caso seja considerado interessante sua propositura, garantindo assim, 

a restrição da coisa julgada às partes.677

Acerca da tutela dos direitos individuais homogêneos, após a sentença cada 

vítima fará prova do “quantum” necessário para a reparação do dano sofrido, em fase 

de liquidação de sentença, aproveitando-se do título executivo judicial que reconheceu 

o direito à reparação.678 A dinâmica particular do processo coletivo gera economia 

processual à medida que com um único conjunto probatório, uma única demanda, 

é possível beneficiar um grande número de vítimas, bastando, após o trânsito em 

julgado, proceder a liquidação da sentença.

No âmbito dos direitos difusos, a indenização obtida na ação coletiva é 

destinada a um “Fundo de Defesa de Direitos Difusos”, previsto no artigo 13 da Lei nº 

7.347/85, que tem como finalidade primordial a reparação do dano causado, entre 

outras hipóteses. Idealmente, o próprio bem deve ser reparado com o dinheiro da 

condenação, porém, em caso de impossibilidade, poderá ser usado para preservar 

ou restaurar outro bem compatível, podendo haver certa flexibilidade em sua 

utilização.679

Superado o elementar entendimento da dinâmica do processo coletivo, é 

possível argumentar que a adoção da tutela coletiva em relação à individual é 

tendência doutrinária, haja vista que, se manejada adequadamente, mostra-se mais 

prática, célere e econômica na jurisdicionalização de conflitos oriundos das demandas 

que versem sobre interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, comuns 

676 . CASTRO, Ana Paula. A coisa julgada e as ações coletivas. Artigo de Iniciação Científica 
apresentado como requisito para bolsa PIBIC/CEPE, 2005. São Paulo, SP: PUC-SP, 2005. Disponível em  
<https://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_ana_paula.pd>. Acesso em 17 de setembro 
de 2019.
677 . GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Processo coletivo: do surgimento a atualidade. São Paulo: ed. 
Revista dos Tribunais, 2014. 1435 p. 391.
678 . MAZZILLI, Hugo Nigro. A Execução dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2017. 
p.651.
679 . MAZZILLI, Hugo Nigro. A Execução dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2017. 
p.642-643.
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na sociedade brasileira contemporânea. A tutela coletiva constitui forma de prover 

resposta judiciária isonômica às necessidades e aspirações sociais.680

Constitui finalidade típica do uso da sistemática dos processos coletivos a 

promoção da efetividade processual, a medida que, os instrumentos estatais são 

incapazes de realizar o direito material e produzir efeitos rápidos e satisfatórios para 

aqueles que necessitam de uma tutela jurisdicional.681

Além do mais, os processos coletivos legitimam a função jurisdicional por 

meio da isonomia processual, pressuposto do Estado democrático de direito, que 

afasta qualquer tipo de privilégio e proíbe distinções não autorizadas pelo texto 

constitucional.682 Tal afirmação é totalmente procedente pela metodologia de 

julgamento das demandas coletivas, visto que todos os titulares de um direito recebem 

o mesmo tratamento e a mesma sentença.

Apesar do seu caráter indiscutivelmente benéfico à sociedade das ações 

coletivas, na medida em que, alargando a legitimação “ad causam”, amplia-se o acesso 

à justiça, cabem algumas críticas à possibilidade da adoção deste instrumento. Por 

óbvio, esse aumento de legitimação deve vir somado a políticas públicas para estimular 

o exercício da cidadania, a cultura da justiça e difundir os conceitos de retidão, 

de integridade e de honestidade, que devem sempre permear o comportamento 

humano.683

A tutela ao meio ambiente cultural deve ser a mais ampla possível devido a 

importância do bem tutelado e sua relação direta com a dignidade da pessoa humana, 

de forma que o todos os recursos processuais disponíveis devem ser utilizados 

para resguardar o direito dos indivíduos vítimas, seja mitigando os efeitos do dano, 

recuperando o ambiente ou indenizando perdas individuais e coletivas originadas 

pelas alterações ambientais, urbanísticas ou que impossibilitem o exercício de 

costumes e práticas de uma determinada comunidade.

680 . ALMEIDA, Gustavo Milaré. Execução de interesses individuais homogêneos: análise crítica e 
propostas. São Paulo: ed. Atlas, 2014. p. 171.
681 . ALMEIDA, Gustavo Milaré. Execução de interesses individuais homogêneos: análise crítica e 
propostas. São Paulo: ed. Atlas, 2014. p.170.
682 . COSTA, Fabrício Veiga. Modelo constitucional de Processo Coletivo: um estudo crítico a partir 
das ações coletivas como ações temáticas. Revista do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, nº.17, p. 213-238, 2011. Disponível em: <http://www.mp.go.gov.br/revista/pdfs_1/Modelo%20
constitucional%20de%20processo%20coletivo.pdf>. Acesso em 22 setembro de 2019
683 . PINA, Andréa Dantas. A tutela coletiva dos direitos a ação civil pública brasileira e a class 
action for damages norte-americana. 2012. 96 f. Monografia (Mestrado em Direito Público) – Instituto 
Brasiliense de Direito Público, Brasília, DF, 2012. p.91.

http://www.mp.go.gov.br/revista/pdfs_1/Modelo constitucional de processo coletivo.pdf
http://www.mp.go.gov.br/revista/pdfs_1/Modelo constitucional de processo coletivo.pdf
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2.6. A NECESSIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO PARA OTIMIZAÇÃO DA 

TUTELA DO PATRIMÔNIO CULTURAL AMBIENTAL

Podemos falar da importância de um novo direito social ocasionado pelos 

processos coletivos, que tem como base a ideia de justiça social e que depende, 

prioritariamente, de políticas públicas para sua efetivação.684  

Nesse prisma, abstrai-se que a adequada tutela ambiental e patrimonial não 

é somente uma questão a ser discutida no âmbito do judiciário, antes disso, precisa 

haver a conscientização da população sobre seus direitos fundamentais e das formas 

oferecidas pelo aparato estatal para sua tutela, seja ela preventiva, repressiva ou 

reparadora, de forma a garantir a proteção do meio da maneira mais ampla possível, 

cumprindo o preconizado na Constituição Federal.

A importância do meio ambiente para toda a sociedade e o número de agentes 

e variáveis envolvidas, faz com que cada pessoa em sua proteção tenha importância 

infinitesimal, potencializando o “efeito carona” (quando um indivíduo se beneficia da 

ação de proposta por outro) de qualquer ação coletiva para sua defesa. Ações com 

elevada representatividade tendem a ser mais efetivas.685

Destarte, a educação patrimonial e ambiental constitui tarefa prioritária, 

revelando a diversidade cultural, social e ambiental, transformando a população em 

agente histórico-sociais, produtores e guardiões de cultura, de forma a observarem se o 

crescimento regional está sendo feito ancorado nos pressupostos de sustentabilidade 

social, econômica e ambiental.686

Tal conscientização da sociedade em geral e dos próprios administradores 

públicos mostra-se fundamental, orientando que além da existência do dever negativo 

de não poluir, existe o dever da prática de ato positivo, seja para impedir o dano 

ambiental, seja para reparar o dano ocorrido, seja até mesmo para evitar possíveis 

comportamentos de risco para o meio ambiente.687

A prática da ética transmitida pela educação ambiental pode alterar 

o comportamento das sociedades de forma benéfica, mostrando a adequada 

compreensão dos problemas socioeconômicos e político-ambientais e sua influência 

684 . RICHTER, Bianca Mendes Pereira. Princípios do processo civil tradicional aplicados ao processo 
coletivo. 2013. 267 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo – USP, São Paulo, SP, 2013. p.21.
685 . GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Processo coletivo: do surgimento a atualidade. São Paulo: ed. 
Revista dos Tribunais, 2014. 1435 p. 190-192.
686 . PELEGRINI, Sandra C. A. Cultura e natureza: os desafios nas práticas preservacionistas na esfera 
do patrimônio cultural e ambiental. Revista Brasileira de História, vol. 26, nº 51, 2006  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882006000100007 >
687 . MAZZILLI, Hugo Nigro. A Execução dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2017. 
p. 213.
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na degradação do meio, de forma a tomarem atitudes acertadas, que proporcionem 

melhoria da vida do ser humano mesmo nos grandes centros, tendo como ponto 

fundamental o exercício da cidadania.688

Surge como questão de fundamental importância a difusão da legislação 

ambiental e dos meios de tutela, tanto no âmbito administrativo, quanto judicial, 

de tal forma que o cidadão tenha conhecimento e condições para buscar a defesa 

do patrimônio coletivo, de forma adequada e efetiva, visto que o estado possui 

ferramentas para tal, que não trazem ônus aos indivíduos interessados e tem o 

poder de fazer cessar o dano ou repará-lo, beneficiando a sociedade como um todo, 

ampliando a eficácia das normas pela efetiva utilização dos dispositivos legais de 

proteção e recursos jurídicos existentes.

3. CONCLUSÕES

1. Os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos podem advir de 

um dano ao meio ambiente cultural, que devido a importância do bem tutelado, 

diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana, atraindo o interesse público 

primário, podendo em qualquer uma das hipóteses supramencionadas ser objeto de 

tutela coletiva.

2. O ordenamento jurídico pátrio, no intuito de garantir a tutela do meio 

ambiente  cultural, de forma ampla, autoriza vários legitimados a compor o polo ativo, 

previstos na Leis nº 7.347/85 e Lei nº 8.078/90, de forma a assegurar a proteção dos 

direitos fundamentais previstos nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal.

3. Ainda com o intuito de ampliar o acesso das vítimas de danos em massa ao 

processo coletivo, a doutrina e jurisprudência têm admitido no polo ativo os titulares 

de direitos individuais homogêneos, em litisconsórcio facultativo, desde que haja 

relevância social do direito pleiteado e grande número de vítimas, sendo a tutela 

coletiva usada instrumentalmente.

4. Os processos coletivos utilizam método que prima pela economia processual 

e ao mesmo tempo promovem o tratamento equânime dos lesados devido à existência 

de uma única decisão. Como consequência do tratamento isonômico obtido pelos 

indivíduos lesados ao longo do processo, as decisões tendem a trazer maior pacificação 

social.

5. As tutelas coletivas são viáveis e devem ser priorizadas à tutela individual, 

sendo necessária a implantação de políticas públicas, especialmente de educação 

688 . SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de direito ambiental, 14.ed. São Paulo: ed. Saraiva, 2016. 1024 
p. 95-97.
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da comunidade para exercício da cidadania, ampliando a proteção do patrimônio 

ambiental e cultural, para que os interessados procurem a jurisdição em caso de lesão 

a direitos fundamentais.
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INTRODUÇÃO

O meio ambiente não conhece fronteiras políticas, dado que essa é uma 

prerrogativa do ser humano. Sendo assim, de forma abrangente, o planeta terra 

constitui-se em um enorme ecossistema natural, denominado biosfera, a exigir 

constantemente uma tutela global, vez que os danos ambientais provenientes de ações 

humanas poluidoras têm a capacidade de alcançar praticamente todas as partes do 

globo terrestre.

Com efeito, o impacto da atividade humana sobre o meio ambiente vem 

provocando mudanças nas condições em que vive parte significativa da humanidade 

que, segundo os especialistas, podem ser ainda maiores e mais profundas nos 

próximos anos, caso não sejam limitadas ou revertidas as consequências negativas da 

degradação ambiental o mais breve possível. 

Sendo assim, cresce em relevância e magnitude a solidariedade entre as nações 

a fim de formularem políticas públicas globais para o desenvolvimento sustentável, 

especialmente por meio da celebração de tratados internacionais que instituam metas 

de redução e controle da poluição, sendo este o conteúdo jurídico do Princípio da 

Cooperação entre os Povos, previsto tanto no inc. IX, do art. 4º, da Constituição Federal 
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de 1988, quanto na Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, de 

1972, em seu Princípio 24.689

Corolário disso, as questões vinculadas à preservação ambiental e à promoção 

do desenvolvimento sustentável podem ser complexas, exigindo volumes significativos 

de recursos materiais e financeiros, nem sempre disponíveis em muitos Estados. Ao 

mesmo tempo, uma das mais evidentes características das questões ambientais é a 

grande capacidade de que problemas no meio ambiente ocorridos em um país gerem 

desdobramentos em outras partes do mundo ou, inclusive, em escala global.

Segundo as lições de Valerio de Oliveira Mazzuoli, 

Direitos Humanos e Meio Ambiente, ao lado da democracia, passaram 

a marcar de maneira ampla e inovadora, a nova agenda internacional 

do século XXI, notadamente após as grandes mudanças ocorridas no 

mundo em virtude do processo de globalização, cujos reflexos são 

marcantes e decisivos para o entendimento dos novos fenômenos 

globais surgidos no planeta a partir de então.690

Dessa forma, o tema meio ambiente vem adquirindo crescente relevo na 

agenda das relações internacionais, exigindo a articulação de esforços da sociedade 

internacional e aparecendo como ponto prioritário na pauta dos foros multilaterais 

e da política externa de quase todos os Estados. Entretanto, desde logo, destaca-se 

que as negociações internacionais no tema e a aplicação das normas ambientais 

internacionais costumam entrar em conflito com os interesses do desenvolvimento 

econômico, resultando que nem sempre a importância atribuída à questão ambiental 

resulte em medidas concretas em favor do desenvolvimento sustentável.691

No Brasil, vale ressaltar que, muito embora o direito ao clima saudável não 

esteja expressamente previsto nos incisos do §1º, do art. 225, da Constituição Federal 

de 1988, os quais constituem-se em deveres gerais de proteção do Estado, trata-se, nas 

689 Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios:
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
Princípio 24: Todos os países, grandes e pequenos, devem ocupar-se com espírito e cooperação e em 
pé de igualdade das questões internacionais relativas à proteção e melhoramento do meio ambiente. É 
indispensável cooperar para controlar, evitar, reduzir e eliminar eficazmente os efeitos prejudiciais que 
as atividades que se realizem em qualquer esfera, possam ter para o meio ambiente, mediante acordos 
multilaterais ou bilaterais, ou por outros meios apropriados, respeitados a soberania e os interesses de 
todos os estados. Cf. SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. Rio de 
Janeiro: Forense, 2020, p. 203-204.
690 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 7. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2013, p. 1026. 
691 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito internacional público e privado. 5. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2013, p. 442.
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lições de Leite, de um rol apenas “exemplificativo, estando aberto a outros deveres 

necessários a uma tutela abrangente e integral do meio ambiente, especialmente em 

razão do surgimento permanente de novos riscos e ameaças à natureza provocadas 

pelo avanço da técnica, como é o caso do aquecimento global”.692

Desse modo, o Estado brasileiro deve estar sempre atento à criação de políticas 

públicas claras que atendam às necessidades contemporâneas e incentivem a criação 

de instrumentos que promovam o envolvimento da sociedade na tarefa de organização 

de processos que visem a sustentabilidade, especialmente no que tange ao direito das 

mudanças climáticas. 

Assim, pode-se afirmar que, ao menos no diz respeito a parte legislativa, o Brasil 

não tem deixado a desejar, sendo signatário de tratados e acordos internacionais sobre 

o aquecimento global e a redução de emissões de gases de efeito estufa, bem como 

no âmbito nacional, com a instituição de políticas públicas que visam a mitigação e 

a adaptação dos efeitos causados pelas mudanças climáticas, e a criação de novas 

tecnologias em favor do meio ambiente, como é o caso do RenovaBio, relevante 

instrumento para uma vigência efetiva do que se convencionou chamar de economia 

verde ou ecológica.    

Portanto, neste estudo, pretende-se trazer à discussão alguns aspectos do 

Direito Internacional do Meio Ambiente, reportando o leitor a dois dos principais 

instrumentos internacionais de proteção ao clima – a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima, de 1992 - e, mais recentemente, o Acordo de Paris, de 

2015. Posteriormente, tratar-se-á da Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, 

instituída pela Lei de nº 12.187/2009, a qual, segundo Sarlet e Fensterseifer, encontra-

se totalmente “sintonizada com o cenário normativo internacional, representando a 

vanguarda legislativa do Direito Ambiental brasileiro”.693 

E por fim, adentrar-se-á ao tema dos biocombustíveis como fonte de energia 

renovável e o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

haja vista tanto o cenário internacional quanto o nacional caminharem no sentido de 

instituir uma “economia verde, centrada no que se pode designar de ‘descarbonização’, 

ou seja, uma nova economia limpa e não mais baseada e dependente da queima de 

combustíveis fósseis – ex. petróleo”.694 

Consequentemente, aliado a isso, tem-se uma nova tecnologia em prol do meio 

692  LEITE, José Rubens Morato (Coord.) Manual de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2015, 
E-pub, paginação irregular.
693  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 788.
694  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 788-789.



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

289

ambiente, capaz de concretizar um direito garantido a todos, previsto no caput, do art. 

225, da Constituição Federal de 1988.  

Logo, neste tópico, abordar-se-ão a recente Política Nacional de Biocombustíveis, 

criada pela Lei nº 13.576/2017, também chamada RenovaBio, bem como os créditos de 

descarbonização – CBIOs. 

A questão que se apresenta é se os créditos de descarbonização, também 

chamados CBIOs, previstos na Lei do RenovaBio, realmente contribuem para o 

incremento da proteção e conservação dos ecossistemas e qual seria a sua natureza 

jurídica no contexto atual.  

A metodologia utilizada para a produção deste trabalho foi a revisão de literatura, 

na qual foi realizada ampla pesquisa bibliográfica – doutrina, artigos científicos, 

teses e dissertações, bem como a pesquisa de tratados e acordos internacionais e da 

legislação pátria.

1. DO DIREITO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE

1.1 CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA

Adotada em Nova York em 09 de maio de 1992 e aberta para assinatura em 

junho de 1992, durante a Rio/92, entrou em vigor em 21 de março de 1994. A chamada 

UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change, possui como 

objetivos estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera num nível 

que possa evitar uma interferência perigosa com o sistema climático; assegurar que a 

produção alimentar não seja ameaçada; e por fim, possibilitar que o desenvolvimento 

econômico se dê de forma sustentável.695

Segundo a Convenção-Quadro, mudança do clima “significa uma mudança de 

clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a 

composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade 

climática natural observada ao longo de períodos comparáveis”.696

Referido instrumento normativo tem a intenção de conter os chamados efeitos 

negativos das alterações climáticas, que significam as mudanças no meio ambiente 

físico resultantes da mudança do clima que tenham “efeitos deletérios significativos 

sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e 

695  CURIA, Luiz Roberto; CÉSPEDES, Livia; NICOLETTI, Juliana. Legislação de direito internacional. 
6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 189.
696  CURIA, Luiz Roberto; CÉSPEDES, Livia; NICOLETTI, Juliana. Legislação de direito internacional. 
6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 188.
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administrados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde 

e o bem-estar humanos”.697

O órgão supremo do Convenção do Clima é a Conferência das Partes – COP. A 

terceira Conferência, realizada em 1997 no Japão, deu origem ao Protocolo de Kyoto, 

que entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005. Segundo Paulo Affonso Leme Machado, 

o Protocolo institucionalizou diversos mecanismos de aplicação, que introduziram 

complexos procedimentos destinados a flexibilizar as obrigações assumidas pelos 

países desenvolvidos: 

Cumprimento conjunto [joint fulfilment] por acordos particulares ou 

no quadro das organizações regionais de interação econômica [caso 

da Comunidade Europeia]; aplicação conjunta [joint implementation]; 

comercialização de autorizações de emissão [emissions trading] e 

conta de poupança [banking].698

Durante o primeiro período de compromisso, entre 2008 e 2012, o objetivo do 

Protocolo de Kyoto era que os países do Anexo I – relação dos 40 países e a Comunidade 

Europeia, listados na Convenção-Quadro – assumissem compromissos de reduzir suas 

emissões de gases de efeito estufa – GEEs, em pelos menos 5% em relação aos níveis 

de emissões do ano de 1990.699 “O papel central para a sua efetivação competiu aos 

países desenvolvidos em sua primeira fase”.700

Ao se aproximar do término de sua primeira fase, em 3 de dezembro de 2012, 

o Protocolo de Kyoto foi prorrogado pela COP 18, que ocorreu em Doha, Catar, em 

dezembro de 2012. De modo que, após grandes incompatibilidades entre os Estados-

partes, foi estabelecido um segundo período para o Protocolo de Kyoto, compreendido 

entre os anos de 2013 a 2020.701 

Entretanto, países como Canadá, Rússia e Japão, dentre outros, retiraram-se de 

suas obrigações afetados pela crise econômica mundial e, mormente pelo fato de se 

posicionarem de forma mais resistente, por assim dizer, aos compromissos de redução 

de emissões de gases poluentes e seus desdobramentos nas respectivas economias.

697  OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direito ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2017, p. 63.
698  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 
2013, p. 623.
699  Ministério do Meio Ambiente. Protocolo de Quioto. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/
clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-quioto.html>. Acesso em: 01 set. 2020.
700  OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direito ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2017, p. 63.
701  OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direito ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2017, p. 63.
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1.2 ACORDO DE PARIS

Durante a 21ª Conferência das Partes - COP 21, realizada no mês de dezembro 

de 2015 em Paris, França, celebrou-se um novo acordo para enfrentar os riscos das 

mudanças climáticas, denominado Acordo de Paris, contando com a assinatura 

de representantes de 196 países da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima – UNFCCC, especialmente, em virtude da iminência do término e 

em substituição ao Protocolo de Kyoto.

O Acordo de Paris estabeleceu em seu artigo 2.1, seus objetivos, que em suma, 

são:

(a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 

2 °C acima dos níveis pré-industriais e buscar esforços para limitar 

o aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, 

reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e impactos 

das mudanças climáticas; (b) Aumentar a capacidade de adaptar-se aos 

impactos adversos das mudanças climáticas e fomentar a resiliência 

ao clima e o desenvolvimento de baixas emissões de gases de efeito 

estufa, de uma forma que não ameace a produção de alimentos; (c) 

Promover fluxos financeiros consistentes com um caminho de baixas 

emissões de gases de efeito estufa e de desenvolvimento resiliente ao 

clima.702

O Acordo de Paris “será implementado para refletir a igualdade e o princípio 

das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e respectivas capacidades, à luz 

das diferentes circunstâncias nacionais”.703

Em 22 de abril de 2016 o Acordo de Paris foi aberto para o período oficial de 

assinaturas na Sede das Nações Unidas em Nova York, com extensão até 21 de abril 

de 2017.

Contudo, quando se faz um paralelo com o mesmo período do Protocolo de 

Kyoto, que demorou mais de sete anos para entrar em vigor – menos de um ano antes 

de sua celebração na COP 21, já havia a assinatura de quase 100 países e, em especial, 

com a decisão dos Estados Unidos e da China – dois dos maiores emissores de gases de 

702  Acordo de Paris sobre o clima. Nações Unidas Brasil, 2020. Disponível em: <https://nacoesunidas.
org/acordodeparis/>. Acesso em: 27 de ago. de 2020.
703  Acordo de Paris sobre o clima. Nações Unidas Brasil, 2020. Disponível em: <https://nacoesunidas.
org/acordodeparis/>. Acesso em: 27 de ago. de 2020.

https://nacoesunidas.org/acordodeparis/
https://nacoesunidas.org/acordodeparis/
https://nacoesunidas.org/acordodeparis/
https://nacoesunidas.org/acordodeparis/
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efeito estufa de ratificarem o acordo em setembro de 2016, o Acordo de Paris entrou 

em vigor oficialmente no dia 4 de novembro de 2016.704

O Brasil aprovou o texto do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima - UNFCCC, em junho de 2017, por meio do 

Decreto nº 9.073.

Dentre as diversas obrigações a que se propôs o Estado brasileiro, estabelecidas 

na chamada iNDC – Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada, estão: 

aumentar a participação de biocombustíveis na matriz energética brasileira para 

aproximadamente 18% até 2030; fortalecer políticas e medidas com vistas a alcançar 

na Amazônia brasileira, o desmatamento ilegal zero até 2030, e restaurar 12 milhões 

de hectares de florestas até 2030, para múltiplos usos.705

“Após a entrada em vigor, realizou-se em Marrakesh, Marrocos, no mês de 

novembro de 2016, a 22ª Conferência das Partes - COP 22, em que as discussões 

centraram-se no estabelecimento de plano para implementar e monitorar o Acordo 

de Paris até dezembro de 2018”.706 

Ressalte-se que a COP 22, ocorrida em Marrakesh, foi de grande relevância no 

sentido de se colocar como um instrumento favorável na efetivação dos objetivos da 

COP 21, mormente no cumprimento de um programa para o financiamento climático 

dos países em desenvolvimento pelos países desenvolvidos e por investidores privados, 

imprescindível para adoção de medidas de adequação, haja vista a forte queda no 

financiamento climático entre os anos de 2014 e 2015.

2. DA POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA – PNMC

Verifica-se no Brasil e em diversos países do mundo uma premente atenção 

para com a vertiginosa evolução das mudanças climáticas, consistente no acelerado 

704 OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direito ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: Método, 2017, p. 64. Muito embora, em  1º de junho  de  2017, o  Presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, anunciou que o país deixaria toda sua participação no Acordo de Paris sobre 
mudanças climáticas firmado em  2015. Fonte: G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/
noticia/2019/11/04/eua-notificam-a-onu-e-confirmam-saida-do-acordo-de-paris.ghtml>. Acesso em: 27 
ago. 2020.
705 Ministério do Meio Ambiente. Fundamentos para a iNDC Brasileira, 2020. Disponível em:  
<https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris/item/10710.html> 
Acesso em: 27 de ago. de 2020. Em 2016 a Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil deixou 
de ser “pretendida” com o depósito do instrumento de ratificação de acordo pelo país, sendo que em 
04 de novembro de 2016 entrou em vigor no plano internacional o compromisso de implantar ações e 
medidas que apoiem o cumprimento das metas estabelecidas. 
706 OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direito ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2017, p. 64.

https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2017
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo_de_Paris_(2015)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2015
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/04/eua-notificam-a-onu-e-confirmam-saida-do-acordo-de-paris.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/04/eua-notificam-a-onu-e-confirmam-saida-do-acordo-de-paris.ghtml
https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris/item/10710.html
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aumento da temperatura da biosfera, especialmente em razão da emissão cada vez 

maior do gases que causam efeito estufa.707

Calcula-se como inevitável um aumento da temperatura do planeta terra em 

aproximadamente 2ºC, devendo ser adotadas medidas de “mitigação e adaptação”708, 

conforme conceitos definidos pela PNMC, para impedir um avanço ainda maior, 

que poderá ocasionar a morte de milhões de pessoas, especialmente nas nações 

subdesenvolvidas, dentre outras adversidades conforme será visto a seguir.

Mudança climática pode ser compreendida como aquela que “possa ser direta 

ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera 

mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural 

observada ao longo de períodos comparáveis”, conforme conceito estabelecido pelo 

inc. VIII, do art. 2º, da Lei n. 12.187/2009, que instituiu a PNMC. 

Conforme dito acima, as mudanças climáticas são atribuídas às emissões de 

gases de efeito estufa na atmosfera decorrentes das atividades naturais ou antrópicas, 

isto é, humanas, que se mostram indispensáveis ao nosso atual estilo de vida. “E é 

justamente por isso que se tem apontado as mudanças climáticas como o maior 

desafio a ser enfrentado pela humanidade, já que o seu combate perpassa por um 

enfrentamento sistêmico de todos os problemas ambientais nos mais diversos setores 

socioeconômicos.”709 

É o que Leite chama de “transversalidade das questões ambientais”,710 ou seja, 

trata-se de demandas que perpassam os impactos sobre a biodiversidade e sobre o 

regime hidrológico, prejuízos para a segurança alimentar e para a saúde, elevação do 

nível dos oceanos, aumento da ocorrência de desastres, impactos sobre as cidades e 

perdas culturais. 

O Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima – IPPC foi criado em 

1988, o que facilitou de certa maneira o entendimento entre a comunidade científica 

707 Há quatro principais gases de efeito estufa - GEEs, além de duas famílias de gases: o dióxido 
de carbono (CO2); o gás metano (CH4); o óxido nitroso (N2O); o hexafluoreto de enxofre (SF6); os 
hidrofluorcarbonos (HFCs); e os perfluorcarbonos (PFCs). Todos constituintes gasosos, naturais ou 
antrópicos, que, na atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha. Fonte: Ministério do Meio 
Ambiente. Efeito estufa e aquecimento global. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/informma/
item/195-efeito-estufa-e-aquecimento-global>. Acesso em: 29 de ago. 2020.
708 Cf. Art. 2º, incs. I e VII, da PNMC. Art. 2º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: [...] 
VII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões 
por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de 
gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros; I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a 
vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do 
clima;
709 LEITE, José Rubens Morato (Coord.) Manual de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2015, 
E-pub, paginação irregular.
710 LEITE, José Rubens Morato (Coord.) Manual de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2015, 
E-pub, paginação irregular.

https://www.mma.gov.br/informma/item/195-efeito-estufa-e-aquecimento-global
https://www.mma.gov.br/informma/item/195-efeito-estufa-e-aquecimento-global
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internacional e a organização de instrumentos de avaliação e estudos sobre as 

mudanças climáticas e, desta forma, acabaram por surgir indícios do aquecimento 

global, sobretudo noções sobre o aumento da temperatura média do ar e dos oceanos, 

o derretimento generalizado polar e a elevação do nível do mar.711

Trata-se, o IPPC, de um órgão intergovernamental acessível a todos os países-

membros do Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente – PNUMA, e da 

Organização Meteorológica Mundial - OMM, responsáveis pela criação do IPPC. O 

IPPC divulga periodicamente relatórios e atualmente está em seu “Quinto Relatório de 

Avaliação sobre as Mudanças Climáticas Globais”, divulgado em 2014.712

Decorrência dos trabalhos do IPPC foi o reconhecimento público e 

político sobre os efeitos das mudanças do clima intensificadas por 

atividades antrópicas, em especial durante a Convenção das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio/92), com a 

aprovação da Convenção-Quadro sobre Mudanças do Clima, do 

Protocolo de Kyoto (1997) e, atualmente, do Acordo de Paris.713

Dessa forma, a partir das obrigações pelas quais se encarregou o Brasil na 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Kyoto 

e nos demais instrumentos internacionais sobre mudança do clima, nosso país editou a 

Lei nº 12.187/2009, que instituiu a Política Nacional sobre a Mudança do Clima – PNMC, 

e estabeleceu seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos, regulamentada, 

posteriormente, pelo Decreto de nº 7.390/2010, revogado, recentemente, pelo Decreto 

nº 9.578/2018. 
A Lei 12.187/2009, sintonizada com o cenário normativo internacional, 

representa a vanguarda legislativa do Direito Ambiental brasileiro, 

dando conta do estágio mais avançado de aprimoramento da legislação 

ambiental nacional, inclusive a ponto de alguns autores defenderem, 

devido ao seu alto grau de especialização temática, a existência de um 

ramo jurídico-ambiental denominado Direito Ambiental das Mudanças 

Climáticas.714

711 OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direito ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2017, p. 719. Cf. The Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. Disponível em: 
<https://www.ipcc.ch/>. Acesso em: 29 de ago. 2020.
712 OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direito ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2017, p. 719.
713 OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direito ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2017, p. 719.
714  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. Rio de 
Janeiro: Forense, 2020, p. 789. Para Direito Ambiental das Mudanças Climáticas, Cf. WEDY, Gabriel. 
Desenvolvimento sustentável na era das mudanças climáticas: um direito fundamental. São Paulo: 
Saraiva, 2018. (Série IDP)

https://www.ipcc.ch/
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Cabe destacar ainda, o Decreto de nº 10.144/2019, que instituiu a Comissão 

Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do 

Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono 

Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono 

Florestal – REDD+, que será responsável por coordenar, acompanhar, monitorar e 

revisar a Estratégia Nacional para REDD+ e por coordenar a elaboração dos requisitos 

para o acesso a pagamentos por resultados de políticas e ações de REDD+ no Brasil, 

reconhecidos pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, 

conforme estabelecido em seu art. 1º, caput.

2.1 ASPECTOS GERAIS

A PNMC traz um amplo rol de conceitos relacionados ao tema das mudanças 

climáticas, de modo muito similar, inclusive, aos conceitos e definições consagrados 

na Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas de 1992, precisamente no seu 

art. 1º.715 

O estatuto expressamente determina, em seu art. 3º, caput, que deverão ser 

observados na implementação da política os princípios da precaução, da prevenção, 

715 Na sequência, destaca-se a relação de conceitos trazidos pelo art. 2º da Lei 12.187/ 2009: 
Art 2o.  Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos 
frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima;
II - efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota resultantes da mudança 
do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade 
de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a 
saúde e o bem-estar humanos;
III - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera numa área específica 
e num período determinado;
IV - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de 
gás de efeito estufa;
V - gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, na atmosfera, absorvem e 
reemitem radiação infravermelha;
VI - impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais;
VII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por 
unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de 
efeito estufa e aumentem os sumidouros;
VIII - mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade 
humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela 
variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;
IX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, 
aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; e
X - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de sua sensibilidade, 
capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima a que está 
exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática 
e os eventos extremos.
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da participação cidadã e do desenvolvimento sustentável, além do princípio das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas, em âmbito internacional. 

Este último figura na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima e parte do pressuposto de que os países contribuíram de forma diferente 

para o aumento das emissões de GEEs, especialmente em função do seu grau de 

desenvolvimento e, nesse sentido, as responsabilidades para adotar ações de combate 

às mudanças climáticas devem refletir essa disparidade, onerando em maior grau os 

principais emissores. 

Quanto aos objetivos da PNMC, consoante parágrafo único, de seu art. 4º, estes 

deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável a fim de buscar 

o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades 

sociais.

Dentre os objetivos listados pela lei destacam-se: a) o de compatibilização do 

desenvolvimento socioeconômico com a proteção do clima; b) redução das emissões; 

c) fortalecimento dos sumidouros; d) promoção da adaptação; e) consolidação e 

expansão das áreas legalmente protegidas, reflorestamento e recomposição de áreas 

degradadas; e por fim, f) estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de 

Redução de Emissões – MBRE.

No que diz respeito às diretrizes, estas estão estabelecidas no art. 5º e incisos da 

PNMC. Com efeito, é preciso que a PNMC observe os tratados internacionais sobre o 

clima celebrados pelo Brasil, principalmente a Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima e o Acordo de Paris. 

Ganha destaque a diretriz que estipula o apoio e fomento às atividades que 

efetivamente reduzam as emissões ou promovam as remoções por sumidouros de 

gases de efeito estufa – inc. IX, do art. 5º, tendo em conta a necessidade de o Poder 

Público fomentar as ações humanas que reduzam o lançamento dos GEEs, podendo 

ser utilizados créditos subsidiados, redução de tributos ou mesmo isenções.

Destaque-se também a diretriz que diz respeito à cooperação internacional – 

inc. X, do art. 5º, como medida elementar ao controle das mudanças climáticas, haja 

vista que iniciativas isoladas serão ineficazes ao controle da temperatura do planeta 

terra. 

A transferência de informações e a educação ambiental – inc. XII, do art. 5º, 

também ganham importante ênfase para a conscientização dos povos sobre o real 

perigo de mais e maiores catástrofes em um futuro próximo, com o intuito de envolver 

a todos na luta pelo controle climático.

Já o art. 7º do diploma climático estabelece cinco instrumentos institucionais 
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para atuação da PNMC, a saber: a) o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima – 

CIM; b) a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima; c) o Fórum Brasileiro 

de Mudança do Clima; d) a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas 

Globais – Rede Clima; e por fim, e) a Comissão de Coordenação das Atividades de 

Meteorologia, Climatologia e Hidrologia.

Vale ressaltar que em seu art. 11 a PNMC estabelece que os princípios, objetivos, 

diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas governamentais deverão 

compatibilizar-se com os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política 

Nacional sobre Mudança do Clima.

Por fim, e como um dos aspectos mais importantes do estatuto climático, está 

o compromisso nacional de redução de GEEs, vez que para alcançar os objetivos da 

PNMC, o Brasil adotará, como compromisso nacional voluntário, ações de mitigação 

das emissões de gases de efeito estufa, com vistas a reduzir entre 36,1% e 38,9% suas 

emissões projetadas até 2020, conforme disposto em seu art. 12.

A projeção das emissões para 2020, assim como o detalhamento das ações para 

alcançar o objetivo expresso, estão estabelecidos no Decreto de nº 9.578/2018.

3. DOS BIOCOMBUSTÍVEIS E DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

- ANP, biocombustíveis são “derivados de biomassa renovável que podem substituir, 

parcial ou totalmente, combustíveis derivados de petróleo e gás natural em motores a 

combustão ou em outro tipo de geração de energia”.716 

O Modelo “T” de Henry Ford foi originalmente construído para os 

biocombustíveis e utilizava álcool como combustível, somente depois, 

o álcool foi substituído pela gasolina. Desde então, os combustíveis 

fósseis ganharam a preferência dos fabricantes e consumidores, e 

somente com as crises do petróleo da década de 1970 é que os países 

716 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Biocombustíveis. Disponível em: 
<http://www.anp.gov.br/biocombustiveis>. Acesso em: 30 de ago. 2020. Já de acordo com a definição 
dada pela Lei de nº 9.478/97, a qual dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas 
ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do 
Petróleo e dá outras providências, tem-se o seguinte:
Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes definições: [...]
XXIV - Biocombustível: substância derivada de biomassa renovável, tal como biodiesel, etanol e outras 
substâncias estabelecidas em regulamento da ANP, que pode ser empregada diretamente ou mediante 
alterações em motores a combustão interna ou para outro tipo de geração de energia, podendo substituir 
parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil;         (Redação dada pela Lei nº 12.490, de 2011)

http://www.anp.gov.br/biocombustiveis
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12490.htm#art1
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mais dependentes de petróleo passaram a ter um olhar mais atento 

aos biocombustíveis.717 

Atualmente, compreende-se que o planeta terra caminha para uma acelerada 

diminuição de seus recursos naturais, com diversas consequências nocivas, como o 

aquecimento global e a extinção de espécies. Bem como, certo é de que a vida na 

sociedade moderna está cada vez mais correlacionada à fontes de energia, o que leva 

a uma incessante procura pelo aumento na produção de matérias-primas, primordiais 

ao modo de vida hodierno. 

Pode-se dizer que é contemporânea essa necessidade de encontrar novas 

fontes de combustíveis renováveis e produzidos de derivados de recursos naturais 

sustentáveis. “Dessa busca, surgiu o que hoje chamamos de ‘biocombustíveis’ que, como 

dito, não é uma ideia nova, mas sim uma busca por aprimoramento tecnológico do 

aproveitamento de plantas oleaginosas, biomassas florestais, dentre outras fontes”.718

Não apenas o Estado, mas a sociedade como um todo deve compreender a 

dimensão da relevância dos biocombustíveis e da matriz energética para o país, 

capazes de gerar emprego e renda, visto que o setor energético não está sujeito 

apenas à geração de energia ou ao desenvolvimento econômico-social, mas influencia 

diretamente na soberania estatal de um determinado país: 

A independência energética de um Estado coloca-o em posição 

favorável no cenário internacional. A matriz energética brasileira 

nas últimas décadas sofreu significativas alterações e renovações, 

distinguindo o Brasil internacionalmente na produção de combustíveis 

vegetais, denominados biocombustíveis.719

Vale destacar, ainda, quanto ao esgotamento dos recursos naturais, a obra do 

sociólogo alemão Ulrich Beck, Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, 

na qual fica demonstrada a total inaptidão das instituições sociais, da maneira como 

estão estruturadas atualmente, de confrontarem os riscos ambientais provocados pela 

sociedade contemporânea, particularmente em razão do fato de que o atual Estado de 

717 WATT NETO, Artur. Petróleo, gás natural e biocombustíveis. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 111.
718 PEREIRA, Leonardo Martins. Os biocombustíveis no plano nacional de energia e a garantia 
do direito fundamental ao ambiente equilibrado. Uberlândia: Laboratório Americano de Estudos 
Constitucionais Comparados, 2020, e-pub, paginação irregular.
719 BORGES, Alexandre Walmott; JÚNIOR, Mário Ângelo de Oliveira Júnior. Política nacional dos 
biocombustíveis: utilização de audiências públicas como delimitação dos anseios sociais. Revista 
Jurisvox, n. 14, v. 1, jul. 2013, p. 29-42. Disponível em: <https://revistas.unipam.edu.br/index.php/jurisvox/
issue/view/65/Jurisvox%2C%20n.%2014%2C%20vol.%201%20e%20vol.%202%2C%202013>. Acesso em: 
02 set. 2020.
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Direito não tem atingido o seu escopo no sentido de se organizar de forma satisfatória 

contra o crescimento de inseguranças, riscos e ameaças que se colocam, ao mesmo 

tempo em que o projeto do Estado de Bem-Estar Social, em especial na Europa, estaria 

com seus esforços exauridos.720

Vive-se, atualmente, em uma “sociedade tecnológica contemporânea”721, na 

qual uma vida digna, depende do acesso de todos a uma energia limpa, renovável 

e sustentável. Nesse sentido, os biocombustíveis podem contribuir, aprimorar e 

potencializar o uso dos recursos, bem como reduzir os resíduos, fomentando as 

vantagens e os ganhos socioambientais.

Segundo Leite, a Carta Magna pátria reconhece expressamente o ambiente 

ecologicamente equilibrado como meio para a preservação da vida humana, o que 

implica dizer que referido direito fundamental tem status formal, pois está previsto no 

texto – art. 255, caput, e material - porque seu conteúdo é imprescindível à dignidade 

humana.722 

Tem, por conseguinte, aplicabilidade imediata, com fundamento no art. 5º, § 

1º, da Constituição de 1988, por possuir supremacia normativa conferida pela ordem 

jurídica constitucional. Trata-se da coerência interna dos direitos fundamentais, 

baseada no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, sendo capazes de 

gerar efeitos jurídicos.

A Constituição de 1988 se torna ‘esverdeada’ ao adotar uma concepção 

holística e autônoma do meio ambiente, distanciando-se totalmente 

dos modelos anteriores. Quando o art. 255 propõe que o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado não é apenas um bem, mas 

também um valor essencial à qualidade de vida, propõe, na verdade, 

que essa proteção subjetiva não pode ser atingida se, primeiro, não 

forem proporcionadas as condições materiais, fáticas e normativas 

indispensáveis para o acesso a esses níveis adequados e suficientes 

de vida, o que compreende a exigência de prestações públicas ou 

infraestruturais, fáticas ou normativas, reunidas analiticamente 

em torno de atuações normativas, organizações infraestruturais, 

estruturação de procedimentos e do desenvolvimento de pressupostos 

720 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. 
São Paulo: Ed. 34, 2010, an passant. Cf. SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito 
ambiental. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 62.
721 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 63.
722 LEITE, José Rubens Morato (Coord.) Manual de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2015, 
E-pub, paginação irregular.
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econômicos e sociais que se encontram reunidos em torno das duas 

funções dos direitos fundamentais, defensiva e prestacional, e também 

em sua forma objetiva de proteção, definida através de deveres.723 

Torna-se imprescindível, dessa forma, uma “nova política mundial”,724 com 

vistas à informação, a conscientização e ao “processo de tomada de decisões”725 

no que tange às questões ambientais. Assim como as políticas públicas ambientais 

desenvolvidas na Matriz Energética Brasileira e no Plano Nacional de Energia - PNE 

2030,726 do Ministério de Minas e Energia, podem garantir uma eficaz conservação e 

preservação dos recursos naturais, as políticas públicas podem e devem efetivar a 

inserção dos biocombustíveis na matriz energética nacional, de modo que levem à 

concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

3.1 DA POLÍTICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS – RENOVABIO

O RenovaBio foi uma iniciativa lançada pelo Ministério de Minas e Energia – 

MME, em dezembro de 2016, com o objetivo de expandir a produção de biocombustíveis 

no Brasil, garantindo a sustentabilidade ambiental, econômica e social.

Tal iniciativa reconheceu a vanguarda do Brasil na utilização de biocombustível 

já que, “no ano de 2016, foram produzidos 27,2 bilhões de litros de etanol e 3,8 bilhões 

de litros de biodiesel, gerando também energia de biomassa, sendo uma opção 

energética eficiente e de menor emissão de gases de efeito estufa”.727 

Dentre as justificativas do projeto ressalta-se que, reconhecer a contribuição 

dos biocombustíveis para a meta de descarbonização visa evitar: 

723 NOVAIS, Jorge dos Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas 
pela Constituição. Coimbra: Coimbra Ed., 2003, p. 89.
724 PEREIRA, Leonardo Martins. Os biocombustíveis no plano nacional de energia e a garantia 
do direito fundamental ao ambiente equilibrado. Uberlândia: Laboratório Americano de Estudos 
Constitucionais Comparados, 2020, e-pub, paginação irregular.
725 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira; AYALA, Patryck de Araújo. Cooperação internacional para a 
preservação do meio ambiente: o direito brasileiro e a Convenção de Aarhus. Revista Direito GV, v. 8, n. 
1, 2012. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/24004>. 
Acesso em: 02 set. 2020.
726 O Plano Nacional de Energia - PNE 2030 tem como objetivo o planejamento de longo prazo 
do setor energético do país, orientando tendências e balizando as alternativas de expansão desse 
segmento nas próximas décadas. O PNE é composto de uma série de estudos que buscam fornecer 
insumos para a formulação de políticas energéticas segundo uma perspectiva integrada dos recursos 
disponíveis. Estes estudos estão divididos em volumes temáticos cujo conjunto subsidiará a elaboração 
do relatório final do PNE. Fonte: Ministério de Minas e Energia. Disponível em:<http://www.mme.gov.br/
web/guest/secretarias/planejamento-e-desenvolvimento-energetico/publicacoes/plano-nacional-de-
energia-2030>. Acesso em: 02 set. 2020.
727 PEREIRA, Leonardo Martins. Os biocombustíveis no plano nacional de energia e a garantia 
do direito fundamental ao ambiente equilibrado. Uberlândia: Laboratório Americano de Estudos 
Constitucionais Comparados, 2020, e-pub, paginação irregular.

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/24004
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a) A dependência crescente por importação de gasolina e diesel; b) 

o gradual desmonte da rede de distribuição de etanol nos postos; 

c) a perda de oportunidade na geração de emprego e renda no 

campo, mantendo e gerando novos polos de desenvolvimento. E, 

em contrapartida, incentivar: a) O aumento de eficiência no uso do 

etanol e de outros combustíveis em motores, preservados os requisitos 

de segurança e confiabilidade; b) O aumento de produtividade e 

eficiência energética associada à sua produção; c) A preservação e o 

desenvolvimento contínuo de capacidade tecnológica.728

Sendo assim, com o propósito de estimular o mercado, bem como garantir a 

eficiência e competitividade dos biocombustíveis, foi sancionada a Lei nº 13.576/2017, 

que cria a Política Nacional de Biocombustíveis - RenovaBio, no dia 27 de dezembro 

de 2017.

O referido marco regulatório busca a eficiência energética e ambiental, com 

uma política a longo prazo, buscando avanço tecnológico e a expansão da produção 

dos biocombustíveis, não só do etanol e do biodiesel, como também com o incentivo 

da matriz energética, do biogás, biometano, bioquerosene de aviação e dos novos 

biocombustíveis, presentes e futuros, todos contemplados na Lei n.º 13.576/2017. 

“É, na teoria, uma nova política pública, que pela primeira vez objetiva uma 

dicotomia dos combustíveis fósseis com objetivos e estratégias específicas para os 

biocombustíveis na matriz energética brasileira”.729 

A lei tem como objetivo principal tornar a matriz energética mais limpa e, 

consequentemente, reduzir a utilização dos combustíveis fósseis, conforme se observa 

da leitura de seu art. 1º.730

728 Ministério de Minas e Energia. Justificativas. Disponível em: <file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/
Downloads/Anexo%20II%20-%20RenovaBio%202030%20-%20Justificativas.pdf>. Acesso em: 01 
set. 2020.
729 PEREIRA, Leonardo Martins. Os biocombustíveis no plano nacional de energia e a garantia 
do direito fundamental ao ambiente equilibrado. Uberlândia: Laboratório Americano de Estudos 
Constitucionais Comparados, 2020, e-pub, paginação irregular.
730 Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), parte integrante da 
política energética nacional de que trata o  art. 1º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, com os 
seguintes objetivos:
I - contribuir para o atendimento aos compromissos do País no âmbito do Acordo de Paris sob a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;
II - contribuir com a adequada relação de eficiência energética e de redução de emissões de gases 
causadores do efeito estufa na produção, na comercialização e no uso de biocombustíveis, inclusive 
com mecanismos de avaliação de ciclo de vida;
III - promover a adequada expansão da produção e do uso de biocombustíveis na matriz energética 
nacional, com ênfase na regularidade do abastecimento de combustíveis; e
IV - contribuir com previsibilidade para a participação competitiva dos diversos biocombustíveis no 
mercado nacional de combustíveis.

about:blank
about:blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm#art1


302 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

No art. 3º do estatuto estão relacionados seis princípios, dentre os quais se 

destacam os dos incisos III e IV, respectivamente: “III - eficácia dos biocombustíveis em 

contribuir para a mitigação efetiva de emissões de gases causadores do efeito estufa e 

de poluentes locais”; e, “IV - potencial de contribuição do mercado de biocombustíveis 

para a geração de emprego e de renda e para o desenvolvimento regional, bem como 

para a promoção de cadeias de valor relacionadas à bioeconomia sustentável.”

Em seu art. 4º estão dispostos os instrumentos para a efetiva implantação, 

dentre os quais, se encontram, por exemplo, incentivos fiscais, financeiros e creditícios, 

metas de redução de emissões de GEEs, e a grande novidade que é a instituição dos 

créditos de descarbonização, denominados de CBIOs.

A lei traz a definição de CBIO no inc. V, de seu art. 5º, nos seguintes termos: “Art. 

5º. Ficam estabelecidas as seguintes definições: [...] V - Crédito de Descarbonização 

(CBIO): instrumento registrado sob a forma escritural, para fins de comprovação da 

meta individual do distribuidor de combustíveis de que trata o art. 7º desta Lei.” 

Os CBIOs serão utilizados como mecanismo para comprovação de 

cumprimento das metas individuais anuais de redução de GEEs pelos distribuidores 

de combustíveis. Vale ressaltar que essas metas individuais anuais serão calculadas 

proporcionalmente à respectiva participação de mercado de cada distribuidor na 

comercialização de combustíveis fósseis no ano anterior, conforme disposição do 

art. 7º.

Dessa forma, resulta que os CBIOs “são títulos que poderão ser emitidos 

pelo produtor e importador de biocombustível em decorrência da utilização de 

biocombustíveis e do cálculo de redução da quantidade de GEEs em comparação com 

as emissões que ocorreriam em caso de utilização de combustível fóssil”.731

Recentemente, em 21 de novembro de 2019, foi editada a Portaria do Ministério 

de Minas e Energia nº 419/2019, contendo a regulamentação geral dos CBIOs. Além 

da Portaria MME nº 419/2019 e de seu regulamento, o Decreto de nº 9.888/2019 - o 

qual dispõe sobre a definição das metas compulsórias anuais de redução de emissões 

de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis de que 

trata a Lei nº 13.576/2017 e institui o Comitê da Política Nacional de Biocombustíveis 

- Comitê RenovaBio - para avançar na efetiva instituição dos CBIOs, estava pendente 

ainda a normatização referente ao lastro para a emissão dos CBIOs, que foi realizada 

731  TEIXEIRA, Diogo Martins; FERREIRA, Eduardo de Campos; HANDFAS. Novas regras para 
negociação dos créditos de descarbonização da RenovaBio. JOTA. Disponível em: <https://www.jota.
info/opiniao-e-analise/artigos/novas-regras-para-negociacao-dos-creditos-de-descarbonizacao-da-
renovabio-30012020>. Acesso em: 01 set. 2020.

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/novas-regras-para-negociacao-dos-creditos-de-descarbonizacao-da-renovabio-30012020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/novas-regras-para-negociacao-dos-creditos-de-descarbonizacao-da-renovabio-30012020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/novas-regras-para-negociacao-dos-creditos-de-descarbonizacao-da-renovabio-30012020
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por intermédio da Resolução da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP nº 802/2019: 

A importância de assegurar lastro aos CBIOs decorre também da 

possibilidade de comercialização dos títulos de forma simultânea e 

para diferentes compradores, o que comprometeria a confiabilidade 

do sistema e consequentemente o cumprimento adequado das metas 

de redução de emissão de gases.732

Ademais, a ANP editou ainda algumas resoluções, a saber: Resolução CNPE nº 

15/2019, a qual define as metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases 

causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis; a Resolução ANP 

nº 791/2019, a qual dispõe sobre a individualização das metas compulsórias anuais 

de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização 

de combustíveis, no âmbito da Política Nacional de Biocombustíveis – RenovaBio; 

e a Resolução ANP nº 758/2018, a qual regulamenta a certificação da produção ou 

importação eficiente de biocombustíveis de que trata o artigo 18 da Lei nº 13.576/2017, 

e o credenciamento de firmas inspetoras.

 Com base neste arcabouço legislativo, deu-se início à comercialização dos 

CBIOs na plataforma da bolsa de valores B3. “Um fato inédito e de máxima importância, 

lamentavelmente ofuscado pela grave crise sanitária da  Covid-19 e as confusões 

políticas nas quais o País encontra-se enredado”.733

A partir de agora, os CBIOs apurados da produção de biocombustíveis 

poderão ser levados a mercado e adquiridos pelos produtores ou 

comerciantes do setor de combustíveis fósseis para compensação da 

emissão de dióxido de carbono. Vale recordar que cada certificado 

CBIO equivale a uma tonelada de CO2 que deixa de ser emitida 

(em média, com valor próximo a dez dólares). Surge, assim, o nosso 

mercado de ‘ativos (financeiros) verdes’, o que merece estímulo e uma 

tributação coerente com seus fins de preservação e proteção do meio 

ambiente.734

732 TEIXEIRA, Diogo Martins; FERREIRA, Eduardo de Campos; HANDFAS. Novas regras para 
negociação dos créditos de descarbonização da RenovaBio. JOTA. Disponível em: <https://www.jota.
info/opiniao-e-analise/artigos/novas-regras-para-negociacao-dos-creditos-de-descarbonizacao-da-
renovabio-30012020>. Acesso em: 01 set. 2020.
733 TORRES, Heleno. Tributação das emissões e negociações dos títulos de CBio: a vida continua. 
CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-abr-29/consultor-tributario-tributacao-
emissoes-negociacoes-titulos-cbio>. Acesso em: 01 set. 2020.
734 TORRES, Heleno. Tributação das emissões e negociações dos títulos de CBio: a vida continua. 
CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-abr-29/consultor-tributario-tributacao-
emissoes-negociacoes-titulos-cbio>. Acesso em: 01 set. 2020.

http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-190107850
http://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-190107850
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2019/junho&item=ranp-791-2019
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2019/junho&item=ranp-791-2019
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2018/novembro&item=ranp-758-2018
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/novas-regras-para-negociacao-dos-creditos-de-descarbonizacao-da-renovabio-30012020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/novas-regras-para-negociacao-dos-creditos-de-descarbonizacao-da-renovabio-30012020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/novas-regras-para-negociacao-dos-creditos-de-descarbonizacao-da-renovabio-30012020
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Segundo o Professor Titular de Direito Financeiro da USP, Heleno Taveira Torres, 

ao analisar a natureza jurídica dos CBIOs, cabe avaliar diversas possibilidades, dentre 

elas estão: commodity; título de crédito; valor mobiliário e ativo financeiro. 

Dentre tais possibilidades poderiam enquadrar-se os créditos de carbono como 

commodities, todavia como os créditos são bens incorpóreos e não se enquadrariam 

nessa categoria.

Também não cabe classificá-los como títulos de crédito, visto que estes têm 

como sua característica principal a obrigação unilateral de vontade – o direito de 

crédito de um determinada pessoa em relação a outra - não podendo ser confundidos 

com a própria obrigação. 

E, por fim, não cabe denominá-los de valores imobiliários “pois os créditos 

são manifestação da expectativa em se reduzir a emissão de gases do efeito estufa 

e, por conseguinte, impossibilitados de serem colocados como bens relacionados a 

investimentos monetários”.735   

Sendo assim, segundo Torres, os CBIOs possuem natureza jurídica de ativo 

financeiro. Sua justificativa fundamenta-se no pronunciamento técnico CPC 14736 

o qual define que  ativo financeiro  será qualquer ativo que seja: (i) caixa; (ii) título 

patrimonial de outra entidade; (iii) direito contratual; (iv) um contrato que seja ou 

possa ir a ser liquidado em instrumentos patrimoniais da própria entidade.737 

De igual modo, as hipóteses qualificadoras do art. 2º da Resolução nº 

4.593, de 28 de agosto de 2017, do Banco Central, que dispõe sobre 

o  registro e o depósito centralizado de ativos financeiros e valores 

mobiliários por parte de instituições financeiras. Logo, o CBIO, para 

o Direito Tributário, assemelha-se a um ativo financeiro, ainda que 

portarias ministeriais falem em ‘ativo ambiental’.738

Com efeito, estaria tratando-se do que se pode denominar de um ativo financeiro 

verde, como parte de uma política pública favorável para que tanto o Acordo de Paris 

735 TORRES, Heleno. Tributação das emissões e negociações dos títulos de CBio: a vida continua. 
CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-abr-29/consultor-tributario-tributacao-
emissoes-negociacoes-titulos-cbio>. Acesso em: 01 set. 2020.
736 Comitê de Pronunciamentos Contábeis 14.
737 TORRES, Heleno. Tributação das emissões e negociações dos títulos de CBio: a vida continua. 
CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-abr-29/consultor-tributario-tributacao-
emissoes-negociacoes-titulos-cbio>. Acesso em: 01 set. 2020.
738 TORRES, Heleno. Tributação das emissões e negociações dos títulos de CBio: a vida continua. 
CONJUR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-abr-29/consultor-tributario-tributacao-
emissoes-negociacoes-titulos-cbio>. Acesso em: 01 set. 2020.
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quanto o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ganhem 

maior efetividade em nosso país. 

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1. O Estado brasileiro deve estar sempre atento à criação de políticas públicas claras 

que atendam às necessidades contemporâneas e incentivem a criação de instrumentos 

que promovam o envolvimento da sociedade na tarefa de organização de processos 

que visem a sustentabilidade, especialmente no que tange ao direito das mudanças 

climáticas;

4.2. O Estado e a sociedade como um todo devem compreender a dimensão da 

relevância dos biocombustíveis e da matriz energética para o país, capazes de gerar 

emprego e renda, visto que o setor energético não está sujeito apenas à geração de 

energia ou ao desenvolvimento econômico-social, mas influencia diretamente na 

soberania estatal de um determinado país;

4.3. As políticas públicas ambientais podem e devem efetivar a inserção dos 

biocombustíveis na matriz energética nacional, de modo que levem à concretização 

do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;

4.4. Os CBIOs devem contribuir de forma efetiva para a preservação do meio ambiente 

e redução da emissão de gases de efeito estufa na medida em que dentre suas 

principais decorrências está a de tornar a matriz energética mais limpa;

4.5. OS CBIOs podem ser classificados como ativos financeiros verdes haja vista 

representarem investimentos em matrizes energéticas sustentáveis, menos poluentes, 

que configuram baixos riscos ao meio ambiente, em uma perspectiva de geração 

de benefícios econômicos, o que denomina-se atualmente de economia verde ou 

ecológica.



14. OS INDICADORES DO OBJETIVO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 13, 
“AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL 
DO CLIMA”, NO ESTADO DE SÃO PAULO: 
A APLICAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL 
SOBRE A MUDANÇA DO CLIMA

MARIAH SILVA LEANDRO CAMPOS
Mestranda do Programa Interunidades em Ecologia Aplicada - ESALQ/USP. Bolsista 
CAPES.

BEATRIZ BERNARDINO BUCCIOLI
Graduanda de Direito – UNESP. Bolsista PROEX.

1. INTRODUÇÃO

A relação do ser humano com a natureza modificou-se ao longo dos anos 

através dos avanços das técnicas de produção originadas no período da Revolução 

Industrial (1760-1840). Com o processo de extração de recursos naturais e consequente 

transformação em mercadorias, que ficaram mais fácil e possível de serem feitas em 

larga escala, aumentando a queima de combustíveis fósseis e a produção de resíduos 

sólidos. 

O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos 

meios de produção e sua operação com fins lucrativos, ou seja, é incentivado que a 

produção aumente exponencialmente para visar o lucro em cima do capital. Nessa 

lógica os desafios para manter o meio ambiente equilibrado e sadio se tornou um dos 

principais obstáculos da humanidade. 

As consequências dos danos ambientais começaram a preocupar de maneira 

mais acentuada as sociedades na década de 60 após alguns grandes desastres 
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ambientais que chamaram a atenção das pessoas ao redor do mundo. No ano de 1952, 

a capital da Inglaterra experimentou dias seguidos de uma massa aérea escura de 

poluição causada pelo aumento descontrolado da queima de combustíveis fósseis que 

ficou conhecida como “Big Smoke” ocasionando mortes e deixando pessoas doentes.

Com o tempo foram acontecendo mais e mais desastres e crimes ambientais 

em todo o mundo, atingindo, dentre outras coisas, a saúde da população. As 

consequências estão cada vez mais reais e em janeiro de 2020 a Organização das 

Nações Unidas reconheceu pela primeira vez o termo “Refugiados Climáticos”. 

Segundo a ONU (2017)739, a média anual de deslocados por mudanças climáticas 

entre 2008 e 2016 chegou a 25,3 milhões de pessoas sendo que os 5 países com maior 

proporção de deslocamentos são Cuba, Fiji, Filipinas, Tonga e Sri Lanka. Todos são 

Estados Insulares e consequentemente mais afetados pelas mudanças no clima. 

Entende-se por refugiados climáticos aqueles indivíduos que tem que se deslocar de 

seus lugares de moradia devido a mudanças no clima local que impossibilitem ou 

dificultem a sua vida e seu trabalho.

Todos as consequências dos danos ambientais, que estão atingindo o meio 

ambiente, também têm impactos na saúde humana. Segundo um estudo da OMS feito 

em 2019 por ano morrem cerca de 7 a 8 milhões de pessoas no mundo por decorrência 

da poluição do ar (JORNAL USP, 2020)740.  Esse cenário só tende a piorar à medida que 

as mudanças climáticas se intensifiquem.

O objetivo deste artigo foi avaliar como o Governo do Estado de São Paulo 

tem se organizado para trabalhar com o tema das mudanças climáticas referenciado 

pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da agenda 2030 da ONU e como 

tem sido a aplicação da Política Nacional sobre Mudança do Clima741. Destarte, esta 

pesquisa será descritiva e baseada na técnica de documentação indireta, por meio da 

pesquisa bibliográfica e documental, como de relatórios e legislações.

Assim, será possível compreender como o Estado de São Paulo está atuando 

na mitigação das mudanças climáticas, por meio da análise dos indicadores do ODS 13, 

e, por conseguinte, se está atuando de acordo com a Política Nacional sobre Mudança 

do Clima.

739 NAÇÕES UNIDAS. ONU alerta para aumento do deslocamento forçado provocado por mudança 
climática. 2017. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-alerta-para-aumento-do-deslocamento-
forcado-provocado-por-mudanca-climatica/> Acesso em: 26.agosto.2020
740 JORNAL DA USP. Poluição do ar mata milhões de pessoas no mundo, segundo OMS. Atualidades. 
2020. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/poluicao-do-ar-mata-milhoes-de-pessoas-no-
mundo-segundo-oms/. Acesso em: 25 ago. 2020.
741 BRASIL. Lei n.º 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança 
do Clima – PNMC e dá outras providências. Brasília: 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm. Acesso em: 09 ago. 2020.

https://nacoesunidas.org/onu-alerta-para-aumento-do-deslocamento-forcado-provocado-por-mudanca-climatica/
https://nacoesunidas.org/onu-alerta-para-aumento-do-deslocamento-forcado-provocado-por-mudanca-climatica/
https://jornal.usp.br/atualidades/poluicao-do-ar-mata-milhoes-de-pessoas-no-mundo-segundo-oms/
https://jornal.usp.br/atualidades/poluicao-do-ar-mata-milhoes-de-pessoas-no-mundo-segundo-oms/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
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2. MEIO AMBIENTE NO ESTADO DE SÃO PAULO

O Brasil é conhecido internacionalmente por sua grande biodiversidade 

e tamanho continental. Formado por seis biomas de características diversas, a 

amazônia, caatinga, cerrado, mata atlântica, pampa e pantanal o país abrange várias 

zonas climáticas que evidentemente levam a grandes variações ecológicas. Segundo o 

Ministério do Meio Ambiente742, o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta que 

representa 20% do número total de espécies conhecidas no mundo.

O Estado de São Paulo é uma das 27 unidades federativas do país, situado na 

região sudeste com fronteira com Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Mato Grosso 

do Sul, além da saída para o oceano Atlântico.

 Na formação geográfica do estado existe a presença da Mata Atlântica 

e do Cerrado. A atual situação dos biomas é alvo de preocupação pois, com todo o 

desmatamento, várias espécies de flora estão entrando ou já entraram em ameaça 

de extinção, ao passo que a fauna silvestre está ficando sem habitat para sobreviver. 

No livro, “Fauna Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo”743, publicado pela 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado e pela Fundação Parque Zoológico, é possível 

conferir que existem 436 espécies e subespécies de vertebrados compondo a lista, o 

que corresponde a 17% do total de vertebrados conhecidos.  

Segundo dados do Inventário Florestal744, publicado em agosto de 2020, o 

Estado de São Paulo conta com 32,6% de sua vegetação nativa de Mata Atlântica e 

3,0% do Cerrado. A área original ocupada pelos dois biomas era, respectivamente, 

67,3% da Mata Atlântica e 32,7% do Cerrado. (Instituto Florestal, 2020). 

O crescimento desorganizado dos municípios brasileiros, o aumento da 

emissão de gases poluentes e o desmatamento das florestas resultaram em diversos 

problemas ambientais que os governadores, a academia e a sociedade civil têm a 

missão de tentar resolver, haja vista que além de questões ambientais, são questões 

de saúde pública.

A estrutura de governo brasileiro atual encarregada de cuidar das questões 

ambientais corresponde ao Ministério do Meio Ambiente a nível federal, às Secretarias 

742 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Biodiversidade Brasileira. Disponível em: https://www.
mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira#:~:text=Al%C3%A9m%20disso%2C%20o%20
Brasil%20possui,a%20maior%20biodiversidade%20do%20planeta.Acesso em: 24 ago. 2020.
743 ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Instituto 
Florestal. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de São Paulo. 2010. Disponível em: https://www.
infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/2010/06/livro-vermelho-da-fauna-ameacada-
de-sao-paulo/. Acesso em: 24 ago. 2020.
744 ESTADO DE SÃO PAULO. Instituto Florestal. Inventário Florestal do Estado de São Paulo 2020. 
2020. Disponível em: https://smastr16.blob.core.windows.net/home/2020/07/inventarioflorestal2020.
pdf. Acesso em: 16 ago. 2020.

https://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira#:~:text=Al%C3%A9m disso%2C o Brasil possui,a maior biodiversidade do planeta
https://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira#:~:text=Al%C3%A9m disso%2C o Brasil possui,a maior biodiversidade do planeta
https://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira#:~:text=Al%C3%A9m disso%2C o Brasil possui,a maior biodiversidade do planeta
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/2010/06/livro-vermelho-da-fauna-ameacada-de-sao-paulo/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/2010/06/livro-vermelho-da-fauna-ameacada-de-sao-paulo/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/2010/06/livro-vermelho-da-fauna-ameacada-de-sao-paulo/
https://smastr16.blob.core.windows.net/home/2020/07/inventarioflorestal2020.pdf
https://smastr16.blob.core.windows.net/home/2020/07/inventarioflorestal2020.pdf
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de Meio Ambiente dos Estados e, então, a nível municipal existem as Secretarias 

de Meio Ambiente de cada cidade. O Estado de São Paulo possui a Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente com um complexo organograma. 

De acordo com o levantamento realizado pela Fundação SEADE e o Governo 

do Estado (2018)745, o São Paulo possui 44.639.899 milhões de habitantes distribuídos 

por uma área de 248.219 km² sendo a densidade demográfica de 177,23 habitantes 

por km². Com um total de 645 municípios o estado tem 155 Unidades de Conservação 

sendo que 64 são UC’s de proteção integral, 51 são unidades de uso sustentável e 40 

são RPPN’s de propriedades privadas (SIMA SP, 2016)746.

3. DADOS SOBRE MUDANÇAS NO CLIMA E A AGENDA 2030

As mudanças no uso da terra como a queima de combustível fóssil e destruição 

das florestas provocaram um aumento da concentração atmosférica de dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), significativamente desde 1750.  

Gás Pré- Industria 2005

Metano 715 ppm 1774 ppb

Gás Carbônico 280 ppm 379 ppm

Óxido Nitroso 270 ppb 310 ppb

Fonte: Avila, 2007.747

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) foi criado em 

1988 pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente). Carrega como objetivo de sua 

criação ser um meio de comunicação de informações científicas sobre as mudanças 

climáticas para os governantes de todos os níveis de governo, para que eles possam 

desenvolver políticas climáticas e negociações internacionais acerca do tema. 

O trabalho do IPCC748 é feito através dos seus cientistas que se voluntariam 

745 ESTADO DE SÃO PAULO. População dos Municípios Paulistas. 2018. Disponível em: http://
www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/sao-paulo-populacao-dos-municipios-paulistas.
php#:~:text=S%C3%A3o%20645%20munic%C3%ADpios%2C%20dos%20quais,uma%20das%20
maiores%20do%20mundo. Acesso em: 17 ago. 2020.
746 ESTADO DE SÃO PAULO. Portal DATAGEO Disponibiliza dados Sobre Unidades de Conservação 
de SP. 2016. Disponível em: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2016/01/portal-datageo-
disponibiliza-dados-sobre-unidades-de-conservacao-de-sp/#:~:text=S%C3%A3o%2C%20no%20
total%2C%2064%20unidades,privada%2C%20autorizadas%20pela%20Funda%C3%A7%C3%A3o%20
Florestal.. Acesso em: 23 ago. 2020.
747 AVILA, A. M. H. de. Uma Síntese do Quarto Relatório do IPCC. Revista Multiciência, n. 8, 2007.
748 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. About the IPCC. Disponível em: http://
www.ipcc.ch/organization/organization.shtml. Acesso em: 23 ago.2020.

http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/sao-paulo-populacao-dos-municipios-paulistas.php#:~:text=S%C3%A3o 645 munic%C3%ADpios%2C dos quais,uma das maiores do mundo
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/sao-paulo-populacao-dos-municipios-paulistas.php#:~:text=S%C3%A3o 645 munic%C3%ADpios%2C dos quais,uma das maiores do mundo
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/sao-paulo-populacao-dos-municipios-paulistas.php#:~:text=S%C3%A3o 645 munic%C3%ADpios%2C dos quais,uma das maiores do mundo
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/sao-paulo-populacao-dos-municipios-paulistas.php#:~:text=S%C3%A3o 645 munic%C3%ADpios%2C dos quais,uma das maiores do mundo
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2016/01/portal-datageo-disponibiliza-dados-sobre-unidades-de-conservacao-de-sp/#:~:text=S%C3%A3o%2C no total%2C 64 unidades,privada%2C autorizadas pela Funda%C3%A7%C3%A3o Florestal
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2016/01/portal-datageo-disponibiliza-dados-sobre-unidades-de-conservacao-de-sp/#:~:text=S%C3%A3o%2C no total%2C 64 unidades,privada%2C autorizadas pela Funda%C3%A7%C3%A3o Florestal
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2016/01/portal-datageo-disponibiliza-dados-sobre-unidades-de-conservacao-de-sp/#:~:text=S%C3%A3o%2C no total%2C 64 unidades,privada%2C autorizadas pela Funda%C3%A7%C3%A3o Florestal
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2016/01/portal-datageo-disponibiliza-dados-sobre-unidades-de-conservacao-de-sp/#:~:text=S%C3%A3o%2C no total%2C 64 unidades,privada%2C autorizadas pela Funda%C3%A7%C3%A3o Florestal
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para acessar milhares de artigos científicos publicados a cada ano para produzir um 

relatório resumido de tudo que é sabido sobre os agentes causadores das mudanças 

climáticas, além de como pode ser feita uma adaptação e mitigação aos impactos 

para diminuir os riscos a sociedade (IPCC, 2020). 

Em novembro de 1988 foi publicado o Primeiro Relatório do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas. Nesse momento 

o Instituto ainda era conhecido somente pelos cientistas, governos e pela ONU. Já 

em fevereiro de 2007 o IPCC divulgou o quarto relatório de Avaliação das Mudanças 

Climáticas do planeta, de nome IPCC-AR4. Neste documento foi informado que a 

temperatura média do globo terrestre pode aumentar entre 1,8ºC e 4,0ºC até 2100 

(AVILA, 2007). Ainda segundo o relatório o aumento pode ser maior caso a quantidade 

de pessoas na Terra e a economia continuassem a crescer rapidamente.  

Em março de 2019749, o atual Ministro do Meio Ambiente do Brasil 

compartilhou em uma audiência pública que não duvida do aquecimento global, 

porém questiona a “parcela de contribuição humana” nas mudanças climáticas. 

Segundo o IPCC (2007) a maior parte do aumento de temperatura observada 

nos últimos 50 anos foi provocada por atividades humanas com mais de 90% de 

confiabilidade nesse dado. Dessa forma, com base na ciência, comentários que 

descredibiliza a ação humana nas mudanças climáticas não tem respaldo na ciência. 

No relatório do IPCC de 2018750 foi delimitado com alto grau de confiança  

que tanto para trajetórias de aquecimento global a 1,5 graus celsius sem overshoot751 

quanto para a trajetória com overshoot limitado exigem transições e mudanças 

rápidas e de longo alcance no uso de solo como energia, terra, infraestrutura urbana, 

mobilidade e sistemas industriais. O relatório mostra a urgência de mudanças na 

grande escala do globo que resultem em redução de emissões em todos os setores 

além de uma gama de opções de mitigação e investimento nas ações (IPCC, 2018).

Por conta da urgência solicitada para que a sociedade consiga sobreviver às 

mudanças é que a Agenda 2030 foi lançada em 2015 como um compromisso global 

rumo ao desenvolvimento sustentável. 

A Organização das Nações Unidas foi criada no período de pós guerra, em 

1945, visando justamente estabelecer a paz entre os países, deliberar sobre as questões 

749 BRASIL. Senado Federal. Ministro Questiona Contribuição Humana no Aquecimento Global. 
Brasília, 2019. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/03/27/ministro-
questiona-contribuicao-humana-no-aquecimento-global. Acesso em: 26 ago. 2020.
750 PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. Relatório especial do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). 2018. Disponível em: https://www.ipcc.ch/site/
assets/uploads/2019/07/SPM-Portuguese-version.pdf. Acesso em: 20 ago. 2020.
751 Overshoot: admissão que a sociedade vai falhar em relação às metas para evitar o aumento da 
temperatura da Terra em 1,5 graus celsius. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/03/27/ministro-questiona-contribuicao-humana-no-aquecimento-global
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/03/27/ministro-questiona-contribuicao-humana-no-aquecimento-global
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/07/SPM-Portuguese-version.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/07/SPM-Portuguese-version.pdf
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relacionadas à segurança, diplomacia e cooperação internacionais e atuar nas 

negociações ou na atenuação dos efeitos de conflitos armados em qualquer parte do 

mundo. Com a instituição da ONU foram criados outros órgãos de caráter econômico 

e social assim como a UNESCO (Organização Educacional, Científica e Cultural), a FAO 

(Organização para Agricultura e Alimentação) a OIT (Organização Internacional do 

Trabalho) (SAES; SAES, 2013). 

Em 2000 foi lançado os 8 Objetivos do Milênio com foco em alguns dos 

maiores problemas da época. Os objetivos eram: acabar com a fome e a miséria, 

oferecer educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os 

sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde 

das gestantes, combater a Aids, a malária e outras doenças, garantir qualidade de vida 

e respeito ao meio ambiente e estabelecer parcerias para o desenvolvimento. 

Os 8 ODM eram acompanhados de 22 metas (24 no Brasil) e 48 indicadores para 

ajudar no acompanhamento da evolução dos projetos em cada país. Na época todos 

os 191 Estados membros da ONU e 22 organizações internacionais comprometeram-

se no cumprimento dos objetivos. 

Antes de chegar ao fim do período prazo para o cumprimento dos ODM’s, 

começou a organização para a elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 que passou por um processo de formulação através de 

muitas consultas públicas e maior participação global do que os ODM’s.  Segundo a 

ONU752, a Agenda 2030 é um resultado de todas as conferências e cúpulas anteriores e 

contém 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores. Com o compromisso de não deixar 

ninguém para trás a Agenda 2030 foi acordada e é uma meta de 193 Estados- Membros 

das Nações Unidas. 

O Brasil fez um levantamento das metas de cada ODS para ver o que melhor 

se encaixava na realidade do país. Para o ODS 13: “Tomar medidas urgentes para 

combater a mudança do clima e seus impactos” o Brasil adotou 12 metas específicas 

para este ODS. 

Metas 
ODS 13 

Descrição 

13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados 
ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

752 NAÇÕES UNIDAS. Agenda 2030. 2015. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/. Acesso 
em: 15 jul. 2020.

https://nacoesunidas.org/pos2015/
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13.1.1 Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente 
afetadas atribuído a desastres por 100 mil habitantes

13.1.2  Número de países que adotam e implementam estratégias nacionais de 
redução de risco de desastres em linha com o Quadro de Sendai para a 
Redução de Risco de Desastres 2015-2030

13.1.3 Proporção de governos locais que adotam e implementam estratégias 
locais de redução de risco de desastres em linha com as estratégias 
nacionais de redução de risco de desastres

13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e 
planejamentos nacionais

13.2.1 Número de países com Contribuições Nacionalmente Determinadas, 
estratégias de longo prazo, planos nacionais de adaptação, estratégias 
como reportadas nas comunicações nacionais e de adaptação

13.2.2  Emissões totais de gases de efeito estufa por ano

13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade 
humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto 
e alerta precoce da mudança do clima

13.3.1 Grau em que a (i) a educação para a cidadania global e (ii) a educação para 
o desenvolvimento sustentável são integradas nas (a) políticas nacionais 
de educação; (b) currículos escolares; (c) formação de professores; e (d) 
avaliação de estudantes

13.a Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes 
da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
[UNFCCC] para a meta de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por 
ano a partir de 2020, de todas as fontes, para atender às necessidades 
dos países em desenvolvimento, no contexto das ações de mitigação 
significativas e transparência na implementação; e operacionalizar 
plenamente o Fundo Verde para o Clima por meio de sua capitalização 
o mais cedo possível

13.a.1 Quantidades fornecidas e mobilizadas em dólares dos Estados Unidos 
por ano em relação à meta continuada de mobilização coletiva existente 
do compromisso de US$100 bilhões até 2025

13b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o 
planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos 
países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, 
comunidades locais e marginalizadas

Fonte: ipea, 2015753.

O documento “Guia para a Localização dos Objetivos de Desenvolvimento 

753 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (ipea). 13. Ação Contra Mudança 
Global do Clima. 2015. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/ods/ods13.html#:~:text=Meta%20
13.3-,Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas,precoce%20da%20mudan%C3%A7a%20do%20clima. Acesso 
em: 20 ago. 2020.

https://odsbrasil.gov.br/objetivo13/indicador1311
https://odsbrasil.gov.br/objetivo13/indicador1311
https://odsbrasil.gov.br/objetivo13/indicador1312
https://odsbrasil.gov.br/objetivo13/indicador1313
https://odsbrasil.gov.br/objetivo13/indicador1313
https://odsbrasil.gov.br/objetivo13/indicador1313
https://www.ipea.gov.br/ods/ods13.html#:~:text=Meta 13.3-,Na%C3%A7%C3%B5es Unidas,precoce da mudan%C3%A7a do clima
https://www.ipea.gov.br/ods/ods13.html#:~:text=Meta 13.3-,Na%C3%A7%C3%B5es Unidas,precoce da mudan%C3%A7a do clima
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Sustentável nos Municípios Brasileiros” (2016)754 articulado pela Confederação 

Nacional dos Municípios e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da 

ONU no Brasil fez um levantamento de sugestões de indicadores para cada um dos 17 

ODS e das 169 metas. Para o ODS 13 são destacados três indicadores, 2 para a meta 

13.2 e 1 para a meta 13.3. 

Fonte: Guia para a Localização dos ODS’s nos Municípios Brasileiros, 2016.

O Governo do Estado de São Paulo pode fazer o uso desses indicadores para 

acompanhar a evolução dos municípios brasileiros na trajetória para conquistar metas 

da Agenda 2030. No entanto, esta é a recomendação do PNUD, mas não significa que 

o Estado deve fazer o uso deles. E, como deveremos adiante, não fez.

4. INDICADORES DO ODS 13 NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Esta pesquisa buscou conhecer as ações e os indicadores do ODS 13: “Ação 

contra a Mudança Global do Clima” no governo do Estado de São Paulo e averiguar 

a aplicação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.  Em 2018, o então 

governador do Estado criou a Comissão Estadual de São Paulo para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, junto a Casa Civil, através do Decreto de nº 63.792. No 

artigo 2º, inciso terceiro, fica a responsabilidade da Comissão Estadual acompanhar e 

monitorar o desenvolvimento dos ODS no Estado de São Paulo e elaborar relatórios 

periódicos de suas atividades. No artigo 7º parágrafo único deste documento fica 

estabelecido que a elaboração dos programas do PPA 2020/2023 deverá estar em 

754  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Guia para Localização dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos municípios Brasileiros: O que os gestores municipais 
precisam saber. 2016. Disponível em: https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/ODS-Objetivos_de_
Desenvolvimento_Sustentavel_nos_Municipios_Brasileiros.pdf. Acesso em: 26 jun. 2020.

https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/ODS-Objetivos_de_Desenvolvimento_Sustentavel_nos_Municipios_Brasileiros.pdf
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/ODS-Objetivos_de_Desenvolvimento_Sustentavel_nos_Municipios_Brasileiros.pdf
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consonância com os compromissos estabelecidos pela “Agenda 2030: Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável” e cada programa do PPA deverá contar um objetivo 

e respectivos indicadores e metas de resultados com o intuito de acompanhar a 

eficiência e evolução das ações. 

Em março de 2019, o Decreto nº 64.148755 reorganizou a Comissão Estadual de 

São Paulo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Segundo Negreiros e Fava (2019)756, o compromisso do Governo do Estado está 

sendo guiado por três eixos: Sensibilização das autoridades, Educação e Mensuração. 

Sendo que, por autoridades, pode-se entender os gestores públicos, dirigentes e 

potenciais parceiros, no quesito educação a meta é apresentar de maneira didática 

os ODS na rede de ensino público e a mensuração é poder identificar os indicadores e 

monitorar as metas no âmbito do Estado. 

 A primeira ação efetiva foi a criação de um grupo de trabalho intersecretarial 

(GTI), em julho de 2016, onde diversas secretarias estariam representadas para 

trabalhar em prol dos ODS sendo que a primeira reunião aconteceu em agosto de 2019 

com a presença de todas as secretarias e a SABESP, IPT, Fundação SEADE e CETESB 

além da Sociedade Civil Organizada. 

Um exemplo das ações envolvendo mais de um ODS do governo do Estado é 

a despoluição do Rio Pinheiros. Neste projeto executado em parceria com a SABESP 

estão envolvidos os ODS 1,3,6,7,15 e 17 com ênfase maior no ODS 06 “saneamento e 

água potável”. 

 O primeiro relatório de acompanhamento dos ODS do Estado757 foi lançado 

em 2019 e mostrou que o ODS 13 possui 2 indicadores que procuram caracterizá-lo: 

a porcentagem de municípios com legislação ou instrumentos de gestão ambiental 

sobre poluição do ar e a porcentagem de municípios com legislação ou instrumentos 

de gestão ambiental sobre adaptação e mitigação de mudanças do clima. Ou seja, não 

utilizaram os indicadores recomendados pela Agenda 2030.

De acordo com a respostas do MUNIC (2017) 48,7% dos municípios paulistas 

755 SÃO PAULO. Decreto nº 64.148/2019. Reorganiza a Comissão Estadual de São Paulo para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criada pelo Decreto nº 63.792, de 9 de novembro de 2018. 
São Paulo: 2019. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13798-
09.11.2009.html. Acesso em: 10 ago. 2020.
756 NEGREIROS, Rovena; FAVA, Ana Paula. ODS 13 - Indicadores e Mapeamento das Ações para o 
Estado de São Paulo In: JACOBI, Pedro Roberto; TRANI, Eduardo (Org.) Planejando o futuro hoje: ODS 13, 
adaptação e mudanças climáticas em São Paulo. São Paulo: IEE – USP, 2019. Disponível em: http://www.
incline.iag.usp.br/data/arquivos_download/Planejando%20o%20futuro%20hoje_final.pdf. Acesso em: 
26 jul. 2020.
757  BRASIL. Estado de São Paulo. 1º Relatório de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável do Estado de São Paulo. Brasília, 2019. Disponível em: https://www.seade.gov.br/wp-content/
uploads/2019/07/odssp.pdf. Acesso em: 25 ago. 2020.

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13798-09.11.2009.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13798-09.11.2009.html
http://www.incline.iag.usp.br/data/arquivos_download/Planejando o futuro hoje_final.pdf
http://www.incline.iag.usp.br/data/arquivos_download/Planejando o futuro hoje_final.pdf
https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/odssp.pdf
https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/odssp.pdf
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afirmaram possuir legislação ou instrumentos de gestão sobre a poluição do ar. 

Fonte: Relatório de acompanhamento dos ODS Estado de São Paulo, 2019.758

Já em relação a instrumentos normativos de adaptação ou mitigação de 

mudanças climáticas, apenas 5% do total de municípios do estado (ou 36) afirmaram 

contemplar esse quesito em sua legislação, incluindo não só os maiores (São Paulo, 

Campinas e Piracicaba) como também São Bento do Sapucaí, Santo Expedito e 

Restinga. 

Fonte: Relatório de acompanhamento dos ODS Estado de São Paulo, 2019.

758  ESTADO DE SÃO PAULO. 1º Relatório de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável do Estado de São Paulo. 2019. Disponível em: https://www.fapesp.br/publicacoes/odssp.pdf. 
Acesso: 25 ago. 2020.

https://www.fapesp.br/publicacoes/odssp.pdf
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A metodologia usada foi a de encontrar sinergia entre os ODS e os projetos/

programas previstos no PPA 2016-2019759 do Estado de São Paulo e foi validado que 

116 programas estão associados a um ou mais ODS, o que corresponde a 82,42% 

dos recursos orçamentários dos programas previstos para 2016-2019. O Objetivo 

Estratégico 10 do é o Sociedade Resiliente às Mudanças Climáticas que em sua 

descrição dispõe que: 

Sociedade resistente a mudanças climáticas significa dispor capacidade 

de resposta e controle atividades prejudiciais ao ambiente e mitigação 

de seus impactos. Envolve recuperar matas ciliares; promover 

reflorestamento; reduzir poluição (ar, água e solo) e desmatamento; 

incrementar uso de fontes renováveis energia; utilizar modais de 

transporte menos poluentes; e aprimorar a infraestrutura hídrica 

de combate às enchentes. Quanto aos recursos hídricos, promover 

aumento da disponibilidade e do uso racional, recuperar qualidade, 

construir reservatórios, reduzir perdas e desperdícios e ampliar reuso. 

(GOVSP, 2015)

Dentro do OE 10 existem catorze programas associados, todos com temas 

relevantes para o cuidado ambiental no município. Todavia, dois destes programas 

tem ligação direta com o tema do ODS 13 que são os programas 2619: Redução 

da Vulnerabilidade Ambiental e Mudanças Climáticas e o 5101: São Paulo - Estado 

Resiliente (GOVSP, 2015). 

O programa 2619: Redução da Vulnerabilidade Ambiental e Mudanças 

Climáticas tem como objetivo reduzir as vulnerabilidades ambientais, por meio da 

proteção e recuperação dos mananciais e dos recursos hídricos, da redução dos riscos 

de desastres, da mitigação das emissões atmosféricas e do planejamento ambiental 

territorial (GOVSP, 2015). Os indicadores de resultado de programa são o número de 

municípios envolvidos nas políticas de planejamento ambiental territorial, o número de 

municípios participantes da campanha “construindo cidades resilientes” e por último o 

número de programas de fiscalização em sub-bacias de mananciais implantados. 

759  ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria de Planejamento e Gestão. Plano Plurianual 2016-
2019. 2015. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2015/compilacao-
lei-16082-28.12.2015.pdf. Acesso em: 03 set. 2020.

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2015/compilacao-lei-16082-28.12.2015.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2015/compilacao-lei-16082-28.12.2015.pdf
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Fonte: PPA 2016/2020.

O Programa 5101: São Paulo - Estado Resiliente tem como objetivo desenvolver 

cidades resilientes e sustentáveis, mantendo-se o padrão de excelência no atendimento 

às solicitações de socorro a fim de garantir tranquilidade, salubridade e segurança 

da sociedade, portanto, a ordem pública. Como indicador de resultado avalia-se o 

percentual de atendimentos às solicitações de socorro recebidas pela defesa civil. 

Fonte: PPA 2016/2020.

O Plano Plurianual do Estado de São Paulo para o período entre 2020 e 2023760 

foi feito já com referência aos 17 ODS da Agenda 2030. O objetivo estratégico 8 do 

PPA 2020-2023 é o de Desenvolvimento Sustentável Preservando o Meio Ambiente e 

Protegendo a População ante os Desastres Naturais e tem como objetivo: 

Promover a gestão harmônica do meio ambiente, dos recursos hídricos, 

do saneamento e da energia, desenvolvendo ações integradoras que 

promovam o desenvolvimento sustentável. Estimular o uso racional 

da água e de fontes renováveis de energia, além de ampliar os 

investimentos e na proteção social ante os desastres naturais. (GOVSP, 

2019)

Este OE se relaciona diretamente com o ODS 13 tendo como indicadores 

elegidos para sua avaliação o grau de intensidade de emissão de dióxido de carbono 

760  ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria da Fazenda e Planejamento. Plano Plurianual 2020-2023. 
Disponível em: http://www.ppa.sp.gov.br/ppa2023/ProjetoLei. Acesso em: 25 ago. 2020.
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(CO2) em Relação ao Produto Interno Bruto (em tCO2/MILR$ de 2005), o percentual 

do Consumo de Energia Renovável no total do Consumo de Energia, a Média Anual 

do Índice de Qualidade da Água e o número de Óbitos de Acidentes Relacionados 

a Desastres Naturais. Sendo que o 1º e o 4º tem relação direta com a temática de 

mudanças climáticas.

5. A APLICAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA NO ESTADO 

DE SÃO PAULO

5.1 A Lei n.º 12.197, de 29 de dezembro de 2009

Para o alcance dos objetivos e metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, é preciso que os setores da sociedade se articulem, como governo, 

setor empresarial, meio acadêmico e sociedade civil. Dentre estes estão os poderes 

legislativo e judiciário. Ou seja, os ODS serão alcançados se a lei e as decisões judiciais 

estiverem de acordo com eles. Por isso, este tópico analisará a aplicação da Política 

Nacional sobre Mudança do Clima (2009), baseando-se nos indicadores do ODS 13 no 

estado de São Paulo.

O desenvolvimento da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) foi 

uma consequência da centralização do meio ambiente como pauta internacional. As 

mudanças climáticas se tornaram uma preocupação em meados da década de 1980 

(SARLET; FENSTERSEIFER, 2020, p. 787)761, quando cientistas começaram a alertar sobre 

os possíveis impactos destas, como o aquecimento global. Este foi uma das motivações 

que trouxeram a questão ambiental para o centro do debate internacional.

Esta centralização se revela por meio da promulgação de documentos 

importantes para o Direito Internacional do Meio Ambiente, os quais constituem a 

base para a interiorização da questão no Direito brasileiro. Isto posto, é possível citar 

exemplos destes documentos, demonstrando a evolução da matéria. Primeiramente, 

o Relatório Nosso Futuro Comum (1987), que trouxe a equidade intergeracional como 

fundamento para a necessidade de medidas em prol da preservação ambiental, além 

de alertar sobre a dimensão da poluição atmosférica; a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima – UNFCCC (1992); o Protocolo de Quioto (1997) e 

o Acordo de Copenhague - COP15 (2009). E, após a promulgação da Política Nacional 

sobre Mudança do Clima, o Acordo de Paris (2015) e a Agenda 2030 (2015).

Destarte, todos os documentos acima citados foram de extrema importância 

para ampliar a discussão sobre a temática, além de trazerem medidas para o combate 

761 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. – Rio de Janeiro: 
Forense, 2020.
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às mudanças climáticas, com foco na “descarbonização” (SARLET; FENSTERSEIFER, 

2020, p. 789). No entanto, a maioria não possui força vinculante, ou seja, são desprovidos 

de obrigatoriedade, por não preverem sanções para o descumprimento, sendo então, 

soft law762.

Esta característica dificulta a efetividade deles no plano interno. Surge assim, 

a necessidade de políticas nacionais para concretizá-los no Direito brasileiro. Por 

conseguinte, após o Acordo de Copenhague, em 2009, o Brasil promulga a Política 

Nacional sobre a Mudança do Clima, para executar os compromissos assumidos, a qual

Embora imperfeita e omissa em alguns aspectos, é um avanço e um 

marco no combate às mudanças climáticas e ao aquecimento global. 

Nitidamente incorporou conceitos dos antigos diplomas internacionais 

que protegem o meio ambiente. (WEDY, 2017)763

A Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei n.º 12.187, de 29 de dezembro 

de 2009), trouxe conceitos, princípios, objetivos, diretrizes, instrumentos, estabeleceu 

a base legal para a criação de Planos, dentre outras ferramentas para concretizar o 

compromisso voluntário do país em relação ao combate das mudanças climáticas 

(artigo 12 da Lei n.º 12.187/2009), a fim de mitigar os seus efeitos e alcançar uma 

economia de baixo carbono (artigo 11 da Lei n.º 12.187/2009).

A PNMC, além de confirmar as metas nacionais anunciadas na COP 

15, indicou também os instrumentos econômicos que promoverão a 

consecução destas metas por meio de mecanismos creditícios e fiscais 

e de mercado de carbono. (MOTTA, 2011)764

Outrossim, ela foi regulamentada pelo Decreto n.º 7390, de 9 de dezembro 

de 2010, que por sua vez foi revogado pelo Decreto n.º 9.578, de 2018, o qual sofreu 

alterações em 2019, devido ao Decreto n.º 10.143. 

762 Soft law, segundo os autores Leonardo da Rocha de Souza e Margareth Anne Leister (2015), no 
âmbito no Direito Internacional Ambiental, são fontes do Direito Internacional Público que englobam 
declarações não vinculantes aos Estados, mas que são fundamentais para a construção e interpretação 
de normas e princípios. SOUZA, LEONARDO DA ROCHA DE; LEISTER, Margareth Anne. A influência da 
soft law na formação do direito ambiental. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 12 n. 2, p. 767–784, 
2015. Disponível em: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/3675/pdf. Acesso 
em: 14 ago. 2020.    
763 WEDY, Gabriel. Breves considerações sobre a Política Nacional da Mudança do Clima e a 
necessidade de sua reforma. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 77, abr. 2017. Disponível 
em: https://revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?https://revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao077/
Gabriel_Wedy.html. Acesso em: 14 ago. 2020.
764 MOTTA, Ronaldo Seroa da. A Política Nacional sobre Mudança do Clima: aspectos regulatórios e 
de governança. In: _________; HARGRAVE, Jorge; LUEDEMANN, Gustavo; GUTIERREZ, Maria Bernadete 
Sarmiento (Org.) Mudança do clima no Brasil: aspectos econômicos, sociais e regulatórios. Brasília: ipea, 
2011. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3162/1/Mudan%c3%a7a%20do%20
clima%20no%20Brasil....pdf. Acesso em: 11 ago. 2020.

https://revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?https://revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao077/Gabriel_Wedy.html
https://revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?https://revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao077/Gabriel_Wedy.html
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3162/1/Mudan%c3%a7a do clima no Brasil....pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3162/1/Mudan%c3%a7a do clima no Brasil....pdf
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Logo em seu terceiro artigo há a descrição de quais princípios do direito 

ambiental fundamentam a Política, além de quais as medidas que são utilizadas por 

ela para mitigação das mudanças climáticas. Os princípios citados são: da precaução, 

da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e, o mais 

característico deste ramo do direito ambiental, das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas.

Propor estratégias para mitigar os efeitos das mudanças das climáticas é 

uma estratégia promissora, uma vez que as consequências pós-impacto podem ser 

irreversíveis. Por isso, ações norteadas nos princípios da prevenção e da precaução 

são métodos de evitar que estas consequências atinjam a população, principalmente 

a parcela mais vulnerável, além de afetar o ecossistema como um todo.

Também no artigo 3º e no artigo 5º, respectivamente, das medidas e diretrizes 

da PNMC, o papel dos demais atores, ou seja, governos estaduais, municipais, academia 

e sociedade civil organizada, ganha destaque:

Art. 3º, inciso V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das 

alterações climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar 

e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e municipal por 

entidades públicas e privadas (...)

Art. 5º, inciso V - o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, 

estadual, distrital e municipal, assim como do setor produtivo, do meio 

acadêmico e da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e 

na execução de políticas, planos, programas e ações relacionados à 

mudança do clima (...)

(BRASIL, Lei n.º 12.187/2009) 

Deste modo, para alcançar os objetivos previstos (artigo 4º da Lei 12.187/2009), 

como a redução das emissões de gases de efeito estufa e a preservação, conservação 

e recuperação dos recursos ambientais, apenas a atuação do governo federal não 

se mostra suficiente. Ademais, como previsto no artigo 3º, inciso I, da referida Lei, é 

um dever de todos. Por isso, as outras instituições democráticas deverão estar em 

consonância, adaptando às suas realidades para contribuir para a efetivação da 

Política Nacional. Como bem descrito por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer (2020, p. 

789), ela impulsionou “a edição de inúmeros diplomas na esfera estadual e municipal 

com o mesmo propósito”.
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5.2 A Lei n.º 13.798, de 09 de novembro de 2009

Em relação ao Governo do Estado de São Paulo, este se mostrou atento à 

evolução da legislação ambiental e antes mesmo da promulgação da Política Nacional 

sobre Mudança do Clima, o Estado promulgou a sua Política Estadual de Mudanças 

Climáticas – PEMC (Lei nº 13.798)765, em novembro de 2009, regulamentada pelo 

Decreto n.º 55.947, de 24 de junho de 2010.

Apesar de ser anterior a PNMC, a PEMC executa o seu papel de interiorizar 

e, consequentemente, regionalizar as metas previstas pela Política Nacional, a fim 

de “suplementar a legislação federal de acordo respectivamente com as realidade 

e peculiaridades regional e local” (SARLET; FENSTERSEIFER, 2020, p. 793). Assim, a 

Política prevê como objetivo geral “estabelecer o compromisso do Estado frente ao 

desafio das mudanças climáticas globais” (SÃO PAULO, Lei nº 13.798/2009).

Destarte, a Política do Estado de São Paulo se mostra mais completa que 

a Nacional, haja vista que especifica e abarca mais objetivos e metas, as quais são 

mandatórias. Além dos princípios trazidos pela PNMC, a PEMC tratou ainda (artigo 

3º da Lei nº 13.798/2009): do poluidor-pagador, da ação governamental, cooperação, 

ampla publicidade e educação ambiental. Princípios fundamentais para o combate da 

degradação ambiental. Aliás, trouxe ainda quinze objetivos, quarenta conceitos, onze 

diretrizes e, inovou em seu artigo 7º, ao instituir que a Comunicação Estadual deverá 

ser realizada a cada cinco anos, dentre outras ações. Estes dados já revelam que a 

Política Estadual agrega mais efetividade ao se adaptar à realidade regional.

Se não pensadas e planejadas em uma perspectiva mais integrada, 

alinhadas aos problemas locais e, portanto, envolvendo diversas 

secretarias/departamentos municipais e população, dificilmente as 

mudanças climáticas passarão do status de objeto de preocupação 

para objeto impulsionador de ação. (GIULIO et al., 2019)766

Ademais, a atuação do Estado de São Paulo pela mitigação das mudanças 

climáticas no aspecto legislativo não parou na regulamentação da PEMC. Após a 

Agenda 2030, o Estado criou, conforme explicitado anteriormente, uma Comissão para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

765 SÃO PAULO. Lei estadual nº 13.798, de 09 de novembro de 2009. Institui a Política Estadual 
de Mudanças Climáticas - PEMC. São Paulo: 2009. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/
legislacao/lei/2009/lei-13798-09.11.2009.html. Acesso em: 10 ago. 2020.
766 GIULIO, Gabriela Marques Di; TORRES, Roger Rodrigues; VASCONCELLOS, Maria Da Penha; 
BRAGA, Diego Rafael Galvão Cesar; MANCINI, Rosa Maria; LEMOS, Maria Carmen. Eventos Extremos, 
Mudanças Climáticas e Adaptação No Estado De São Paulo. Ambiente & Sociedade, [S. l.], v. 22, 2019. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1414-753X2019000100329&ln
g=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 13 ago. 2020.

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13798-09.11.2009.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13798-09.11.2009.html
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Cumpre ainda destacar que a presença da legislação estadual é um 

demonstrativo da atuação do Estado no cumprimento da Política Nacional sobre a 

Mudança do Clima e pela redução dos impactos das mudanças climáticos. No entanto, 

para o alcance desses objetivos coletivos é preciso que elas se efetivem, por sua vez, 

A efetividade e o cumprimento dos objetivos de tais políticas dependerão 

da maneira como estes governos conduzirão a implementação das 

atividades previstas nas suas respectivas leis. Especialmente, da 

maneira como irão mensurar e verificar o cumprimento das metas de 

redução das emissões, aplicando as devidas sanções, quando cabíveis. 

(ROMEIRO; PARENTE, 2011)767

Tendo isto em vista, apontam Lucon e Di Giulio (2019)768 que, em relação à 

PEMC, “na prática ainda há muito a avançar”. Deste modo, os indicadores do Objetivo 

de Desenvolvimento Sustentável 13 podem ser um meio de demonstrar como o Estado 

de São Paulo está atuando nesta questão e, assim, se a PNMC e a PEMC estão sendo 

efetivadas.

5.3 A aplicação da PNMC e os indicadores do ODS 13 

Como demonstrado nos tópicos anteriores o Estado de São Paulo adotou dois 

indicadores em relação ao ODS 13, sendo que nenhum deles são os recomendados 

pela Agenda 2030. Entretanto, estes dois indicadores se fundam na legislação: a 

porcentagem de municípios com legislação ou instrumentos de gestão ambiental 

sobre poluição do ar e a porcentagem de municípios com legislação ou instrumentos 

de gestão ambiental sobre adaptação e mitigação de mudanças do clima.

Esta perspectiva representa uma parcela de aplicação da PNMC, a qual prevê 

a integração e atuações nacional, estadual e municipal, além do estímulo e apoio entre 

os entes federativos. Ou seja, ela deixa clara a ideia de que, para alcançar a mitigação 

dos efeitos da mudança climática, apenas a atuação federal não será suficiente, de 

modo que ela deve coordenar, mas para a efetividade é preciso interiorizar, por meio 

de políticas estaduais e municipais. Logo, o fato de o Estado possuir sua própria Política 

767 ROMEIRO, Viviane; PARENTE, Virginia. Regulação das mudanças climáticas no Brasil e o papel 
dos governos subnacionais. In: MOTTA, Ronaldo Seroa da; HARGRAVE, Jorge; LUEDEMANN, Gustavo; 
GUTIERREZ, Maria Bernadete Sarmiento (Org.) Mudança do clima no Brasil: aspectos econômicos, sociais 
e regulatórios. Brasília: ipea, 2011. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3162/1/
Mudan%c3%a7a%20do%20clima%20no%20Brasil....pdf. Acesso em: 13 ago. 2020.
768 LUCON, Oswaldo; GIULIO, Gabriela Marques Di. PEMC e política estadual de adaptação. In: 
JACOBI, Pedro Roberto; TRANI, Eduardo (Org.) Planejando o futuro hoje: ODS 13, adaptação e mudanças 
climáticas em São Paulo. São Paulo: IEE – USP, 2019. Disponível em: http://www.incline.iag.usp.br/data/
arquivos_download/Planejando%20o%20futuro%20hoje_final.pdf. Acesso em: 11 ago. 2020.

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3162/1/Mudan%c3%a7a do clima no Brasil....pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3162/1/Mudan%c3%a7a do clima no Brasil....pdf
http://www.incline.iag.usp.br/data/arquivos_download/Planejando o futuro hoje_final.pdf
http://www.incline.iag.usp.br/data/arquivos_download/Planejando o futuro hoje_final.pdf
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de mudanças climáticas, a qual é mais completa que a nacional, e conter como seus 

indicadores a presença de legislações sobre o tema, representam esta aplicação.

No entanto, apenas conferir o número de municípios que contêm legislações 

e instrumentos não é o suficiente para podermos afirmar que a PNMC está sendo 

aplicada em todas as perspectivas. Para isso, este número precisa ser relevante e, 

conforme analisado anteriormente, o número de municípios que com legislação sobre 

a poluição do ar é menor que 50%, e sobre a adaptação e mitigação de mudanças 

climáticas, 5% (2019). Além disso, tais leis precisam estar em consonância com os 

objetivos e metas previstos pela PNMC, sendo adequadas à realidade local, e serem de 

fato aplicadas.  

Deste modo, é possível concluir que o Estado de São Paulo possui papel 

extremamente importante na luta contra as mudanças climáticas. É o Estado mais 

populoso e conhecido como o polo industrial do país, e os dois biomas que o abarcam 

já estão amplamente desmatados, reforçando a necessidade do agir.

A Agenda 2030 surgiu como um guia, e esperança, nesta luta, sendo o Objetivo 

13, atrelado aos outros 16, o que prevê as metas contra a mudança global do clima. 

Dessas metas, o Brasil adotou 12 e 3 indicadores. Entretanto, o Estado de São Paulo 

não os adotou, e sim, a porcentagem de municípios com legislação ou instrumentos de 

gestão ambiental sobre poluição do ar e a porcentagem de municípios com legislação 

ou instrumentos de gestão ambiental sobre adaptação e mitigação de mudanças do 

clima. E além de quantificar as legislações municipais, também elaborou, em 2009, sua 

Política Estadual de Mudança Climática.

Assim, o Estado se mostra atento à questão da mudança climática e em busca 

de contribuir para a sua mitigação utilizando da legislação como ferramenta. Isto está 

em acordo com a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, no entanto, não se 

mostra satisfatório para afirmação de que ela está sendo aplicada e efetiva. 

6. CONCLUSÃO

6.1 A PNMC, apesar de suas problemáticas, como de ser um compromisso 

voluntário, representa a atuação do Direito para conter as mudanças 

climáticas, as quais são predominantemente causadas por ações humanas e 

terão consequências irreversíveis, inclusive para a saúde pública. 

6.2 O fato do Estado de São Paulo utilizar de indicadores fundamentados na 

legislação é importante para demonstrar a atuação do Poder Público na 

garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, para 

as presenças e futuras gerações, conforme o artigo 225 da Constituição 
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Federal769. Entretanto, tais indicadores não são suficientes, uma vez que seus 

próprios resultados demonstram baixa adesão dos municípios.

6.3 Logo, conclui-se que a análise dos indicadores do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 13, no Estado de São Paulo, demonstram que o Estado está 

atuando na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, todavia, o modo 

com que está fazendo isso não é o suficiente para efetivar a aplicação da 

Política Nacional sobre a Mudança do Clima. 

6.4 Isto posto, aponta-se que o Estado poderia ampliar o número de indicadores, 

inclusive aderindo aos indicados pela Agenda 2030, a fim de abarcar mais 

setores da sociedade e, segundo as previsões do Plano Plurianual 2020-2023, 

este deve ser o caminho seguido por ele. 

769 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Brasília: 1988. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 09 
ago. 2020.
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Introdução

O início do século XXI foi marcado pelo alto progresso tecnológico. O avanço 

científico, o rápido obsoletismo de eletrônicos, os elevados padrões de consumo e a 

obsessão pelo aumento do lucro vêm formando uma sociedade marcada por desastres 

socioambientais. A evolução tecnológica é fundamental para a concretização de 

objetivos como o progresso econômico e a melhoria nos índices de desenvolvimento 

humano. Entretanto, traz consigo a multiplicação de riscos e de impactos ambientais – 

muitas vezes desconhecidos. 

Nos últimos três anos o Brasil esteve diante dos maiores desastres 

antropogênicos de sua história – o rompimento das barragens de Mariana e 

Brumadinho, as vastas queimadas na região amazônica e o derramamento de óleo 

no Nordeste do país. Eventos de tal magnitude nos fazem questionar os padrões de 

desenvolvimento sustentável e a sua efetiva aplicação.

Sabe-se que o Brasil é um dos países com maior regulação ambiental do 

mundo, seja por meio do reconhecimento constitucional do direito ao meio ambiente 

equilibrado ou pela variedade de normas infraconstitucionais já consolidadas desde 

a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) em 1981. No entanto, a vasta gama de 
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regulamentos e procedimentos não condiz com a efetiva prevenção de acidentes e 

desastres dos últimos anos.

A PNMA estipulou diversos critérios para a responsabilização do poluidor por 

intermédio de um sistema tríplice de responsabilidade –  administrativa, penal e cível. 

Tendo em conta à aplicação do princípio do poluidor-pagador foi instituída uma 

responsabilidade objetiva, em que o poluidor responde pelos danos independente 

da existência de culpa. Posteriormente, com a edição da Lei. n. 9.605/1998 (lei de 

crimes ambientais), sanções específicas para modalidades diversas de poluição foram 

estabelecidas. 

Nesse sentido, o presente estudo possui a finalidade de analisar os contornos 

da responsabilidade ambiental – com ênfase na responsabilidade civil e nos 

obstáculos à reparação dos danos – provocados pelo rompimento de barragem 

no distrito de Brumadinho/MG. Sob uma perspectiva crítica será realizada uma 

pesquisa qualitativa por meio da análise da legislação, doutrina, documentos e dados 

audiovisuais. 

1. A Responsabilidade Ambiental no Brasil  

O meio ambiente sempre foi utilizado para fomentar a economia de uma 

determinada sociedade, independente da região e dos recursos naturais oriundos de 

cada país. Diante disso, as perdas ambientais sofreram aumentos significativos ao 

decorrer dos anos, afetando de forma consistente a fauna e a flora, colocando, assim, 

muitas espécies em extinção e ocasionando o desiquilíbrio contínuo do meio ambiente 

explorado. 

Devido as consequências negativas advindas da exploração desenfreada, 

normas protetivas e políticas públicas articuladas foram elaboradas pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios para adoção de medidas estruturais e locais 

com fulcro à proteção de cada território e de suas particularidades ecológicas. 

A Carta Magna de 1988, constituída no período de redemocratização do 

país, originou uma vasta ampliação dos direitos e garantias fundamentais, entre 

eles o direito ao meio ambiente equilibrado. O reconhecimento da importância dos 

recursos ambientais para a garantia dos direitos fundamentais e da necessidade de 

desenvolvimento econômico ocasionaram a constitucionalização de um sistema 

de proteção ao meio ambiente, visando à dissolução da antinomia entre progresso 

econômico e proteção ambiental.770 

770 BRANDOLIN, Luciana Picanço de Oliveira. Indústria e Desastre: os legados de Mariana e 
Brumadinho. Rio de Janeiro: Resumapas, 2019.
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(...) A Constituição de 1988 não desconsiderou o Meio Ambiente como 

elemento indispensável e que servira de base para o desenvolvimento 

da atividade de infraestrutura econômica. Ao contrário, houve um 

aprofundamento das relações entre o Meio Ambiente e a infraestrutura 

econômica, pois, nos termos da Constituição de 1988, é reconhecido 

pelo constituinte originário que se faz necessária a proteção ambiental 

de forma que se possa assegurar uma adequada fruição dos recursos 

ambientais e um nível elevado de qualidade de vida às populações. 771

Diversas inovações ao status de norma fundamental foram introduzidas pela 

Magna Carta, entre estas, destaca-se, a importante Lei n. 6.938/1981, que instituiu 

a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), a qual dispõe acerca da Política e 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) – composto por órgãos, entes e 

fundações da União, Estados, Distrito Federal, territórios e Municípios; do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); e dos instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente.

No tocante a responsabilidade ambiental, destaca-se que esta se desdobra 

em três esferas autônomas, quais sejam: responsabilidade administrativa, 

responsabilidade civil e responsabilidade penal. Constata-se, assim, uma tríplice 

responsabilidade do poluidor772, o qual pode ser responsabilizado concomitantemente 

em todas as esferas. Nesse sentido, dispõe o art. 225, § 3º, da Constituição da República 

Federativa do Brasil:

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.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais 

e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados. 773

Tendo em vista o teor do art. 225, caput da Carta Maior, compreende-se que o 

771  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 63.
772  A pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente, 
por atividade causadora de degradação ambiental. (art. 3º, IV, da lei n. 9.638 de 1981)
773  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 30 abr. 2020.
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direito ambiental é considerado um direito fundamental de terceira geração. Além 

disso, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se tornou um direito 

de todo cidadão e também do Poder Público, os quais deverão observar os deveres de 

cuidado para a sua conservação. 

Há obrigação do Estado de empenho para com a conservação das 

espécies da flora e da fauna, não se cogitando imediatamente das suas 

necessidades ou utilidades imediatas. O direito, igualmente, age com 

um poder geral de cautela, pois prefere determinar que alguns bens 

sejam protegidos e “congelados”, ainda que não tenham utilidade 

imediata. Cria-se, portanto, uma reserva de valor que poderá vir a ser 

utilizada – ou não – em um futuro não especificado. 774

No que confere a responsabilidade ambiental administrativa, merece 

mencionar que, esta decorre do Poder de Polícia Ambiental e tem como intuito 

precípuo a prevenção de eventos danosos por intermédio de seu poder de controle 

sobre os administrados – através da concessão de autorizações ou pela determinação 

de interdições, permissões ou atividades de controle e fiscalização. Além disso, exerce 

a repressão de condutas lesivas como a expedição de auto de infração e sanção 

administrativa. 

Cabe mencionar, que as sanções utilizadas pelo Poder Público estão previstas 

no art. 72 da Lei n. 9.605/88 – lei de crimes ambientais, sendo estas: a imposição de 

multa; perda ou restrição de benefícios fiscais; suspensão de atividades; apreensão, 

embargo ou demolição de obra; destruição ou inutilização de produtos; ou outras 

penas restritivas de direitos. As penas poderão ser aplicadas cumulativamente, de 

acordo com a conduta realizada pelo poluidor e observará o procedimento federal 

disposto nesta lei ou em norma regional, do Estado, Município ou Distrito Federal. 

Um ponto controverso na doutrina e na jurisprudência pátria pairava em 

torno da aplicação dos preceitos subjetivos ou objetivos da responsabilidade. Uma 

parte da doutrina775 defendia que a responsabilidade administrativa dependia da 

efetiva infringência das normas, ou seja, mediante dolo ou culpa. Entretanto, alguns 

autores776 eram favoráveis pela responsabilização independente de culpa baseada na 

Lei n. 6.938/81. Para solucionar o conflito de interpretações, o IBAMA se manifestou 

por meio da Orientação Normativa n. 26, no sentido de a responsabilidade 

administrativa ser objetiva.

774  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 19.
775  Doutrinadores como Arnold Wald defendem essa teoria.
776  Doutrinador Paulo Afonso Leme Machado defende este entendimento.



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

329

Na jurisprudência, o entendimento também não é pacificado. É possível 

encontrar no Superior Tribunal de Justiça julgados que defendem tanto 

o caráter subjetivo da responsabilidade administrativa ambiental, 

quanto julgados que advogam por sua objetividade. (...) O Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) órgão administrativo de âmbito federal com atribuição 

fiscalizatória, resolveu unificar o tema no âmbito da aplicação das 

sanções de sua competência. Segundo a Orientação Jurídica Normativa 

n. 26/2011/PFE/IBAMA, a responsabilidade administrativa é objetiva 

na teoria do risco criado, o que significa que são dispensados a culpa e 

o dolo e considerados os tradicionais elementos que quebram o nexo 

de causalidade e excluem a responsabilidade.  

No que confere a responsabilidade penal, a Lei n. 9.605/1988 (Lei de Crimes 

Ambientais) elencou diversas sanções específicas para cada crime ambiental, em que 

se observa a correta aplicação e dosimetria da pena, analisando os fatos, o agente 

causador, a ofensividade da conduta e a extensão do dano. Nessa linha, merece 

destaque a importante inovação no ordenamento jurídico, prevista no art. 4º da referida 

lei, ao determinar que “poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 

personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do 

meio ambiente”. As sanções penais relativas as pessoas jurídicas se materializam em: 

aplicação de multas, penas restritivas de direito e penas de prestação de serviços à 

comunidade.

Cumpre ressaltar que os crimes elencados, na supracitada norma, são de 

natureza pública incondicionada – modalidade em que o próprio Estado possui 

legitimidade de punir, independente de oferecimento de noticia criminis particular. 

As atividades infratoras se dividem em: crimes contra a fauna; crimes contra a 

flora; poluição e outros crimes ambientais; crimes contra o ordenamento urbano 

e patrimônio cultural; crimes contra a administração ambiental; e, infrações 

administrativas. Estas últimas são compreendidas por “toda ação ou omissão que 

viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 

ambiente777”. Entre as punições administrativas, pode-se mencionar: a imposição de 

advertências, multas, apreensão de animais e produtos, embargo de obra ou atividade, 

entre outras sanções.778   

777  Artigos 70 e seguintes da Lei n. 9.605/1988.
778  Para maiores informações, vide art. 72 da Lei n. 9.605/1988.
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As penas impostas às pessoas jurídicas não acompanham cada tipo 

penal. Elas se acham nos arts. 21 a 24 da Lei 9.605/98. Claro que está 

excluída a pena corporal. Aliás, na Lei Penal Ambiental será raríssimo 

alguém cumprir pena de prisão, pois as condenações inferiores a 

quatro anos admitem substituição por penas restritivas de direitos (art. 

7º, I). Portanto, no caso das pessoas jurídicas, as sanções serão a multa, 

a pena restritiva de direitos ou prestação de serviços à comunidade. 779

 No tocante a responsabilidade civil, o direito ambiental brasileiro admite, de 

maneira expressa, a reparação do dano e a supressão da atividade ou omissão lesiva 

ao meio ambiente, sendo passível a imposição cumulativa relativa a uma mesma 

degradação ambiental. Tal imposição demonstra uma função importante, a função 

corretiva, em que se busca sanar os prejuízos e utilizar-se do Poder de Polícia do 

Estado para a proteção do meio ambiente. 

Nessa senda, o ministro Antônio Herman Benjamin entende que, a partir 

da edição da Lei de Crimes Ambientais, instituiu-se a possibilidade de aplicação de 

sanção civil ao poluidor ambiental com imposição, pelo juiz cível, em acréscimo à 

reparação concedida, de multa civil, com caráter expiatório.780 Sendo assim, torna-se 

mais completo o sistema de proteção jurídica do meio ambiente, por intermédio, da 

ampliação e do aperfeiçoamento da intervenção estatal no terreno sancionatório civil, 

administrativo e penal. 

A responsabilidade civil por danos ambientais tem como fundamentos: a 

existência de atividades de risco para o meio ambiente; o dano ou a probabilidade 

de dano, efetivo ou potencial; o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. 

Cabe ressaltar que na esfera ambiental não se admitem excludentes de culpabilidade, 

uma vez que a teoria adotada é a do risco integral, conforme o art. 14, § 1º da Lei n. 

6.938/81781. O mencionado artigo demonstra uma preocupação na prevenção do dano, 

enfatizando que o agente causador do prejuízo deverá repará-lo independente do 

779 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 74. 
780 Ao obrigar o poluidor a incorporar nos seus custos o preço da degradação que causa – operação 
que decorre da incorporação das externalidades ambientais e da aplicação do princípio poluidor-
pagador – a responsabilidade civil proporciona o clima político-jurídico necessário à operacionalização 
do princípio da precaução, pois prevenir passa a ser menos custoso que reparar. BENJAMIN, Antônio 
Herman. Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental. In Revista de Direito Ambiental n. 9. São Paulo: 
RT. 1998.
781 Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados 
pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: § 1º - Sem obstar a aplicação das 
penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, 
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O 
Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil 
e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
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elemento subjetivo (dolo ou culpa). Dessa forma, prestigia-se tanto à função repressiva 

– após o dano, quanto à preventiva – anterior à efetivação do dano.

Cumpre salientar que nem todo dano se indeniza. É impossível determinar o 

montante a ser pago no caso da extinção de uma forma de vida, da contaminação 

de um lençol freático ou da devastação de uma floresta. Nesses casos, a composição 

monetária é absolutamente irrisória. Portanto, é necessário a responsabilização 

pelo dano ambiental, como forma de reparar o dano causado ao meio ambiente, e 

como forma de prevenção a atividade degradante que o homem exerce explorando o 

ambiente de forma desordenada.

Com relação a responsabilidade do Estado, merece destaque o advento 

da revolução Industrial, o qual ocasionou um notório crescimento da capacidade 

produtiva do ser humano. O grande consumo, oriundo da produção em massa, levou 

as empresas a aumentarem, paulatinamente, a busca por matérias para produção, 

utilizando-se cada vez mais de recursos da natureza. Essa exploração carece de um 

cuidado extra da Administração Pública, pois a exploração em excesso pode levar a 

escassez de matérias primas, ocasionando um desabastecimento do comércio. Sendo 

assim, o crescimento econômico deve ser sustentável, cabendo ao Estado fiscalizar se 

a correta exploração ambiental está sendo efetivada. 

Quando o Poder Público deixa de intervir para proteção desses direitos, poderá 

sofrer as consequências do dever jurídico sucessivo, que é o de indenizar, mesmo que 

ausente sua atuação. Porém, cabe ressaltar que à sua responsabilidade é subjetiva, ou 

seja, depende da comprovação do dolo ou culpa. Assim, o Estado responde por danos 

decorrentes de sua omissão quando comprovada a sua culpabilidade. 

Nessa linha, torna-se imprescindível distinguir a omissão natural e a omissão 

normativa. Enquanto a primeira relaciona-se com a ausência de movimento ou 

comportamento físico, sem a produção de qualquer resultado, a omissão normativa, 

por sua vez, pressupõe o descumprimento de um dever jurídico, gerando, com 

isso, consequências jurídicas, inclusive a responsabilidade civil. Dessa forma, a 

responsabilidade por omissão estatal revela o descumprimento do dever jurídico de 

impedir a ocorrência de danos. 

 Entretanto, somente será possível responsabilizar o Estado nos casos de 

omissão específica, quando demonstradas a previsibilidade e a evitabilidade do dano, 

notadamente pela aplicação da teoria da causalidade direta e imediata quanto ao 

nexo de causalidade. Sendo assim, a responsabilidade fica configurada nas hipóteses 

em que o Estado tem a possibilidade de prever e de evitar o dano, mas permanece 

inerte.  
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Nas omissões genéricas, em virtude das limitações naturais das pessoas em 

geral, que não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e da inexistência 

do nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade estatal, sob pena 

de considerarmos o Estado um segurador universal e de adotarmos a teoria do risco 

integral para todos os casos concretos. 

O Estado atua como ente protetor do meio ambiente quando restringe as 

subtrações excessivas e limita as emissões nocivas, trabalhando simultaneamente 

para restaurar o ecossistema e para salvaguardar os interesses das presentes e das 

futuras gerações. A jurisprudência brasileira tem decidido de forma satisfatória no 

sentido de responsabilizar a Administração Pública por omissão, quando não cumpre 

seu dever constitucional de fiscalizar empresas que possam degradar o meio ambiente, 

causando um dano irreversível para fauna e flora nacional. 

2. A distinção entre Acidente e Desastre Ambiental

Antes de adentramos ao cerne do presente estudo, cumpre destacar alguns 

conceitos e entendimentos a respeito do Direito ambiental que, apesar de recente 

no ordenamento jurídico, tem sofrido relevantes modificações no cenário econômico 

mundial. Sua regulação visa a utilização coordenada dos recursos naturais, uma vez 

que estabelece: limites à autonomia privada; a padronização de métodos; a permissão 

ou proibição de atividades; e a proteção especial de áreas vulneráveis. 

Meio ambiente compreende o humano como parte de um conjunto de 

relações econômicas, sociais e políticas que se constroem a partir da 

apropriação dos bens naturais que, por serem submetidos à influência 

humana, transformam-se em recursos essenciais para a vida humana 

em quaisquer de seus aspectos. A construção teórica da natureza 

como recurso é o seu reconhecimento como base material da vida em 

sociedade. 782

Uma importante função do Direito Ambiental refere-se à regulação da 

qualidade dos recursos naturais em face à utilização econômico social. “O Direito 

Ambiental não pode, sequer, ser imaginado sem uma consideração profunda de seus 

aspectos econômicos, pois dentre os seus fins últimos se encontram a regulação da 

apropriação econômica dos bens naturais”783. Denota-se, assim, que o meio ambiente 

possui uma íntima relação com o desenvolvimento financeiro, sendo necessária sua 

782  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.9.
783  Ibidem, p. 12.
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regulação e o exercício do Poder de Polícia estatal com o objetivo de evitar que o 

desenvolvimento econômico cause destruição ambiental e que a proteção ao meio 

ambiente prejudique o progresso social. 

No tocante a definição dos desastres, cumpre ressaltar a diferença entre os 

termos “acidente ambiental” e “desastre”. O primeiro, conforme o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) é compreendido como todo: “Evento 

não planejado e indesejado que pode causar, direta ou indiretamente, danos ao meio 

ambiente e à saúde pública e prejuízos sociais e econômicos.” Ou seja, toda fatalidade 

ocasionada por casos fortuitos, força maior ou até pela mão do homem, em que causem 

um dano ou lesão material ou imaterial, atingindo pessoas ou a própria natureza. 

Por outro lado, de maior magnitude que o acidente, o desastre tem como 

principal característica o alcance de pessoas e a gravidade de suas consequências, 

uma vez que deriva da vulnerabilidade social do local de ocorrência.784 Nesse sentido, 

a legislação brasileira no art. 2º, II do Decreto-Lei n. 7.257/2010 especificou que 

desastres são “resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem 

sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e 

consequentes prejuízos econômicos e sociais”. Assim sendo, “Os Desastres Ambientais 

são acidentes de danos incalculáveis e de difícil restituição, podem ser resultados de 

eventos adversos que causam grandes impactos na sociedade, sendo distinguidos em 

função da origem: naturais, antropogênicos e mistos”. 785 

Nessa linha, entende-se por desastre natural aquela ocorrida independente da 

intervenção humana, exclusivamente por um fenômeno natural de grande intensidade. 

Nesse contexto, pode-se destacar a ocorrência de furacões e terremotos nos Estados 

Unidos, as queimadas no cerrado brasileiro e as tempestades que geram inundações.

De forma contrária, os desastres humanos (antropogênicos) possuem origem na 

ação ou omissão do homem. Relacionam-se com as atividades e o desenvolvimento 

de uma sociedade. Na maioria das vezes encontram-se interligados com à falta de 

cuidado ou conscientização de um evento provável de ocorrer. Inúmeros são os 

exemplos de desastres ocasionados pelo homem, sendo assim, pode-se citar o caso de 

derramamentos de óleo em rios e mares, o deslizamento de moradias em encostas e 

a contaminação de populações por descarte indevido de substâncias contaminadas.

Cabe mencionar que o déficit ambiental ligado as variações climáticas 

ocasionaram um aumento considerável no número de desastres ambientais. No ano 

784 DE CARVALHO, Délton Winter. Desastres ambientais e sua regulação jurídica: deveres de 
prevenção, reposta e compensação ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 21.
785 USP. Desastres ambientais Introdução Conceito Desastres Antropogênicos. Disponível 
em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3345233/mod_resource/content/0/DESASTRES%20
AMBIENTAIS.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2020. 
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de 2007 o EM-DAT divulgou o registro de 150 desastres naturais e constatou que 84% 

(oitenta e quatro por cento) dos desastres ocorreram a partir da década de 1970. 786

Os déficits na regulação ambiental potencializam o surgimento de 

desastres, tais como a ocupação irregular do solo, contaminações 

em larga escala, desrespeito à proteção de áreas de preservação 

permanente, ausência de reservas legais, ocupação irregular de áreas 

de encostas de morros e de áreas propensas a inundações. Assim, o 

futuro do Direito Ambiental, num contexto de mudanças climáticas, 

apresenta-se ligado intimamente com o Direito dos Desastres. Em 

outras tintas, o que na era industrial consistia num dano ambiental, 

num momento pós-industrial, com todos os fatores cumulativos e 

incrementos havidos no potencial tecnológico da humanidade, muitas 

vezes consistirá em um desastre ambiental. 787

Dessa forma o Direito dos desastres – com previsão nas Leis n. 12.340/2010 e n. 

12.680/2012 e o Decreto n. 7.257/2010, combinados com os arts. 21, XVIII, 22, XXVIII e 

136 da Constituição Federal de 1988 –  possui a finalidade de regular as relações de 

antecipação e resposta em casos de desastre, sendo sua principal função a mitigação 

e a prevenção dos riscos, por intermédio da adoção de medidas estruturais e não 

estruturais. 

3. O rompimento da Barragem de Feijão em Brumadinho

No vigésimo quinto dia do mês de janeiro de 2019, por volta das 12:28 h, ocorreu 

um desastre ambiental de grandes proporções no distrito de Brumadinho – MG. A 

barragem da mina do Córrego do Feijão, com rejeitos de minério de ferro, se rompeu. 

Esta barragem foi construída em 1976, e desde então estava desativada. Entretanto, 

em 2018 a empresa Vale S.A. recebeu licenciamento para administrá-la788.

Após a ocorrência do desastre um mar de lama atingiu a região onde ficava 

o setor administrativo da empresa Vale S.A., bem como o seu refeitório e as casas 

situadas na localidade, destruindo, assim, estradas, pontes e vegetações. 789Foram 

786 EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database. Disponível em: www.emdat.be/
natural-disasters-trends.Acesso em: 02 jun. 2020.
787 DE CARVALHO, Délton Winter. Desastres ambientais e sua regulação jurídica: deveres de 
prevenção, reposta e compensação ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.36.
788 Disponível em:http://rrdm.net.br/sistema/arquivos/arquivos_imprensa/125121170719.pdf. 
Acesso em: 17 de julho de 2020. 
789 Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. Disponível em: http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.
php/component/gmg/page/570-inforbruma_2 com. Acesso em: 17 de julho de 2020.

http://rrdm.net.br/sistema/arquivos/arquivos_imprensa/125121170719.pdf
http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/component/gmg/page/570-inforbruma_2 com
http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/component/gmg/page/570-inforbruma_2 com
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resgatados pelo corpo de Bombeiros um total de 248 corpos, e até o momento, segundo 

informações, há 22 desaparecidos790. 

 No dia seguinte ao desastre, o então presidente Jair Bolsonaro aceitou auxilio 

oferecido pelo governo de Israel, que enviou 136 militares para ajudar nas buscas 

e salvamentos com equipamentos de rastreamento capazes de encontrar sinais 

telefônicos das vítimas soterradas na profundidade de até 4m. Equipamentos sonares 

capazes de identificar matéria diversa da lama também ajudariam nas atividades, 

facilitando o processo de busca na região. 791

Cumpre ressaltar, que além da resposta de emergência governamental, 

um grande movimento solidário ocorreu em todo o país. Brigadistas e socorristas 

voluntários de diversos estados se locomoveram ao local para contribuir com os 

procedimentos, dentre estes, destaca-se o programador dos socorristas Diego Dias – 

que se deslocou da cidade de São Paulo para ajudar – e Felipe Butcher.

Era uma cena surreal. Coisa de filme. Famílias estavam atrás da cerca 

chorando e, de longe, tentavam ver ser era um deles. Hora chegava 

corpo, hora chegava alguém vivo. Os corpos eram colocados no 

caminhão do IML [Instituto Médico Legal] e levados o mais rápido 

possível. O caminhão ia cheio e voltava vazio, como se fosse carga. – 

Relata Felipe Butcher

A televisão mostra imagens que faz parecer com que o trabalho do 

resgate é bonito. Mas, no local, presenciando pessoas gritando, crianças 

chorando, postes pegando fogo e barro descendo. É uma coisa muito 

forte. Foi chocante. Não tenho como explicar. – Afirma Diego Dias.792

Esse desastre gerou 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos liberados, 

alcançando uma extensa área de fauna e flora da localidade próxima, assim como o 

Rio Paraopeba – principal responsável pela captação de abastecimento de água da 

região – localizado no Pará de Minas. Segundo Instituto Estadual de Florestas (IEF) 

“A área total ocupada pelos rejeitos, que parte da Barragem B1 até o encontro com 

o Rio Paraopeba, foi de 290,14 hectares. Deste total, a área da vegetação impactada 

representa 147,38 hectares.”793 Desse modo, a contaminação da água ocasionada pelos 

790 Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/07/05/interna_gerais,1067551/
mais-uma-vitima-de-brumadinho-e-identificada-e-numero-de-desaparecidos.shtml. Acesso em: 17 de 
julho de 2020. 
791 BRANDOLIN, Luciana Picanço de Oliveira. Indústria e Desastre: os legados de Mariana e 
Brumadinho. Rio de Janeiro: Resumapas, 2019.
792 BBC. Como nuvem letal matou mais de 8 mil pessoas em 72 horas. Disponível em: https://www.
bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141203_gas_india_20anos_rp. Acesso em: 28 jun. 2020.
793  Disponível em: http://www.ief.mg.gov.br/. Acesso em: 17 jul. 2020. 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141203_gas_india_20anos_rp
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141203_gas_india_20anos_rp
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rejeitos da barragem liberados nos rios afeta a saúde da população local, bem como 

de regiões distantes.

4. As falhas na Gestão Ambiental

Pelo fato do meio ambiente ser vulnerável à crescente atividade do homem, 

evidencia-se um aumento da criação de políticas de sustentabilidade e proteção ao 

meio ambiente, em que se verifica uma fortificação de legislações voltadas a proteção 

de um ecossistema equilibrado e explorado pelo homem dentro dos limites legais, 

para que haja sua efetiva preservação.

Entretanto, destacam-se inúmeras falhas na coordenação de suas políticas, 

cuja falta de eficiência impacta negativamente o mercado econômico, bem como 

a vida e o bem-estar humano. Tais problemas agravam eventos como a alteração 

climática e o desaparecimento de espécies, seja na fauna ou na flora, gerando um 

desequilíbrio ecológico, que após o seu efetivo dano, fica de difícil reversão a 

implantação dessas políticas sustentáveis. 

Em um cenário nacional, a falta de uma regulação ambiental eficiente por 

parte do Estado, impede o exercício do Poder de Polícia, principalmente no ciclo 

sancionatório, que seria o principal instrumento capaz de evitar e reparar danos com 

impactos ambientais. Nesse sentido, denota-se um enfraquecimento de políticas 

ambientais, e uma ineficácia do meio para punir infratores que acabam por atingir o 

meio ambiente no curso da sua produção intensificada.

Cabe mencionar que a ineficácia da implementação de regras ambientais 

aliada aos baixos investimentos em gestão preventiva aumenta os riscos de desastres. 

Empresas privadas priorizam investimentos em suas atividades econômicas deixando 

de lado as iniciativas sustentáveis, como exemplo, a necessidade de manter áreas de 

reserva de vegetação nativa em propriedades rurais privadas, conforme o art. 12 da 

Lei n. 12.651/2012794. Tal mandamento exemplifica o alto custo e a consequência que 

gera para o produtor privado, tendo em vista que o mesmo a partir dessa restrição ao 

uso do solo, perde área de produção em prol da iniciativa sustentável que o Governo 

estabelece. 

794  Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de 
Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, 
observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos 
previstos no art. 68 desta Lei. 
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Nesse diapasão, o papel do Estado é cumprir com a fiel execução de suas leis de 

proteção ambiental vigentes. A Lei n. 6.938/81795 define um órgão de regulação para 

cuidar de assuntos sensíveis a esse tema – o Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) responsável pela preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental. Este conselho propicia a vida, visando assegurar, no país, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção 

da dignidade da vida humana, conforme preconiza seu texto legal. 

 Um instrumento utilizado, atualmente, com o fim de se garantir um meio 

ambiente equilibrado, sem interferir no avanço econômico é a Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA), tendo como principal função a busca por uma sustentabilidade 

econômica, social e ambiental ao passo que cresce à economia nacional. 

A capacidade de escolher políticas sustentáveis requer que as 

dimensões ecológicas das políticas sejam consideradas ao mesmo 

tempo em que as econômicas (...) e outras dimensões – nas mesmas 

agendas e nas mesmas instituições. Este é o principal desafio 

institucional dos anos 1990. 796 

Nessa senda, entende-se que a avaliação de Impacto Ambiental é utilizada 

nas políticas ambientais de forma preventiva com o objetivo precípuo de fiscalizar 

possíveis danos que atividades ou projetos possam vir a causar ao ecossistema. É feito 

através de um estudo e análise de diversos ramos do direito, a fim de mostrar um 

diagnóstico sobre eventuais danos ambientais que determinada atividade possa vir a 

causar. 

(...) instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de 

procedimentos capaz de assegurar, desde o início do processo, que se 

faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação 

proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, 

e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao 

público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles sejam 

considerados. Além disso, os procedimentos devem garantir a adoção 

795 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providencias. Disponível em: <http://
www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=313>. Acesso em: 03 jul. 2020.
796 World Commission on Environment and Development (WCED).  Relatório Brundtland é o 
documento intitulado Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, foi elaborado pela Comissão Mundial 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento.



338 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

das medidas de proteção ao meio ambiente determinadas, no caso de 

decisão sobre implantação do projeto.797

 O estudo prévio de impactos ambientais é um instrumento de fundamental 

importância que visa a impulsionar a política pública sobre o meio ambiente no Brasil, 

como forma de evitar danos irreversíveis e calcular a extensão e projeção que um 

possível desastre ambiental pode vir a acarretar a mais de um Estado, evidenciando 

assim a importância do meio ambiente para todo um aspecto internacional. O AIA, 

busca a análise do impacto, não apenas do ponto de vista ambiental, como também 

por intermédio de uma análise sistemática a partir de aspectos socioeconômicos, 

buscando a proteção de interesses difusos na análise de impactos tanto positivos 

quanto negativos à um meio ambiente saudável, meio este essencial a uma vida digna 

para o ser humano. 798

Entretanto, mesmo com todo um ordenamento jurídico voltado a prevenir 

e reparar danos ambientais, e a presença de órgãos de fiscalização e proteção ao 

meio ambiente, no ano de 2019 um desastre ocorreu em Minas Gerais, na cidade de 

Brumadinho na região do Córrego do Feijão. Uma barragem de rejeitos se rompeu 

e causou um grande deslizamento de lama e detritos, gerando danos ambientais de 

extensa proporção e a morte de centenas de pessoas.

Com relação as falhas na gestão preventiva empresarial, um ponto importante, 

refere-se à ausência de avisos de emergência no local do desastre por parte da 

mineradora, a qual impossibilitou a notificação da população em relação à imensa 

onda de lama que caminhava em direção à cidade, ocasionando 237 vítimas fatais. 

Caso os avisos de emergência fossem acionados o número de atingidos seria reduzido. 

Isso porque o refeitório da empresa se encontrava logo abaixo do maciço rompido 

e, naquele momento, os funcionários estariam em horário de almoço. Sendo assim, 

no momento do evento, não houve tempo algum para a saída de emergência dos 

funcionários da Vale – as primeiras vítimas do desastre. 

Logo abaixo da colina – há aproximadamente 1 km das instalações empresariais, 

se encontravam as primeiras casas do povoado. Cabe mencionar que a proximidade 

da barragem com a área habitada por moradores foi um fator determinante para o 

grande número de mortes.799

A ausência de zoneamento industrial específico para a atividade de mineração 

797 MOREIRA, I.V.D. Vocabulário básico de meio ambiente. 4.ed. Rio de Janeiro, Fundação Estadual 
de Engenharia do Meio Ambiente, p. 246, 1992.
798 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 10a. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 
799 Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/tragedia-em-brumadinho-as-5-licoes-
ignoradas-apos-tragedia-de-mariana,ceca95824c20c6fa11e4eb0b0f7e2518j32qjmg9.html. Acesso em: 
10 jul. 2020.
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evidencia a falha da política pública ambiental local. Outro ponto potencialmente 

agravante fora a ausência de reuniões, cursos e informações necessárias à população 

de Brumadinho, que apesar de conviver com a mineradora, se encontrava em total 

alienação ao procedimento da atividade desenvolvida, seus riscos e danos potenciais. 

Assim, os atingidos não sabiam a gravidade da situação nem os procedimentos a serem 

adotados em caso de emergência. 800

Segundo pesquisa realizada por Leandro Prazeres801 a mineradora reduziu os 

investimentos em segurança e saúde nos anos de 2015 e 2016 em aproximadamente 

44%. Relatórios de desempenho disponibilizados pela empresa demonstraram que, a 

níveis mundiais, no ano de 2015, foram investidos US$ 353 milhões para os seguimentos, 

reduzindo para US$ 198 milhões no ano seguinte, sendo que o lucro da empresa 

fora de US$ 13,3 bilhões. Antes do rompimento da barragem de Feijão, moradores e 

ambientalistas já alertavam pela insegurança da atividade na região. Ainda assim, no 

ano de 2018 a empresa recebeu licença para expansão da capacidade do Complexo 

das minas da Jangada e do córrego de Feijão.802 

Dessa forma, no presente caso, torna-se evidente uma série de falhas na 

gestão ambiental, tais como: a insuficiência de estudos; a ausência de transparência 

no procedimento; a falta de elaboração dos estudos relativos aos impactos hídricos 

na região; a redução de investimentos em segurança; e a omissão na fiscalização por 

parte do Poder Público. 

No tocante ao poder-dever estatal, deve-se mencionar que o Estado se 

concentra demasiadamente em uma incansável produção normativa, mas termina 

por negligenciar a fiscalização, uma atividade de extrema importância para evitar 

possíveis rompimentos de barragens de rejeitos803. Diante disso, observa-se que o Poder 

Público falha na atividade de proteção e preservação do meio ambiente, uma vez que 

sua omissão contribuiu para a ocorrência de um dos maiores desastres ambientais da 

história do país. 

800 BRANDOLIN, Luciana Picanço de Oliveira. Indústria e Desastre: os legados de Mariana e 
Brumadinho. Rio de Janeiro: Resumapas, 2019.
801 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/02/01/tragedia-
em-mariana-vale-corta-gastos-seguranca.htm?utm_source=chrome&utm_medium=webalert&utm_
campaign=noticias&cmpid=copiaecola. Acesso em: 03, jul. 2020.
802 Vide nota 31.
803 SOUZA, Leonardo da Rocha de; HARTMANN, Débora e SILVEIRA, Thaís Alvesda. Dano 
Ambiental e a Necessidade de uma Atuação Proativa da Administração Pública. Veredas do Direito: 
Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Belo Horizonte, v. 12, n. 24, p. 343-373, janeiro de 
2016. Disponível em <http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/630/465>. 
Acesso em: 5 jul. 2020.

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/02/01/tragedia-em-mariana-vale-corta-gastos-seguranca.htm?utm_source=chrome&utm_medium=webalert&utm_campaign=noticias&cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/02/01/tragedia-em-mariana-vale-corta-gastos-seguranca.htm?utm_source=chrome&utm_medium=webalert&utm_campaign=noticias&cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/02/01/tragedia-em-mariana-vale-corta-gastos-seguranca.htm?utm_source=chrome&utm_medium=webalert&utm_campaign=noticias&cmpid=copiaecola


340 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

5. Responsabilidade Civil Ambiental pós-desastre 

A responsabilidade civil clássica tem como fundamento a reparação de um 

dano patrimonial ou extrapatrimonial, tendo como base a responsabilidade subjetiva, 

que analisa quatro pontos essenciais: a conduta, o dano, o nexo de causalidade e a 

culpabilidade do agente. A responsabilidade por dano ambiental, no entanto, se 

destina a restaurar os impactos aos recursos ambientais oriundos de uma atividade 

poluidora, baseando-se na objetividade da conduta, ou seja, analisando a conduta, o 

dano e o nexo causal.

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), anos antes da Constituição de 

1988, unificou a definição jurídica de meio ambiente. Em seu art. 3º, inciso I, a referida 

lei dispôs que o meio ambiente seria “o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas”; e os recursos ambientais seriam “a atmosfera, as águas 

interiores, superficiais e subterrâneas, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos 

da biosfera, a fauna e a flora”.804

O dever de cuidado e proteção ao meio ambiente encontra-se previsto de 

forma expressa no art. 225 da Constituição Federal de 1988, ao dispor que “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações.”805 Entende-se, assim, que 

“a preservação, a recuperação e a revitalização do meio ambiente hão de constituir 

uma preocupação do Poder Público e, consequentemente, do Direito, porque ele 

forma a ambiência na qual se move, desenvolve, atua e se expande a vida humana”.806  

 Embora a Carta Magna tenha estabelecido, em seu art. 225, as características 

da responsabilidade ambiental, o entendimento sobre o que seria o meio ambiente 

e o dano ambiental não foram abordados, cabendo a doutrina e a jurisprudência a 

definição desses conceitos. Nesse sentido, destaca-se o conceito de meio ambiente:

Para os fins protecionais, a noção de meio ambiente é muito ampla, 

abrangendo todos os bens naturais, sociais, artificiais e culturais de 

valor juridicamente protegido, desde o solo, as águas (superficiais e 

subterrâneas), o ar, a flora, a fauna, as belezas naturais e artificiais, a 

804  Redação dada pela Lei n. 7.804/1989.
805  BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 9 jul. 2020.
806  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 8 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2010, p. 21.
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pessoa humana ao patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico, 

monumental, arqueológico, além das variadas disciplinas urbanísticas 

hodiernas. Considera-se como meio ambiente humano o conjunto das 

condições naturais e sociais (compreendidas as culturais) em que vive 

a pessoa humana e que são suscetíveis de influenciar sua existência.807 

Nessa senda, a doutrina define o dano ambiental como a “lesão aos recursos 

ambientais, com consequente degradação ou alteração adversa ou in pejus - do 

equilíbrio ecológico e da qualidade de vida”.808 Mais especificamente, compreende-se 

como sendo “a poluição que, ultrapassando os limites do desprezível, causa alterações 

adversas no ambiente, juridicamente classificada como degradação ambiental.”809

Para que ocorra a efetivação do art. 225 da Carta Magna torna-se necessária 

a presença de institutos de proteção e de reparação de danos causados ao meio 

ambiente. Nessa linha, a reparação se concretiza através dos princípios do poluidor-

pagador e da reparação integral do dano. O primeiro princípio tem como fim a 

imputação da responsabilidade ao poluidor pelos prejuízos de uma atividade poluidora, 

possuindo um viés econômico810. Já o segundo princípio se pauta na necessidade de 

ressarcimento total e completo do dano, analisando não apenas o dano em si, mas toda 

sua repercussão temporal e substancial, que irá infringir presentes e futuras gerações, 

tendo em vista o direito ambiental em sua natureza jurídica difusa e coletiva. Torna-se, 

assim, necessária uma análise aprofundada e ampliativa do dano, para que o prejuízo 

seja reparado em todos seus aspectos. 

No tocante a reparação dos danos, cumpre destacar a restauração natural do 

meio ambiente lesado, que visa a reconstituição dos bens ambientais que sofreram com 

uma ação lesiva do homem. Essa recuperação objetiva o retorno do meio ambiente 

ao estado anterior, com uma recuperação efetiva do ecossistema destruído e sua 

plena funcionalidade. Tal hipótese de reparação é a regra em nosso ordenamento, só 

cabendo a reparação indenizatória caso não seja possível a recomposição natural do 

meio ambiente, conforme o art. 4º, VII, da Lei n. 6.938/81.

A restauração natural se desdobra em duas formas, a primeira delas é a 

recuperação in natura, também conhecida como restauração ecológica, já a segunda 

forma de recuperação ocorre por meio da compensação ecológica. De um lado, o 

807 CUSTÓDIO, Helita Barreira. Responsabilidade Civil por Danos ao Meio Ambiente. São Paulo: 
Editora Millennium, 2006, p. 361.
808 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 421.
809 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 126.
810 Conforme explicita o § 3º do art. 225 da Constituição Federal dispõe que a responsabilização, 
tanto da pessoa física como da jurídica, pelas condutas e atividades consideradas nocivas ao meio 
ambiente poderá se dar nas esferas administrativa, penal e cível, de forma independente e cumulativa.
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primeiro desdobramento refere-se a hipótese de recuperação dos bens naturais da 

região que fora prejudicada pelo desastre, sendo a mais aconselhada a se buscar. A 

restauração ecológica busca restaurar a funcionalidade do ecossistema que sofreu 

danos do desastre para que este retorne ao status quo.

Por outro lado, a segunda forma de restauração natural do meio ambiente 

degrado, ocorre através da compensação ecológica, que busca também a restauração 

da funcionalidade anterior daquele local degradado, porém com a recuperação 

ecológica de outra região que não aquela que sofreu os danos do desastre. Configura-

se, assim, nessa hipótese uma substituição dos bens naturais por outros equivalentes.

Em contrapartida, outro meio de recuperação ambiental refere-se à 

compensação econômica, a qual o degradador deve indenizar danos que não sejam 

passíveis de uma recuperação plena. Cabe ressaltar que o legislador se socorre dessa 

hipótese em última instância, ou seja, primeiro se busca a restauração natural do bem, 

caso não seja possível utiliza-se, então, a compensação em pecúnia.  

Outro ponto de destaque, refere-se à ausência de atribuição de valor aos 

recursos ambientais. Como é sabido, para que ocorra a responsabilidade é necessária a 

existência de um dano, precedido da violação de uma obrigação. Com o descumprimento 

da obrigação surge a responsabilidade de reparar a perda ocasionada, que deverá, 

obrigatoriamente, ser auferido patrimonialmente, ou seja, possuir um valor específico 

em pecúnia. 

A Política Nacional de Recurso Hídricos (PNRH)811 é a única norma que prevê 

a atribuição de valor ao recurso natural. Determina, assim, que a água é um recurso 

natural limitado, dotado de valor econômico (art.1º, II), sendo a cobrança pelo seu uso 

um instrumento da Política Nacional (art. 5º). Cabe destacar que o pagamento pelo uso 

da água ocorre por meio de preços públicos que são administrados pelas agencias de 

recursos hídricos, sendo pagos por todos aqueles que captam os recursos superficiais 

e subterrâneos e recebem a outorga do poder público. O consumidor final é cobrado 

mediante a contratação da empresa de abastecimento local, a qual atribuirá um novo 

valor de uso com base no consumo individual812. 

A atribuição de valores ao recurso ambiental possibilitou a estipulação 

de parâmetros de reparação em casos de poluição hídrica, pois havendo um valor 

específico para a unidade de água ocorre uma maior facilidade no cálculo do volume 

de água afetado e o seu valor para reparação em pecúnia. A inovação trazida deveria 

ter impulsionado o legislador a elaborar novas políticas com atribuição de valor 

811 Redação dada pela Lei n. 9.433/1997.
812 BRANDOLIN, Luciana Picanço de Oliveira. Indústria e desastre: os legados de Mariana e 
Brumadinho. Rio de Janeiro: Resumapas. 2019.
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de uso a recursos ambientais, porém os recursos hídricos continuam a ser os únicos 

economicamente auferidos pelo ordenamento. 

A ausência de valoração econômica dos recursos ambientais conferiu a doutrina 

a estipulação de parâmetros a serem utilizados no mercado econômico. Desse 

modo, por intermédio da microeconomia fora estabelecido o método de Valoração 

Econômica dos Recursos Ambientais (VERA) – o qual leva em consideração o uso e o 

não uso do recurso natural, de modo a auxiliar os gestores e agentes econômicos a 

observarem a relação de custo-benefício da sua utilização. 

Dessa forma, torna-se notória a dificuldade de atribuição de valores aos recursos 

naturais, sendo esta tarefa destinada aos experts em matemática. Nesse sentindo, 

ocorrem diversos entraves ao Direito quanto à ocorrência de desastres ambientais, 

uma vez que se torna fundamental a formação de uma equipe técnica multidisciplinar, 

que deverá levar em consideração todas as facetas sociais e econômicas relativas a 

cada bem ambiental lesado. 

Para que haja eficácia das normas ambientais, além da previsão de formas 

de reparação ao meio ambiente lesado, o ordenamento brasileiro traz meios para 

impugnar essas práticas de forma judicial. Pode-se citar, como meio hábil para 

concretização da proteção ao meio ambiente a Ação Civil Pública, a Ação Popular, o 

Mandado de Segurança Coletivo e o Mandado de Injunção. Tais ações são instrumentos 

repressivos ou preventivos de efetivação da proteção do meio ambiente. 

Por outro giro, cumpre mencionar que, como forma de viabilizar à reparação de 

um dano coletivo, foi firmado, no dia 18 de março de 2019, um Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC)813 com o objetivo de remediar e compensar os impactos causados ao 

serviço de abastecimento de água no município de Pará de Minas, em decorrência do 

rompimento das barragens I, IV e IV-A do Complexo Minerário Córrego do feijão, em 

Brumadinho entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Vale. 

Por meio do ajuste, a mineradora comprometeu-se a elaborar, custear e executar 

projeto de obras, sob sua exclusiva responsabilidade, com o fim de construir novos 

sistemas de captação e de adução de água bruta, aptos e suficientes para garantir, 

pelo menos, uma vazão de, no mínimo, 284 litros por segundo, a ser disponibilizada na 

Estação de Tratamento de Água (ETA) localizada no bairro Nossa Senhora das Graças. 

813 O Termo de Ajustamento de Conduta - TAC é um instrumento de caráter executivo extrajudicial 
que tem como objetivo a recuperação do meio ambiente degradado ou o condicionamento de situação 
de risco potencial à integridades ambientais, por meio da fixação de obrigações e condicionantes 
técnicos, estabelecidos pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Essas obrigações e 
condicionantes técnicos deverão ser, rigorosamente, cumpridas pelo infrator em relação à atividade 
degradadora a que deu causa. Assim, pode-se prevenir, cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar 
esses efeitos negativos sobre o meio ambiente, conforme estabelece o Decreto Municipal 54.421/2013.
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A nova adutora substituirá a captação que era efetuada no Rio Paraopeba, antes da 

contaminação pelos rejeitos de minério.814

Entretanto, conforme explanado no presente estudo, devido aos inúmeros 

obstáculos e a alta complexidade para a reparação de danos ao meio ambiente, torna-

se imperioso destacar a importância do princípio da prevenção na esfera ambiental, 

com o intuito de evitar a deflagração de danos similares e orientar acerca de eventos 

prejudiciais já ocorridos no ecossistema. Sendo assim, o Estado deve se valer do seu 

poder de polícia, intervindo na esfera privada dos poluidores afim de evitar um dano à 

toda coletividade que não seja passível de compensação pecuniária. 

Conclusões articuladas 

1. Conforme mencionado no presente estudo, algumas falhas na gestão 

ambiental contribuíram para ocorrência do desastre, tais como: a insuficiência de 

estudos; a ausência de transparência no procedimento; a falta de elaboração dos 

estudos relativos aos impactos hídricos na região; a redução de investimentos em 

segurança; e a omissão na fiscalização por parte do Poder Público. 

2. No tocante às formas de reparação dos danos ambientais per se, deve-se 

observar a prioridade da reparação do recurso lesado. Sendo assim, torna-se crucial a 

observância do estado anterior ao evento. Caso não seja possível efetivar a reparação, 

a empresa deverá optar pela compensação, ou seja, o pagamento em pecúnia. 

3. Um ponto importante, que impede a real reparação do meio ambiente é a 

dificuldade em mensurar o valor dos recursos ambientais, interferindo diretamente na 

forma de se estabelecer critérios justos para reparar o dano ambiental. Sabe-se que o 

descumprimento da obrigação gera a responsabilidade de reparar a perda ocasionada, 

que deverá, obrigatoriamente, ser auferida patrimonialmente.

4. Uma das ferramentas utilizadas para materializar a responsabilização do 

poluidor é a proposição de Ação Civil Pública (ACP). No presente caso, a ACP resultou 

em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O termo firmado estabeleceu que a 

mineradora irá elaborar, custear e executar projeto de obras, com o fim de construir 

novos sistemas de captação de água para compensar os danos de saneamento básico 

na região.

5. Por fim, devido aos inúmeros obstáculos e a alta complexidade para a 

reparação de danos ao meio ambiente, torna-se imperioso destacar a importância do 

814 MPMG. Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/em-acordo-firmado-
com-o-mpmg-vale-se-compromete-a-construir-reservatorio-e-adutora-em-para-de-minas.htm. Acesso 
em: 15 jul. 2020.
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princípio da prevenção na esfera ambiental, com o intuito de evitar a deflagração de 

danos similares e orientar acerca de eventos prejudiciais já ocorridos no ecossistema.



16. FEDERALISMO AMBIENTAL E 
MINERAÇÃO: UM ESTUDO COMPARADO 
ENTRE AUSTRALIA E BRASIL

MARÍLIA LONGO DO NASCIMENTO
Mestranda PPGD UFRGS

Sumário: Introdução. 1. Federalismo Australiano e a Proteção do Meio Ambiente: o papel 

do Tribunal da Terra e Ambiente na aprovação de empreendimentos causadores de 

significativos impactos ao meio ambiente. 1.1. Federalismo Negociado e Competências 

Ambientais: o pioneirismo do Tribunal da Terra e do Ambiente de Nova Gales do Sul. 

1.2. Análise do caso Bulga X Ministro do Planejamento (2013 NSWLEC 48): atuação 

preventiva do Tribunal da Terra. 2. Federalismo Brasileiro e o Direito Fundamental ao 

Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado: o controle diferido das cortes superiores. 

2.1. Federalismo Cooperativo Ecológico e Competências Ambientais: a centralidade 

resultante das decisões judiciais. 2.2. Análise do caso MPF x Vale S/A e Mineração Onça 

Puma: atuação no âmbito da responsabilidade civil. Considerações Finais. Referências.

Introdução

O Estado Federal é aquele que se caracteriza pela existência de dois níveis 

de poder: um central, também chamado de federal, e outro federado, representado 

pelos Estados-membros815. Os Estados Federados, nas suas mais diversas acepções, 

assemelham-se por coordenarem relações entre os poderes, e distinguem-se quanto ao 

grau de centralização ou descentralização dos poderes no governo central, ainda que 

em maior ou menor medida todo Estado possua relativa centralidade, especialmente na 

criação do Direito. Contrapor a experiência do federalismo australiano ao federalismo 

brasileiro destaca tais semelhanças e diferenças. 

O Federalismo brasileiro e australiano se diferenciam por representarem, 

o primeiro, um modelo mais centralizado e, o segundo, um descentralizado; mas 

815  BARROSO, Luis Roberto. A Proteção do Meio Ambiente na Constituição Brasileira. Revista de 
Direito Constitucional e Internacional. V. 1, 1992, p. 1001-1037. 
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em comum têm na criação do direito ambiental a centralidade das normas gerais 

do governo federal. E ao Poder Judiciário é atribuída a competência de fiscalizar o 

exercício das competências constitucionalmente distribuídas ao governo central ou 

aos Estados. 

Ambos os Estados Federados, australiano e brasileiro, exercem suas 

competências ambientais de forma cooperativa entre o governo federal e Estados, 

repartidas entre os poderes. O tema ambiental é alçado a interesse nacional e 

transgeracional, consagrando o que alguns doutrinadores chamam de federalismo 

ambiental816 ou federalismo ecológico817. 

O sistema constitucional brasileiro adotou o princípio da predominância 

do interesse818, cabendo a União as matérias de interesse nacional. A defesa do meio 

ambiente, respeitados os interesses regionais e locais, no objetivo previsto no art. 

225 da CF, centraliza na legislação federal as normas gerais, e distribui, de forma 

cooperativa, as competências legislativas e executivas entre os entes federados. A 

mineração é tema de interesse nacional, de competência da União (art. 21 da CF), e 

legislar sobre o tema também é de sua competência exclusiva (art. 22 da CF). 

Na Austrália, o meio ambiente é de interesse nacional. A norma central de 

proteção é federal, a cargo da Commonwealth819. Assim como no Brasil, a mineração é 

de competência executiva do governo central, por se tratar de atividade de significativo 

impacto ambiental. 

Tanto Brasil quanto Austrália não especificaram quais são as competências 

ambientais dos Estados; no caso brasileiro, em especial, essa ausência faz com que a 

definição da competência se dê na esfera jurisdicional, atribuindo-se ao Estado-juiz o 

controle das ações e omissões sobre a competência executiva e legislativa ambiental. 

Já na Austrália, mediante negociação acordada – federalismo negociado – definiu-

se que o Poder Judiciário poderia, inclusive, emitir decisão substitutiva, no mérito, 

àquela então revisada, oriundo do Poder Executivo. Ao Judiciário brasileiro, portanto, 

cabe o papel de interpretar, o que muitas vezes, tem a tendência a interpretar o 

816 SAMPAIO, José Adércio L.; PINTO, João Batista M. O Federalismo Ambiental na Austrália e na 
Índia. Revista Veredas do Direito, v. 12, n. 23, 2015. 
817 SARLET e FENSTERSEIFER constroem a noção de federalismo cooperativo ecológico a partir da 
combinação do art. 18 com o art. 23 da Constituição Federal. SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. 
A Competência Constitucional Legislativa em Matéria Ambiental à Luz do “Federalismo Cooperativo 
Ecológico” consagrado pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro. Revista de Direito Ambiental, v. 71/2013. 
818 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012.
819 AUSTRÁLIA. Governo da Commonwealth. Environment Protection and Biodiversity Conservation 
Act. 1999. Disponível em: < https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A00485>. Acessado em 12 
dez 2019.

https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A00485
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caso favorecendo situações descritas na Constituição820. No Brasil, no tocante ao 

meio ambiente, muitas das discussões que chegam às Cortes Superiores acabam 

restringindo-se à análise da competência, sem, em muitos casos, ingressarem no 

mérito da proteção do meio ambiente, como um direito humano, para as presentes e 

futuras gerações821. 

Diante deste panorama, este artigo analisará dois casos que versam sobre 

atividades de mineração autorizadas por órgãos investidos de poder de polícia 

ambiental de ambos os países, considerando que é inegável a atual necessidade 

humana de minerar, mas sem desprezar, de forma alguma, que tal a atividade antrópica 

é altamente impactante e deve ser autorizada respeitadas múltiplas condições, 

proporcionais às suas externalidades negativas. O objetivo de destacar o federalismo 

ambiental de ambos os países, com ênfase no controle das competências ambientais 

executivas pelo Poder Judiciário, deve-se aos recentes desastres ambientais ligados à 

atividade mineral ocorridos nos últimos anos no Brasil. O estudo comparado auxilia na 

compreensão do tema e traz luzes às reflexões nacionais. 

A segunda década do século XXI foi marcada por desastres ambientais 

decorrentes da atividade de mineração. Estima-se que até 2027 mais 18 grandes 

desastres como os de Mariana e Brumadinho ocorrerão no planeta822. Em ambos os 

países a mineração é tema relevante e frequente nas Cortes Superiores. 

As recentes ocorrências ainda não foram esgotadas pelo Judiciário brasileiro 

e merecem o aprofundamento do tema para contribuir com uma jurisprudência em 

construção. Entende-se que o presente estudo comparado, valendo-se da célere 

decisão do pioneiro tribunal australiano, denominado Tribunal da Terra e do Meio 

Ambiente, nascido junto com o direito ambiental, pode contribuir na resoluções das 

questões ambientais no Brasil. Deve-se, então, considerar que as decisões em matéria 

820 ANSELMO, José Roberto. A Centralização do Estado Brasileiro Resultantes das Decisões do STF. 
Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, v. 22, 2008.
821 Um exemplo desta argumentação é caso Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3305/RS, 
contra lei estadual que vedava o cultivo e a comercialização de organismos geneticamente modificados. 
A decisão, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgou pela inconstitucionalidade da lei pois ela disciplina 
matéria de competência privativa da União e algumas concorrentes. Nada foi referido na decisão quanto 
aos motivos da lei, de proteção ambiental e da saúde humana. Outro exemplo é a ADI 280/MT, contra lei 
do Estado do Mato Grosso, que proibia a saída de toras de madeira de seu território. Da mesma forma 
que o julgamento mencionada incialmente, a decisão versou exclusivamente sobre a matéria da lei ser 
de competência exclusiva da União, a proteção ambiental que justificava a lei, ficou em segundo plano 
da decisão do Tribunal. 
822 O estudo da World Mine Tailings Failures é destacado pelo especialista em direito dos desastres, 
Delton Carvalho, ao destacar que parte dos previsões do estudos começaram a se confirmar, com o 
desastre de Brumadinho ocorrido em janeiro de 2019. CARVALHO, Delton W. Brumadinho, 2019: análise 
das narrativas de uma catástrofe a partir do direito dos desastres. Revista dos Tribunais, v. 1002/2019. 
Estudo disponível em: https://worldminetailingsfailures.org/?sfns=st>. Acesso em: 15.11.2019

https://worldminetailingsfailures.org/?sfns=st
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ambiental são complexas, multidisciplinares, e não podem ser olhadas pelas mesmas 

lentes e instrumentos do processo civil ou penal. 

O primeiro caso que será analisado é o Bulga x Ministério do Planejamento 

e Infraestrutura e Warkworth Mineradora (2013 NSWLEC 48) do New South Wales Land 

and Environmental Court – LEC (Tribunal da Terra e do Meio Ambiente de Nova Gales 

do Sul). Ao adotar o método de estudo de caso823 para enfrentar diferentes pontos de 

vista de uma mesma situação social824, traz-se a debate a decisão do caso MPF x Vale 

S/A e Mineradora Onça Puma (TRF1825), que versa sobre o pedido de antecipação de 

tutela formulado pelo MPF em 2012, contra empreendimento de mineração de níquel 

por descumprimento das condicionantes da licença de operação, do Plano de Gestão 

e por danos causados ao meio ambiente e às comunidades atingidas. 

Para analisar ambos, vale-se da contextualização em que cada um dos casos 

está situado: federalismo australiano e o federalismo brasileiro, para destacar como, 

no federalismo ecológico, ambos os países, através do Poder Judiciário, controlam o 

exercício das competências ambientais. 

1. Federalismo Australiano e a Proteção do Meio Ambiente: o papel do Tribunal da 

Terra e Ambiente na aprovação de empreendimentos causadores de significativos 

impactos ao meio ambiente

A Austrália é um estado federal construído sobre suas bases históricas de 

colonização e independência. O pacto que uniu os Estados colonizados resultou na 

Constituição de 1901, num espírito de cooperação que marcou ao longo do século a 

construção do direito ambiental do país. No Conselho de Governo foram distribuídas 

as competências ambientais: no governo central a executiva e a legislativa, e ao 

Judiciário dos Estados realizar o seu controle. 

O Estado de Nova Gales do Sul, no qual está situada a cidade de Sidney, a 

mais populosa do país, desde 1980 abriga a primeira corte superior de meio ambiente, 

o Tribunal da Terra e do Meio Ambiente. Responsável por sedimentar jurisprudência 

ao longo de quatro décadas, demonstra um ambiente de segurança jurídica para a 

tomada de decisões tanto do executivo, quando dos particulares. O controle do Estado-

823 ANDRÉ, Marli E.D.A. Estudo de Caso: seu potencial na educação. Cadernos de Pesquisa, Fundação 
Carlos Chagas, v. 49, 1984.
824 Nas lições de Carré de Malberg, federalismo decorre do latim foedus, que significa pacto, união 
e aliança, e retrata, segundo Burdeau, um fenômeno social. RANIERI, Nina B. S. Sobre o Federalismo e o 
Estado Federal. Revista de Direito Constitucional e Internacional, v. 9, 1994, p. 87-98 
825 Agravo de Instrumento n. 0042106-84.2015.4.01.0000 e Agravo de Instrumento n.1004428-
76.2019.4.01.0000, ambos do TRF1. 
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juiz, construído sobre bases negociadas, qualifica as decisões e centra-se no objetivo 

de proteção ambiental. 

1.1. Federalismo Negociado e Competências Ambientais: o pioneirismo do Tribunal da 

Terra e do Ambiente de Nova Gales do Sul 

Geograficamente, a Austrália é um país continental de 7,6 milhões de 

km², com 23,9 milhões de habitantes, portanto, seu território é pouco ocupado, com 

distribuição concentrada essencialmente nas zonas litorâneas, tendo como densidade 

habitacional 2,96 habitantes por km²826. De clima temperado, a Austrália conta com 

diferentes biodiversidades e com relevantes ecossistemas aquáticos. Apesar das 

recentes queimadas, que vêm dizimando a flora, aumentando o risco sobre espécimes 

da fauna ameaçada e contaminado o ar827, alguns Estados australianos são referência 

no engajamento estatal e social na proteção do meio ambiente, que nasce junto com 

os primeiros movimentos mundiais ambientais. 

Calcado no sistema de governo e lei de Westminster, herdado dos 

colonizadores britânicos, a Commonwealth da Austrália é uma monarquia 

constitucional democrática. A Rainha da Inglaterra é a chefe de estado, que tem seus 

poderes limitados por lei, e governa conjuntamente com os chefes de governo eleitos, 

numa democracia parlamentar.  

A Federação foi instituída em 1901 por uma Constituição acordada 

pelas seis ex-colônias britânicas – atuais seis Estados. A convenção constitucional 

foi posteriormente ratificada pelo povo. Salvo exceções, nela não são definidas 

competências exclusivas do governo federal; é regra, portanto, que o Legislativo 

estadual legisle sobre qualquer assunto relevante para o Estado. Evidencia-se um 

federalismo essencialmente descentralizado.

Porém, quanto às competências ambientais, a regra de um governo 

descentralizado se inverte. Nas questões de meio ambiente, a Commonwealth assume 

um federalismo ambiental negociado, representado pelo Conselho de Governos 

Australianos, criado a partir de um acordo entre o Parlamento e os Estados828. 

Fortemente centralizadas no governo federal, também chamado de central, é no 

Conselho de Governos que são negociadas as competências ambientais.

826 AUSTRALIA. Australia in Brief, Australian Government Department of Foreign Affairs and 
Trade. 2019. 
827 Sobre as queimadas na Austrália: < https://www.dw.com/pt-br/emiss%C3%B5es-
d e - i n c % C 3 % A A n d i o s - n a - a u s t r % C 3 % A 1 l i a - s e - i g u a l a m - % C 3 % A 0 s - d e - q u e i m a d a s - n a -
amaz%C3%B4nia/a-51940725>. Acesso em 09 jan 2020.
828 AUSTRALIA. Governor-General Act 1974. <https://www.legislation.gov.au/Details/
C2019C00173>. Acesso em: 12 dez 2019.

https://www.dw.com/pt-br/emiss%C3%B5es-de-inc%C3%AAndios-na-austr%C3%A1lia-se-igualam-%C3%A0s-de-queimadas-na-amaz%C3%B4nia/a-51940725
https://www.dw.com/pt-br/emiss%C3%B5es-de-inc%C3%AAndios-na-austr%C3%A1lia-se-igualam-%C3%A0s-de-queimadas-na-amaz%C3%B4nia/a-51940725
https://www.dw.com/pt-br/emiss%C3%B5es-de-inc%C3%AAndios-na-austr%C3%A1lia-se-igualam-%C3%A0s-de-queimadas-na-amaz%C3%B4nia/a-51940725
https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00173
https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00173
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Quanto às competências legislativas em matéria ambiental, a Constituição 

australiana nada dispõe, à exceção da pesca em alto mar (seção 51, x)829, assim, 

prevalece a centralidade das normas federais sobre as relevantes questões 

ambientais. A Alta Corte Australiana reconhece que é competência federal legislar 

sobre meio ambiente, como decorrência do “federalismo cooperativo” adotado 

constitucionalmente. 

Diversamente, quanto às competências ambientais administrativas, o 

federalismo ambiental atribui aos Estados a execução das leis, salvo os casos previstos 

em lei que reservam ao governo central, a exemplo dos licenciamentos de atividades 

de impacto nacional ou de mineração. 

O Poder Judiciário australiano é bastante independente, sendo que a Alta 

Corte Australiana, única corte federal, centraliza apenas a apreciação de violações à 

Constituição. As demais matérias ambientais são enfrentadas nas Cortes estaduais830. 

No final da década de 70, o então Ministro do Planejamento e Meio 

Ambiente, Paul Landa, entabulou uma reforma do Sistema de Planejamento 

Ambiental, a partir de uma série de projetos de lei, incluindo a lei que criou o Tribunal 

da Terra e do Meio Ambiente831. No discurso de lançamento do projeto de lei, o 

Ministro destacou que “o novo Tribunal proposto é uma experiência de algum modo 

inovadora em mecanismos de solução de litígios judicias e administrativos, e utilizará 

peritos não-jurídicos como assessores técnicos e de conciliação. (...) o Tribunal 

estabelecerá seu próprio corpo de precedentes sobre importantes questões.”832 Com 

as atividades iniciados em 1980, o New South Wales Land and Environmental Court - 

LEC é a primeira corte superior em matéria ambiental do mundo, pois é um tribunal 

superior de registro, com o mesmo status do Tribunal Superior Estadual. A jurisdição 

do Tribunal é de direito público. 

A LEC tem competência para receber apelos e revisar jurisdições em relação 

a planos, projetos, construções, meio ambiente, mineração e assuntos correlatos, 

sendo sede recursal tanto de questões cíveis, quanto criminais relativas às terras e ao 

meio ambiente. 

Um dos diferenciais propostos na origem da criação do Tribunal da 

829 AUSTRALIA.ConstitutionAct.https://www.aph.gov.au/about_parliament/senate/powers_
practice_n_procedures/constitution. Acesso em 09 jan 2020.
830 PORTELLA, Marcio Oliveira. Matéria ambiental nos tribunais da Austrália e nova Zelândia. 
Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, nº 1, 2015 p.16-26
831 AUSTRALIA. Lei do Tribunal da Terra e do Meio Ambiente (LEC Act 1979). Disponível em: < 
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/1979/204/part4/div4/sec39> . Acesso em: 12 dez 2019.
832 STEIN, Paul. Direito Ambiental – mito ou realidade? Um Tribunal especializado em meio ambiente: 
uma experiência australiana. In: FREITAS, Vladimir Passos de. Direito Ambiental em Evolução. Curitiba: 
Juruá, 1998. 

https://www.aph.gov.au/about_parliament/senate/powers_practice_n_procedures/constitution
https://www.aph.gov.au/about_parliament/senate/powers_practice_n_procedures/constitution
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Terra, que com o passar dos anos atingiu seu objetivo, é o de operar com menor 

formalidade833, tornando-se mais acessível a todos os cidadãos. A redução da 

formalidade e da tecnicidade, seja na condução dos atos, seja na conciliação e nas 

decisões, é uma realidade no LEC. Por ser um Tribunal especializado, seus precedentes 

orientam a tomada de decisões de empresas e indústrias, elevando a conscientização 

pública quanto às questões ambientais e de planejamento834, além de trazer segurança 

jurídica835 ao ambiente de negócios. 

O Tribunal é composto tanto por juízes, quanto por assessores técnicos 

das mais diversas áreas como, planejamento, políticas públicas, avaliação da terra, 

engenharia, arquitetura, recursos naturais, direitos aborígenes. A interdisciplinaridade 

do direito ambiental é refletida na construção das decisões, não centralizadas no 

magistrado, mas construída por todos aqueles técnicos que contribuem para o deslinde 

do feito. 

Alinhado aos princípios basilares do direito ambiental836, o Tribunal 

favorece a participação social nos processos sob sua jurisdição. Se o meio ambiente é 

de todos, presentes e futuras gerações, e se as decisões do LEC irão afetar a sociedade 

como um todo, o interesse público837 deve permear o processo decisório. Inclusive, sob 

esses mesmos fundamentos, qualquer cidadão pode pleitear perante o tribunal, não 

sendo requerido a comprovação de interesse direto na causa. 

833 Um dos exemplos da redução das formalidades é que os juízes deste Tribunal não utilizam 
mais as tradicionais perucas exigidas nas demais cortes superiores australianas e britânicas, tanto dos 
magistrados, quanto dos advogados. 
834 PORTELLA, Marcio Oliveira. Matéria ambiental nos tribunais da Austrália e nova Zelândia. 
Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, nº 1, 2015 p.16-26
835  Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli são defensores da teoria de que o direito 
tem a função de oferecer proteção jurídica, argumentando que “a função de segurança jurídica não 
pode ser entendida, pois, em outro sentido que não o da proteção de bens jurídicos (direitos), como 
forma de assegurar a coexistência”. ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de 
direito penal brasileiro: parte geral. 6. ed. São Paulo: Ed. RT, 2006. p. 84.
836 CAPPELLI, Silvia; BORN, Rubens; GÓES, Henrique Ribeiro. O Acordo de Escazúe os  direitos  de  
acesso  em  temas  ambientais:  o  potencial  do  acordo  para  o  direito brasileiro. Revista de Direito 
Ambiental, v. 91, 2018. 
837 Vide seção 39 (4). AUSTRALIA. Lei do Tribunal da Terra e do Meio Ambiente (LEC Act 1979). 
Disponível em: < https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/1979/204/part4/div4/sec39> . Acesso 
em: 12 dez 2019.
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Tanto as demandas relativas à terra, quanto ao meio ambiente, são 

fortemente marcadas pela emergência838. Muitos dos impactos negativos causados 

ao meio ambiente são irreversíveis, por isso o tempo839 deve ser um aliado na 

resolução dos conflitos. Assim, o Tribunal da Terra adota um procedimento célere, 

que se estende por algumas semanas; não meses, muitos menos anos. Com os atuais 

recursos de informática, passou a adotar todas as ferramentas que possam garantir a 

celeridade: videoconferências, mensagens eletrônicas, inclusive ligações diretas entre 

julgadores e partes. A conciliação é amplamente utilizada, encerrando rapidamente 

conflitos relativos ao meio ambiente, inclusive em casos criminais, o que leva o LEC 

a sofrer duras críticas por conceder tratamento diferenciado aos crimes ambientais, 

em relação ao que ocorre com outros ilícitos ou crimes. Ocorre que como o cerne 

e finalidade das leis ambientais é a preservação e reparação do meio ambiente, e 

não a punição pessoal dos envolvidos, o Tribunal assim atua, e tem obtido resultados 

importantes na preservação e na conscientização ambiental australiana, mesmo no 

Estado de Nova Gales do Sul, o mais populoso do país. 

A prevenção orienta a tomada de decisões ambientais e é incorporada no 

LEC. Muitos dos casos são levados ao Tribunal no curso do exercício das competências 

ambientais, a exemplo dos processos de licenciamento ambiental, antes da emissão 

das licenças. Ocorre que a atuação jurisdicional preventiva protege o meio ambiente, 

baseado na irreversibilidade dos danos ambientais.

1.2. Análise do caso Bulga x Ministro do Planejamento e Infraestrutura (2013 NSWLEC 

48): atuação preventiva do Tribunal da Terra 

A mineração, como já dito, é um dos pilares da economia australiana. 

838 Nascido na década de 80, o direito ambiental é rapidamente dirigido tratar das crescentes 
pressões antrópicas do meio ambiente, sendo o destaque à emergência ambiental ponto focal dos 
pesquisadores na década de 90. Como destaca Bibiana Graeff, ao escrever sobre o direito ambiental 
no Mercosul destaca significativa produção bibliográfica que trata do tema. Hoje a pressão sobre o 
meio ambiente assume proporções globais e amplia o ponto focal dos conceitos estudados para 
definir a emergência que permeia o meio ambiente: a emergência climática. Segundo Carvalho e Rosa, 
“emergência climática tem se conceituado, de forma ampla, o cenário descortinado a partir do último 
relatório divulgado pelo IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, em outubro 
de 2018, que expressamente consignou que a janela temporal para evitar um quadro irreversível e 
catastrófico derivado das mudanças climáticas está se encerrando. O relatório completo encontra-
se disponível em: [https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf]. Acesso em: 04.07.2019. PINTO, 
Bibiana Graeff Chagas. A edificação de um direito ambiental no âmbito do mercosul: fluxo e refluxo. 
Revista de Direito Ambiental, v. 57, 2010. CARVALHO, Delton W.; ROSA, Rafaela S.M. O legado de ”Juliana 
v. USA” para o futuro da litigância climática no Brasil. Revista de Direito Ambiental, v. 96, 2019.
839 No Brasil, o tempo social e ambiental não tem sido acompanhado pelo tempo do processo, 
rompendo com o preceito da razoável duração do processo, e levando pesquisadores a revistarem 
François OST em seu  “O tempo do direito”.  PRIEBE, Victor S. “Tempo social e do Direito como Instrumento 
da Razoável duração do processo”. Revista de Processo, 282/2018. 
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Atividade efetivamente causadora de impacto ambiental, deve ser licenciada pelo 

governo central por se tratar de questão relevante e de interesse nacional. Neste 

cenário, aqui se opta por realizar a análise de um caso envolvendo uma mina de carvão 

a céu aberto julgado pelo LEC para, posteriormente, comparar ao tratamento da corte 

superior brasileira conferido a caso semelhante, num período histórico marcado 

por um dos maiores desastres ambientais mundiais, em decorrência de atividade 

de mineração praticada no Município de Mariana/MG (2015) e posteriormente, 

Brumadinho/MG (2019). 

No caso Bulga x Ministro do Planejamento e Infraestrutura e Warkworth 

Mineradora840, a mineradora Warkworth opera desde 1981 uma mina de carvão a 

céu aberto, há poucos quilômetros de distância da aldeia Bulga. As operações do 

empreendimento de mineração são licenciadas pelo Ministro do Planejamento da 

Austrália. Ao longo dos anos, a licença de instalação foi modificada diversas vezes. 

A licença de operação vigente autorizadora da atividade de mineração de carvão na 

área delimitada vigerá até o ano de 2021. É condicionante da licença de operação a 

conservação de áreas de vegetação, a garantia de manter áreas de não-perturbação, 

bem como zonas de habitat natural da fauna.

Com o aumento da demanda mundial e a diminuição da oferta a partir de 

2003841, os preços de carvão se elevaram, e a Warkworth passou a ter interesse em 

explorar áreas ainda não lavradas, incluindo as áreas designadas para conservação e 

não-perturbação. 

Assim, em 2010, a empresa formulou pedido de ampliação da área de 

exploração do carvão. Em fevereiro de 2012 o projeto de ampliação foi aprovado 

pelo Ministro do Planejamento e definidas novas medidas compensatórias para a 

ampliação. É contra essa decisão administrativa de autorização da ampliação da lavra 

de carvão da Warkworth que versa o caso. 

A decisão atacada é do Ministério do Planejamento e Infraestrutura 

do Governo Central da Austrália, órgão competente para licenciar atividades de 

mineração no país. Os autores do pedido de revisão do ato administrativo formulado 

ao Tribunal da Terra e do Meio Ambiente são os moradores da vila e da região do 

entorno, através da Associação de Moradores Bulga.

Ao proporem o recurso ao LEC, o Tribunal passa a ter a competência de 

reexame da decisão, inclusive exercendo o poder administrativo do Ministro do 

840 Disponível em < http://www.caselaw.nsw.gov.au/action/PJUDG?jgmtid=164038> Acesso em 
19dez2019
841 O preço do carvão iniciou sua subida em 2003, aumentando progressivamente. ANEEL. Atlas de 
Energia Elétrica do Brasil. < http://www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/atlas_par3_cap9.pdf>. Acesso em: 
09 jan 2020.

http://www.caselaw.nsw.gov.au/action/PJUDG?jgmtid=164038
http://www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/atlas_par3_cap9.pdf
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Planejamento para apreciar licenciamento ambiental de atividades de mineração. A 

Corte, ao se revestir dos poderes do Ministro, passa a reanalisar o projeto de ampliação 

apresentado pela Warkworth, para aprova-lo ou não. O Tribunal da Terra exerce 

todas as funções que o chefe do órgão ambiental tinha em relação ao processo de 

licenciamento do projeto da ampliação da mina de carvão.  

O recurso é baseado na reanálise das provas produzidas no processo 

apresentado perante o Ministro, nas novas provas produzidas no momento da 

proposição da demanda, além da análise da decisão administrativa que autorizou a 

ampliação da mina. Como são levadas ao conhecimento do Tribunal novas questões 

e provas, a decisão do LEC que substituirá a do Ministro poderá ser tomada com base 

em fundamentos distintos da tomada na decisão original. É competência do Judiciário 

australiano, no caso do Tribunal da Terra e do Meio Ambiente, alcançar a revisão de 

méritos externos à decisão administrativa, não atrelada exclusivamente a análise 

dos requisitos de validade do ato administrativo; difere-se, portanto, do Brasil, onde a 

revisão dos atos administrativos é limitada a análise de seus pressupostos842. 

O ato do Ministro do Planejamento e da Infraestrutura foi emitido 

03.02.2012. No mesmo ano, a Associação de Moradores de Bulga apresentou o recurso 

perante o LEC. Entre os meses de agosto e novembro de 2012 foram realizadas diversas 

audiências com as partes e especialistas. No dia 15.04.2013 foi proferida a decisão de 

procedência. 

A decisão do LEC tem 125 páginas, 500 alíneas, e é dividida em sete partes: 

(1) introdução, na qual é apresentado o caso; (2) tarefas de revisão de mérito, na 

qual é exposto os limites de atuação do Tribunal e o possível alcance da decisão; (3) 

impactos na diversidade biológica, na qual, de forma técnica e jurídica, apresenta o 

dimensionamento dos impactos sobre o meio ambiente, se ampliada a mina; (4) ruídos 

e impactos de poeira, na qual é dimensionado o alcance dos impactos sonoros e do 

pó decorrentes da ampliação da mina de carvão a céu aberto; (5) impactos sociais 

nas comunidades lindeiras, a partir dos aspectos apresentados pelas partes adversas; 

(6) questões econômicas, tais como custo-benefício, pesquisa de mercado, análise 

mercantil, equidade e justiça distributiva; e por fim, (7) balanço dos assuntos relevantes 

e decisão. 

842 “Em relação ao controle jurisdicional da concretização de regras discricionárias, pode-se 
dizer que questões de conveniência e oportunidade administrativa, consideradas de modo depurado 
e pressopostamente válidas, não podem ser objeto de controle jurisdicional.” MAFFINI, Rafael Da Cás. 
Direito Administrativo. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 62. 
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A decisão do LEC toma por base as competências a ele atribuída nas seções 

39 (5) e 40 da Lei do Tribunal da Terra e do Meio Ambiente843. Analisa a decisão final 

do Ministro, revisando-a, num procedimento denominado de “revisão de mérito”. A 

revisão dos méritos das decisões administrativas, segundo explanado na decisão de 

Bulga x Ministro do Planejamento (ponto 2), não é apenas direcionada à garantia de 

um tratamento equitativo entre todos os atingidos pela decisão, mas também para dar 

maior qualidade e consistência ao exercício da função administrativa. 

O método adotado para a revisão é o de considerar, ponderar e equilibrar os 

impactos ambientais, sociais e econômicos do projeto em análise, que afeta múltiplos 

interesses, questões complexas e interdependência de fenômenos. Nesta senda, a 

Corte definiu que o processo decisório tem por objeto uma demanda policêntrica, 

ou, como no Brasil é denominado estruturante844 ou estrutural845. Minuciosamente, a 

decisão do LEC detalha com clareza como transcorrerá a tarefa de julgar uma demanda 

que tem repercussão nas mais diversas esferas: ambiental, social, econômica e de 

saúde. Destaca que problemas policêntricos não podem ser resolvidos isoladamente, 

identificando e resolvendo cada um, sequencialmente. A resolução de uma questão 

terá impacto sobre as demais. Esse mesmo processo norteia a tomada de decisões 

administrativas em matéria ambiental na Austrália, conforme preceitua a seção 75 J 

da Lei de Planejamento e Avaliação, ao apreciar projetos de mineração, que devem 

ter como norte o interesse público e o incentivo ao desenvolvimento sustentável, e 

como princípios basilares a precaução, a equidade intergeracional e a conservação da 

biodiversidade. 

Após uma análise detalhada de todas as questões integrantes da demanda, 

a Corte julgou procedente o pedido para negar a ampliação da mina de carvão a 

céu aberto, revisando assim a decisão do Ministro do Planejamento, por conta dos 

impactos na biodiversidade, pelos impactos sonoros, de poeira e sociais do projeto.  

Fundamenta que a ampliação da mina impactará significativamente a 

biodiversidade, inclusive sobre comunidades ecológicas ameaçadas de extinção, 

e que as medidas compensatórias propostas não são capazes de evitar, mitigar ou 

compensar adequadamente os danos. Os critérios de mensuração e mitigação dos 

ruídos foram considerados pelo LEC de validade duvidosa, e que os métodos propostos 

843 AUSTRALIA. Lei do Tribunal da Terra e do Meio Ambiente (LEC Act 1979). Disponível em: < 
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/1979/204/part4/div4/sec39> . Acesso em: 12 dez 2019.
844 MARÇAL, Felipe B. Processos Estruturantes (múltiplos, policêntricos ou multifocais): 
gerenciamento processual e modificação da estrutura judiciária. Revista de Processo RT. 289/2019.
845 CARVALHO, Delton W.; ROSA, Rafaela S.M. O legado de ”Juliana v. USA” para o futuro da litigância 
climática no Brasil. Revista de Direito Ambiental, v. 96, 2019.

https://www.legislation.nsw.gov.au/
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são de difícil cumprimento. Em relação à poeira, da mesma forma, há dúvidas quanto 

a capacidade de cumprir com as medidas propostas no projeto. 

No texto da decisão, quanto aos impactos sociais, o Tribunal analisa de 

forma detalhada a questão do projeto quanto a necessidade, para a ampliação da mina 

de carvão, de aquisição de terras e de deslocamento de moradores da comunidade 

Bulga. Considerou que “os impactos do projeto exacerbam a perda de senso de 

pertencimento, alterando negativamente o senso de comunidade”846. 

A análise econômica do projeto de ampliação da mina de carvão a céu 

aberto abordada na decisão do Tribunal enfrenta os fundamentos apresentados pela 

Warkworth e que compõe a decisão do Ministro do Planejamento. A decisão do LEC 

entende que as análises econômicas apresentadas pelo empreendedor não levaram 

em consideração fatores ambientais e sociais adequadamente. 

Ao final, a decisão pondera que os impactos ambientais e sociais negativos 

confrontados com os benefícios econômicos e sociais do projeto não justificam sua 

aprovação, pelas razões ambientais, sociais e econômicas enfrentadas, e nega o 

pedido de ampliação da mina de carvão. Consequentemente, a decisão do Ministro 

que aprovou o projeto passa a ser substituída pela decisão do Tribunal. 

Ademais, o Tribunal altera a licença vigente no exercício da competência 

executiva ambiental, e determina que a operação da mina existente seja confinada 

e não mais a céu aberto, mantida as demais condicionantes previstas na licença de 

operação. 

Estudar a estrutura da decisão Bulga, como paradigma para visualizar o 

federalismo negociada ambiental australiano, demonstra a qualificação da corte para 

enfrentar processos estruturais na sua integral complexidade. 

2. Federalismo Brasileiro e o Direito Fundamental ao Meio Ambiente Ecologicamente 

Equilibrado: o controle diferido das cortes superiores

 O federalismo ecológico brasileiro surgido na Constituição Federal de 

1988, com a repartição das competências ambientais legislativas e executivas 

de forma cooperada, porém com lacunas, impôs ao Poder Judiciário importante 

responsabilidade, não só para resolução conflitos ambientais no âmbito da 

846 Atenta a necessidade de incluir o pertencimento ao território nas decisões judiciais que tratam 
sobre responsabilidade civil ambiental, Steigleder destaca: “a remoção forçada de comunidades enseja 
danos extrapatrimoniais que podem ser melhor entendidos como danos existenciais, porque implicam 
mudanças profundas na vida de relações, que impactam a identidade do grupo social e dos próprios 
indivíduos, violando sua liberdade de autodeterminação e afetando suas capacidades em múltiplos 
aspectos”. STEIGLEDER, Annelise M. Desterritorialização e Danos Existenciais: uma reflexão a partir do 
desastre ambiental da Samarco. Revista de Direito Ambiental, v. 96, 2019
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responsabilidade civil, ambiental e administrativa, mas também nas questões 

atinentes às competências. Os recentes eventos dramáticos ambientais no Brasil, 

decorrentes de atividades minerárias, demandam do Estado-juiz uma complexidade 

de jurisdição que ainda permanece bastante centrada em discussões processuais e de 

competência. 

2.1. Federalismo Cooperativo Ecológico e Competências Ambientais: a centralidade 

resultante das decisões judiciais 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 mantém a tradição 

federativa inaugurada desde 1889, afirmando o país como uma federação “formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e Distrito Federal”. Parte integrante 

do movimento republicano, o Decreto n. 01/1889 foi imposto, e não resultado de uma 

autêntica associação de Estados soberanos847. Esse fato histórico e social, sem ignorar 

nossa origem monárquica, distingue-nos da Austrália, país que ainda que tenha na 

posição do Chefe de Estado um monarca, construiu um federalismo que preserva 

intacta a descentralização do poder, construída a partir do pacto firmado entre os 

Estados, selado pela Constituição de 1901. 

A Constituição brasileira de 1988 revitaliza o federalismo848, supera o período 

antecedente de centralismo e autoritarismo estatal, e fortalece uma caminhada 

rumo a um modelo democrático e participativo849. A repartição de competências no 

Brasil possui um nível de poder além do tradicionalismo federal, constituído pelos 

Municípios, visando uma distribuição de poder sem autoritarismo centralizador e 

marcado por autonomias locais, num espírito de solidariedade, cooperação850, num 

“condomínio legislativo federado”851. 

Inova ao ser abundante nas normas constitucionais sobre meio ambiente, o 

texto constitucional de 1988. Cenário que parte do art. 225 e se difunde na repartição 

de competências executivas e legislativas ambientais, previstas nos arts. 23 e 24, não 

olvida a função ambiental jurisdicional de controle. Neste ponto também merece uma 

847  GRECO, Leonardo. Competências Constitucionais em Matéria Ambiental. Revista dos Tribunais. 
V. 687, 1993, p. 23-33
848 “A evolução do sistema demonstra a permanente revitalização histórica da matriz política 
original - baseada numa fórmula de agregação que se opunha ao estado centralizado - e que vem 
caminhando para a configuração de estruturas centrífugas.” RANIERI, Nina B. S. Sobre o Federalismo e o 
Estado Federal. Revista de Direito Constitucional e Internacional, v. 9, 1994, p. 87-98
849 SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. A Competência Constitucional Legislativa em Matéria 
Ambiental à Luz do “Federalismo Cooperativo Ecológico” consagrado pelo Ordenamento Jurídico 
Brasileiro. Revista de Direito Ambiental, v. 71/2013. 
850 GRECO, Leonardo. Competências Constitucionais em Matéria Ambiental. Revista dos Tribunais. 
V. 687, 1993, p. 23-33
851 STF. Ação Direito de Inconstitucionalidade 3357/RS.
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distinção com o federalismo australiano, pois nesse é distribuída ao Poder Judiciário 

não só a função judicante, mas também a função administrativa. 

O novo espírito do federalismo brasileiro, de descentralização e de 

participação, é pautado pela tutela dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa 

humana. Para Sarlet e Fensterseifer, estamos diante de um “federalismo cooperativo”, 

refletido nas competências legislativas concorrentes e nas competências comuns. 

Além de determinar, que leis complementares “fixarão normas para a cooperação 

entre a União e os Estados, o Distrito Federal e Municípios”852. Ainda que esteja vigente 

na repartição de competências legislativas a predominância do interesse (nacional, 

regional e local), o constituinte não delimitou com precisão onde começa e onde acaba 

cada uma delas. Em alguns casos, atribuí competência ambiental ao Poder Público ou 

lei, sem especificar a qual ente da federação compete853.

Neste cenário de algumas incertezas quanto às competências ambientais, 

o Poder Judiciário assume um papel relevante na resolução de conflitos entre normas 

ambientais provenientes de diferentes entes federativos, e quanto ao exercício da 

função administrativa. Ainda que devesse prevalecer a norma mais protetiva ao meio 

ambiente, muitas vezes a repartição constitucional de competência é o que prevalece, 

especialmente quando se tratar de competências privativas da União, expressas na 

carta constitucional. O juiz, portanto, tem o papel de dirimir conflitos e assegurar 

uniformidade legislativa.

No exercício das competências executivas ambientais a CF/88 distribui 

entre entes federados a tutela e proteção do meio ambiente. Neste sentido, também 

cabe ao judiciário analisar a responsabilidade dos entes diante de omissões ou de uma 

atuação ineficiente no exercício da competência executiva em matéria ambiental. 

A Federação está comprometida no seu dever de proteção ambiental, expresso no 

objeto previsto no art. 225 de dever de cooperação, numa perspectiva de federalismo 

cooperativo ecológico854.

852 Art. 23, parágrafo único. CF88 e Lei Complementar n. 140/11, que regulou a competência 
executiva em matéria ambiental. 
853 GRECO, Leonardo. Competências Constitucionais em Matéria Ambiental. Revista dos Tribunais. 
V. 687, 1993, p. 23-33
854 “Evidencia-se, de tal sorte, um pacto federativo ecológico com nítido propósito de, para além da 
consagração normativa de direitos e deveres ecológicos, conferir-lhes a necessária efetividade, o que 
deve ser sempre observado quando do exercício das competências (legislativa e executiva) em matéria 
ambiental pelos diversos entes federativos.” SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. A Competência 
Constitucional Legislativa em Matéria Ambiental à Luz do “Federalismo Cooperativo Ecológico” 
consagrado pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro. Revista de Direito Ambiental, v. 71/2013
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2.2. Análise do caso MPF x Vale S/A e Mineração Onça Puma: atuação no âmbito da 

responsabilidade civil

O estudo do caso denominado de Onça Puma visa, no presente artigo, 

demonstrar, no federalismo cooperativo ecológico brasileiro, como é feito o 

enfrentamento de demandas ambientais que envolvem análise da competência 

executiva em matéria ambiental pelo Poder Judiciário. Para se empreender o 

trabalho comparativo, optou-se por um caso que envolve atividade de mineração, 

de empreendimento em que foram determinadas, nas condicionantes da licença 

de operação, compensações às comunidades do entorno pelos impactos negativos. 

Algumas diferenças mais significativas entre os dois casos são as seguintes: o 

empreendimento de mineração brasileiro se refere a metais pesados, como cobre e 

níquel, entre outros, o caso brasileiro trata de empreendimento em operação, enquanto 

o australiano é sobre futura ampliação de um empreendimento de mineração (não 

se desconsiderando que a decisão australiana, ao final, atinge também a parte da 

atividade já em operação, quando ordena que a atividade seja coberta, não mais em 

céu aberto), o caso brasileiro apontou uma solução jurisdicional repressiva (inclusive 

porque a decisão liminar quatro anos para ser cumprida), a australiana preventiva.  

No ano de 2012, o Ministério Público Federal - MPF propôs a Ação Civil 

Pública n. 0002383-85.2012.4.01.3905/RDO contra a empresa de mineração Vale S/A 

e Mineradora Onça Puma (MOP), bem como contra o Estado do Pará e a Fundação 

Nacional do Índio. Sobre o empreendimento, ainda em operação, foi apurado em 

Inquérito Civil a ocorrência de danos ambientais no entorno seu entorno, especialmente 

a contaminação da água e de risco à saúde e ao meio ambiente das comunidades 

indígenas vizinhas. Em sede de pedido de antecipação de tutela, o MPF requereu decisão 

liminar para a cessação da exploração de atividades minerárias do empreendimento 

Onça Puma - MOP e indenização mensal às comunidades atingidas. O fundamento do 

pedido foi o descumprimento de condicionantes da licença ambiental e do Plano de 

Gestão Econômica e Ambiental, para compensação dos impactos negativos étnicos e 

ambientais decorrentes da atividade mineradora licenciada. 

No ano de 2015 foi parcialmente deferida a liminar para determinar que 

a MOP deposite uma quantia mensal às comunidades indígenas atingidas, para 

compensação das medidas do Plano de Gestão nunca implementadas, em primeira 

instância. O autor interpôs agravo de instrumento contra a parte não concedida do 

pedido, arguindo que os malefícios da operação da Onça Puma não se restringem 

aos membros das comunidades indígenas atingidas, mas também cria empecilhos ao 

seu modo de vida, decorrentes da má qualidade da água do rio Catetê, utilizado para 
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pesca e banho, e também à fauna. Considera insuficiente o valor arbitrado e requer 

a suspensão das atividades de mineração do empreendimento até comprovação de 

cumprimento integral do Plano de Gestão e das demais medidas compensatórias. 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em decisão monocrática do Des. 

Antônio Souza Prudente, no dia 06 de agosto de 2015 determinou a imediata suspensão 

das atividades de mineração do empreendimento Onça Puma, até a comprovação de 

implementação do Plano de Gestão, além de aumentar o valor do depósito mensal de 

um milhão de reais por aldeia atingida855. 

A decisão monocrática foi objeto de pedido de suspensão de liminar n. 933 

ao Supremo Tribunal Federal856. No ano de 2015, o então presidente do STF, ministro 

Ricardo Lewandowski deferiu em parte pedido de suspensão de liminar, autorizando 

a continuidade das atividades da mina e determinando a realização de medidas 

compensatórias no prazo de 120 dias, sob pena de que após esse prazo a Vale S/A 

depositasse o valor mensal de R$ 1 milhão para cada uma das sete aldeias envolvidas, 

quantia que seria revertida para as comunidades indígenas afetadas. O julgamento 

na Suprema Corte brasileira terminou em 2017, após longos debates sobre questões 

processuais e de competência jurisdicional, decidindo pelo retorno do processo a 

instância inferior (TRF1), para julgamento do agravo pelo colegiado da 2ª instância. 

No dia 13 de setembro de 2017, a 5ª Turma do TRF1 manteve a decisão 

monocrática de 06/08/2015 ao apreciar o agravo de instrumento do MPF que, entre 

seus fundamentos, traz o descumprimento das condicionantes da licença ambiental. 

Destaca a condicionante de n. 16, na qual o empreendedor assumiu a responsabilidade 

de apresentar propostas e programas de prevenção/compensação às comunidades 

indígenas e análise dos impactos nas terras indígenas de área de influência do 

empreendimento. Ainda, que é de responsabilidade da mineradora resguardar o direito 

das comunidades indígenas857, bem-estar e condições necessárias à sua reprodução 

física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do art. 231 da CF. 

Na decisão, o Relator Des. Souza Prudente analisa os estudos produzidos pela MOP, 

nos quais estão previstos metas, indicadores, custos para compensação e garantia 

dos direitos das comunidades indígenas, sem, no entanto, estar comprovado o seu 

cumprimento pelo empreendedor. Não há demonstração da implementação do Plano 

de Gestão, voltado à autossustentabilidade das comunidades indígenas. Quanto aos 

outros estudos trazidos aos autos, o relator aqueles que constatam um aumento 

855 TRF1.Agravo de Instrumento n. 0042106-84.2015.4.01.0000. Relator Des. Antônio Souza Prudente.  
13/9/2017
856  STF. Suspensão de Liminar 933. Min. Ricardo Lewandowski. 17/08/17. 
857  RE 183.188. STF Min. Celso de Mello.
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anormal de casos de malformação em recém-nascidos nos povos do Xikrin residentes 

ao longo do rio Catetê, como elemento que evidencia o perigo na demora, capaz, 

portanto, de embasar a concessão de liminar. 

A decisão colegiada determinou o imediato cumprimento da decisão 

monocrática, para a suspensão das atividades de mineração até que fosse comprovado 

pela MOP o cumprimento das condicionais e do Plano de Gestão, além da majoração 

da compensação pecuniária devida às comunidades indígenas. 

A decisão do TRF1 foi objeto de diversos recursos858, muitos dos quais foram 

julgados no ano de 2019, todos eles confirmando a decisão do Tribunal da 1ª Região 

para determinar a suspensão. A empresa mineradora vinha descumprindo a decisão 

de imediata suspensão das atividades desde setembro de 2017, razão pela qual, foi 

aumentada a multa diária pelo descumprimento da decisão judicial. No mês de junho 

de 2019 a operação da mineradora Onça Puma foi suspensa, conforme anunciada 

pela empreendedora859, em nota publicada em seus meios de comunicação, na qual 

destaca que está buscando a liberação da atividade na justiça860.

O feito principal, a Ação Civil Pública, está longe de chegar ao fim. Tramita 

há mais de sete anos e versa sobre a análise do cumprimento do ato administrativo, 

qual seja, a licença ambiental de operação, sob o prisma da responsabilidade civil, 

fundada no art. 225 da Constituição Federal. A tentativa efetivação da prevenção de 

danos futuros, com a concessão da liminar para evitar que novos impactos negativos 

fossem gerados no meio ambiente e nas comunidades lindeiras, esvaziou-se, eis que 

levou quatro anos para ser cumprida. 

O caso brasileiro pode ser considerado como um processo estrutural861: 

envolve questões ambientais, sociais, econômicas e de saúde. O processo coletivo862 

ambiental brasileiro não tem ferramentas suficientes para responder às emergências 

das questões ligadas ao meio ambiente. Além do aspecto procedimental, a 

multidisciplinaridade das demandes e ausência de assistência técnica adequada do 

juízo, dificultam a tomada de decisão. 

A adoção, pela Constituição Federal de 1988, de um federalismo cooperativo 

858  STF. Suspensão de Liminar 1226/PA. Ministro Dias Toffoli. 
859 <https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/06/17/internas_economia,1062647/vale-
suspende-processamento-de-nivel-na-usina-de-onca-puma-no-para.shtml>  Acesso em: 12 dez 2019.
860  Nota da Vale sobre a suspensão das atividades da Onça Puma em meados de 2019: < http://
www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/Vale-sobre-as-operacoes-de-onca-puma.aspx>. 
Acesso em: 09 jan 2020.
861 CARVALHO, Delton W.; ROSA, Rafaela S.M. O legado de ”Juliana v. USA” para o futuro da litigância 
climática no Brasil. Revista de Direito Ambiental, v. 96, 2019.
862 MARQUES, Claudia Lima ; REICHELT, Luis Alberto; Nascimento, Marília Longo. Diálogos entre o 
Direito do Consumidor e o Novo CPC. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 

http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/Vale-sobre-as-operacoes-de-onca-puma.aspx
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/Vale-sobre-as-operacoes-de-onca-puma.aspx
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ambiental ou ecológico, sem especificar as competências descentralizadas aos 

Estados863 em matéria ambiental – sendo que temas como competência executiva 

ambiental foram apenas regulamentados na recente Lei Complementar n. 140/11864, 

contribuem para um fenômeno de centralidade do direito ambiental na União e 

excessivos debates judiciais em torno de competências. A questão ambiental é, 

recorrentemente, relegada a segundo plano, ausente em muitos casos a compreensão 

da complexidade da matéria ambiental exigida do Estado-juiz no exercício da 

jurisdição ambiental. A emergência de fenômenos como os desastres ambientais 

decorrentes de mineração ocorridos no Brasil reforçam que a atuação precípua nessas 

demandas é realizada a posteriori em relação à ocorrência dos danos, limitando o 

escopo da demanda à reparação dos danos materiais e morais.

Conclusões Articuladas

1. Tanto o federalismo brasileiro, quanto o australiano, podem ser denominados de 

federalismo ambiental, porém são distintos no tocante a repartição das competências 

ambientais. 

2. No federalismo negociado ambiental australiano, as Cortes Superiores possuem 

função jurisdicional, e também administrativa. No federalismo cooperativo ecológico 

brasileiro ao Poder Judiciário poderes para interpretar as regras de repartição de 

competências. 

3. A análise judicial prévia à instalação de um empreendimento potencialmente 

agressivo ao meio ambiente é mais eficiente para a proteção ambiental, fortalecida, 

no exercício da competência executiva ao Tribunal da Terra e do Meio Ambiente 

que garantiu efetividade à decisão judicial, ao substituir a decisão administrativa do 

processo de licenciamento.

4. No caso da Corte brasileira, o exercício da função jurisdicional ficou adstrito à 

verificação dos pressupostos de validade dos atos administrativos, afastada a análise 

do mérito administrativo, restringem o alcance das decisões judiciais no âmbito 

ambiental.

5. As demandas de mineração são consideradas policêntricas ou estruturais e exigem 

do julgador capacidade de compreender e enfrentar o litígio lançando mão de estudos 

863 ANSELMO, José Roberto. A Centralização do Estado Brasileiro Resultantes das Decisões do STF. 
Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, v. 22, 2008.
864 “A questão em análise, sob o enfoque da competência administrativa em matéria ambiental, 
resultou consagrada na conformação da atuação em “caráter supletivo” dos entes federativos nas ações 
administrativas de licenciamento e na autorização ambiental estabelecido pelo art. 15 da LC 140/2011”. 
SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. A Competência Constitucional Legislativa em Matéria Ambiental 
à Luz do “Federalismo Cooperativo Ecológico” consagrado pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro. Revista 
de Direito Ambiental, v. 71/2013. 



364 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

e conhecimentos interdisciplinares, e às causas devem ser céleres para responder a 

altura as emergências ambientas, especialmente de forma preventiva. 

 



17. SAÚDE, ALIMENTAÇÃO E MEIO 
AMBIENTE EOLOGICAMENTE 
EQUILIBRADO: TRIPÉ DE 
SUSTENTABILIDADE DA VIDA

NATANAEL DANTAS SOARES
Doutorando em direito – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo destacar a recíproca relação entre saúde, 

alimentação e meio ambiente e a importância dessa integração para a sustentabilidade 

da vida dos seres vivos em geral e, particularmente, do ser humano, numa abordagem 

teórica baseada em pesquisa bibliográfica, documental, de legislação e de 

jurisprudência brasileiras atinentes aos temas tratados.

O problema que enseja este trabalho reside no fato de a modernidade trazer 

avanços tecnológicos que facilitam, melhoram e até prolongam a vida das pessoas 

sem, no entanto, a devida conscientização dos seus efeitos colaterais, que repercutem 

na vida dos indivíduos, da coletividade, dos ecossistemas e do planeta, o que suscita 

a hipótese da necessidade de uma abordagem que vincule a saúde, a alimentação 

e o meio ambiente como fatores indissociáveis e fundamentais para uma vida digna 

e, com isso, despertar no ser humano o compromisso com a preservação da vida no 

planeta em geral a partir de uma clareza sobre a sustentabilidade da sua própria vida.             

A metáfora do tripé tem o propósito de facilitar o entendimento da 

importância da integração de saúde, alimentação e meio ambiente, de forma 

interdependente e recíproca, para a garantia do atingimento de uma vida digna, 

esta considerada na perspectiva do mínimo existencial como forma de ampliar 

a abrangência subjetiva. A figura do tripé representa essa sustentabilidade mais 

claramente do que três colunas em razão do necessário ponto de convergência no 

topo, independentemente do grau de afastamento na base. Assim, cada fator tem 

seus próprios componentes, como regulamentação, estrutura funcional, processos 
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operacionais, políticas públicas, e demanda comportamentos individuais específicos, 

mas a inclinação direcionada para um ponto comum representa compromisso com a 

preservação da vida no planeta, considerando que a indispensabilidade da integração 

desses três elementos para uma vida digna se aplica, igualmente, a todos os seres 

vivos, variando, no entanto, a sua disponibilidade, acesso e suprimento conforme às 

circunstâncias e à condição de cada espécie.

No item 1, o termo sustentabilidade e o princípio da sustentabilidade são 

abordados com uma abrangência que ultrapassa a configuração de limites para o 

desenvolvimento econômico e aponta uma direção que representa a preservação 

da vida em todos os seus aspectos, observando a dignidade da pessoa humana, o 

mínimo existencial e a qualidade de vida numa correlação com os direitos à saúde, 

à alimentação e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado acoplados ao 

contraponto dos deveres correspondentes.     

No item 2, o direito à saúde é tratado como um direito social fundamental e, 

como tal, contraposto a um dever do Estado, e como um dever fundamental do cidadão, 

por demandar atitudes de autocuidado, para seu próprio benefício, e responsabilidade 

social, pela repercussão do estado de saúde individual na saúde coletiva.  

O item 3 traz o direito à alimentação como um direito social fundamental, 

destaca a importância da alimentação adequada e do ato de comer para uma vida 

saudável e a repercussão da produção e consumo de alimentos no meio ambiente, 

destacando o papel da agricultura ecológica como instrumento para uma vida 

sustentável.

O tripé se completa no item 4, que destaca a consagração do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado na Constituição Federal do Brasil de 1988 

(CF/88) como um direito fundamental de todos e a sua defesa e preservação como um 

dever do Poder Público e da coletividade, ao tempo que traz a proteção e recuperação 

do equilíbrio ambiental e o mínimo existencial ecológico como condição para a 

sustentabilidade da vida no planeta, com o reconhecimento da condição celular do 

humano em relação à Natureza.       

      

1. A SUSTENTABILIDADE DA VIDA

A partir do despertamento para a necessidade de preservação do meio 

ambiente  a nível global e o empenho das Nações Unidas para conciliar o crescimento 

econômico com a preservação ambiental, a referência ao termo sustentabilidade tem 

remetido sempre ao desenvolvimento econômico, com foco nos litígios práticos e 

discussões teóricas referentes a processos econômicos e nos danos reais ou previstos 
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resultantes da exploração desmedida dos recursos naturais e a sua repercussão nos 

ecossistemas, visando a um desenvolvimento sustentável.

Neste trabalho, a sustentabilidade é mostrada como a possibilidade de 

resistência e manutenção do ser diante de situações resultantes de oscilações e 

agressões do entorno, conforme ao grau de sua resiliência na luta pela preservação 

da vida. As sustentabilidades de natureza econômica, ambiental, ecológica, 

emocional, espiritual ou qualquer outra compõem um continente que as congrega sob 

pressupostos e princípios comuns, a sustentabilidade da vida, que constitui um gênero 

cuja conscientização promove um efeito radial sobre as demais.

Sustentabilidade não pode ser confundida com estabilidade, que prevaleceu 

por muitas gerações como o principal fator gerador de segurança nas relações pessoais 

e sociais, na família, no trabalho, no lazer, com repercussões psicossociológicas 

importantes na qualidade de vida. As novas gerações têm mostrado uma visão de 

estabilidade como uma trava que compromete a fluidez da vida, cujo dinamismo 

exige atitudes que promovam instabilidades com firmeza de propósitos suficiente 

para assegurar o andamento de um projeto de vida em direções circunstancialmente 

definidas, numa nova concepção do caminhar, agora mais fortemente caracterizada 

pela busca de uma segurança fundada em perspectivas, que permite uma convivência 

mais produtiva com incertezas e utopias pela crença de que a vida é uma construção 

instável por demandar eventuais desconstruções e redefinições sem, no entanto, 

perder de vista os objetivos.

O compromisso com a sustentabilidade da vida, que atinge a humanidade 

a partir da conscientização individual, advém da crença de que a preservação da vida 

depende da manutenção de fatores que, integrados, lhe servem de suporte e demandam 

atitudes e cuidados eficazes conscientes para assegurar o seu prolongamento com 

qualidade. A tríade saúde, alimentação e meio ambiente ecologicamente equilibrado 

constitui a base da vida e dela decorrem todos os demais fatores, abstraindo-se dessa 

abordagem a fonte dos recursos para viabilizá-la.

Assim, o princípio da sustentabilidade, que, geralmente, é utilizado como 

limite e diretriz para o desenvolvimento econômico, estende a sua aplicabilidade para 

recomendar o cuidado com a saúde e a alimentação como compromisso que inclui a 

preservação ambiental, pela presunção de que a defesa do meio ambiente será tão 

mais forte pelo indivíduo quanto maior for a sua consciência do valor do seu próprio 

bem-estar. Segundo Leff865 “[...] o princípio da sustentabilidade surge no contexto da 

globalização como a marca de um limite e o sinal que reorienta o processo civilizatório 

865  LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 3. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2004. p. 15.
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da humanidade”. Pope866, por sua vez, defende que “o princípio da sustentabilidade 

assume sua validade por meio de práticas de longo termo e da conscientização pública 

sobre a importância e necessidade de incorporação desse valor em nossa sociedade”.

A busca de informações sobre fatores que promovem o bem-estar e 

a longevidade tem crescido na atualidade, numa demonstração de uma maior 

conscientização sobre a sustentabilidade da vida, com a identificação da necessidade 

de mudança de hábitos e estilo de vida. É notória a constatação de que práticas 

elementares de cuidados com a saúde, por meio de avaliações médicas periódicas, 

atividades físicas regulares, serenidade para evitar ou combater o estresse 

patológico, dentre outros, aliados a uma alimentação adequadamente equilibrada e 

à responsabilidade quanto aos impactos socioambientais das práticas individuais e 

coletivas constituem condutas essenciais para uma vida digna.  

1.1. O DIREITO A UMA VIDA DIGNA

O direito à vida se sobrepõe a qualquer outro e exige atitudes adequadas 

para sua defesa e promoção, o que implica propósito egoísta e, ao mesmo tempo, 

altruísta, considerando o direito de cuidados com o próprio bem-estar e de fruição dos 

benefícios proporcionados pelos bens e recursos ambientais e o concomitante dever de 

agir com a consciência da responsabilidade pela repercussão do seu comportamento 

no bem-estar das comunidades em que está inserido e na preservação do meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações, num real compromisso com uma vida 

digna.

Vida digna e dignidade humana são, geralmente, consideradas numa 

abordagem e perspectiva de direitos humanos. No entanto, a dignidade humana advém 

e se caracteriza também no aspecto de dever humano, haja vista que fatores como 

lealdade, honestidade, fraternidade, dentre outros, são fundamentais para uma sadia 

qualidade de vida social por valorizarem e viabilizarem a dignidade dos demais como 

um direito humano. Considera-se, assim, a sua dupla classificação, como dignidade 

passiva, que corresponde a um direito humano, e dignidade ativa, que constitui um 

dever humano.

A dignidade humana ativa deve ainda ser alargada para abranger o 

reconhecimento da dignidade dos seres não humanos, como se pronuncia o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ)867, “para incidir também em face dos animais não humanos, 

866 POPE, Kamila. Estado de Direito Ecológico: a ecologização do direito pelo ideal de 
sustentabilidade. In: LEITE, José Rubens Morato; DINNEBIER, Flávia França (Orgs). ESTADO DE DIREITO 
ECOLÓGICO: Conceito, Conteúdo e Novas Dimensões para a Proteção da Natureza. São Paulo: Inst. O 
direito por um Planeta Verde, 2017, p. 340.    
867 BRASIL.  Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.797.175 SP 2018/0031230-0, Rel. Min. OG Fernandes. 

https://www.portaljustica.com.br/acordao/2166606
https://www.portaljustica.com.br/acordao/2166606
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bem como de todas as formas de vida em geral, [...] capaz de reconhecer a teia da vida 

que permeia as relações entre ser humano e natureza”.     

A dignidade da pessoa humana está colocada na CF/88, em seu art. 1º, 

inciso III, como fundamento da República, o que a torna basilar para todos os direitos 

e garantias definidos e assegurados no ordenamento jurídico-legal do país e de 

consideração mandatória em todas as relações, sejam sociais, políticas, econômicas, 

jurídicas, religiosas, científicas, suscitando a figura do mínimo existencial.

Do ponto de vista jurídico, um mínimo existencial corresponde a algo 

intrinsecamente ligado à efetivação dos direitos fundamentais, numa concretização 

do princípio da dignidade da pessoa humana, que se refere à preservação e garantia 

das condições e exigências mínimas de uma vida digna, alicerçado, portanto, no direito 

à vida e na dignidade da pessoa humana868.

O entendimento do mínimo existencial não pode confundi-lo com o mínimo 

vital, considerando que o reconhecimento do direito à vida não é suficiente para 

assegurar o seu suprimento, pois o  mínimo existencial  abrange os direitos sociais 

necessários para uma vida digna, na qual sejam respeitados os direitos fundamentais 

inerentes à dignidade da pessoa humana como tais estabelecidos na Constituição 

Federal e em normas internacionais869. 

O conceito de vida repercute as diversas abordagens científicas, filosóficas, 

religiosas, enfim, uma diversidade que permite um entendimento enriquecido pela 

possibilidade de sua integração enquanto complexidade que torna pertinente a 

consideração de semelhanças e diferenças entre, por exemplo, vitalidade, vivência, 

sobrevivência, convivência e a repercussão disso nos estilos de vida e na visão da 

amplitude que define a relação do humano com o humano e o não humano e a sua 

integração celular na Natureza. Isso abre um leque de questões que demandam 

explicações diversas e específicas para além da biologia, tornando, no campo científico, 

necessária uma agregação sinérgica numa abordagem multi e transdisciplinar.      

Considerável assertividade cabe a Calazans e Lustoza870 ao afirmarem que 

“um sistema vivo não é o mesmo que a vida, já que o primeiro pode ser definido em 

termos estritamente objetivos como uma estrutura orgânica capaz de se replicar, 

ao passo que o segundo se encontra carregado de pressupostos metafísicos”. A vida, 

868  WEBER, Thadeu. A ideia de um “mínimo existencial” de J. Rawls. Revista Kriterion,  vol. 54, nº 
127, Belo Horizonte, June  2013. Disponível em <https://doi.org/10.1590/S0100-512X2013000100011> 
Acesso em 20/02/2020.
869 TANGERINO, Dayane Fanti. A teoria da “reserva do possível” e o mínimo existencial. Publicado 
em 20/07/2016. Disponível em: <https://canalcienciascriminais.com.br/a-teoria-da-reserva-do-possivel-
e-o-minimo-existencial/> Acesso em 20/02/2020. 
870 CALAZANS, Roberto; LUSTOZA, Rosane Zétola. A medicalização do psíquico: os conceitos de 
vida e saúde Arquivos Brasileiros de Psicologia, vol. 60, núm. 1, 2008, pp. 124-131.  

https://doi.org/10.1590/S0100-512X2013000100011
https://canalcienciascriminais.com.br/a-teoria-da-reserva-do-possivel-e-o-minimo-existencial/
https://canalcienciascriminais.com.br/a-teoria-da-reserva-do-possivel-e-o-minimo-existencial/
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além de um processo orgânico integrado, carrega em si uma existência, que força uma 

relação com a alteridade e várias perspectivas, e uma história, caracterizada pela 

acumulação de informações que resultam em pré-compreensões que influenciam e até 

determinam os comportamentos presentes e a visão da vida como mera sobrevivência 

ou como um compromisso de engajamento no esforço por um mundo melhor.        

A sobrevivência tem um foco reducionista no tempo, no espaço e nas 

relações, haja vista que está direcionado para o presente, o seu próprio entorno e 

as relações que podem de alguma forma assegurar a manutenção da existência. O 

compromisso com a vida se caracteriza por uma visão mais abrangente e expansiva 

das relações por considerar a condição celular de cada ser no planeta e, como tal, 

integrante de um organismo maior e inter-relacionado numa cadeia sistemicamente 

organizada que depende do adequado funcionamento de cada um para alcançar a 

manutenção do conjunto, numa relação de interdependência necessária, considerando 

que da integração das partes depende a do todo e das próprias partes. 

A longevidade, que define a vida como uma trajetória no tempo, que tinha 

como pressuposto a quantidade de anos vividos, passou a exigir o acréscimo de outros 

fatores que agregassem valor à existência e, assim, fosse aumentada a distância entre 

os termos inicial e final da vida sem diminuição da alegria de estar vivo, agregando, 

portanto, qualidade à quantidade de vida.

A qualidade de vida decorre de cuidados adotados ao longo do tempo. 

Esses cuidados consistem em acompanhamento regular dos indicadores de saúde, 

com providências para mantê-la e, quando for o caso, recuperá-la, alimentação 

equilibrada, com uma dieta adequada ao estilo de vida, e a preservação do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Esses 

cuidados constituem diretos fundamentais, constitucionalmente assegurados, mas se 

transmudam em deveres fundamentais em razão da responsabilidade de cada cidadão 

pela qualidade de sua vida e, por extensão, a da coletividade.                                    

2. O DIREITO À SAÚDE E O DEVER DE UMA VIDA SAUDÁVEL

A Organização Mundial da Saúde (OMS)871 define saúde como “um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 

doença ou de enfermidade”. Tal definição mostra a complexidade do processo saúde-

doença, que tem como base o equilíbrio entre os fatores físico, mental e social, ao que 

se deve acrescentar o fator ambiental, considerando que a CF/88 define, em seu art. 

225, o meio ambiente ecologicamente equilibrado como essencial à sadia qualidade 

871  Carta da Organização Mundial de Saúde, de 1946. 
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de vida. A alteração em qualquer desses fatores desequilibra o conjunto e provoca, 

em graus variados, o adoecimento. Portanto, pode-se continuar afirmando que a 

plena saúde corresponde à ausência de doença ou enfermidade, desde que não seja 

confundida com a ausência de sintomas. Convém destacar que o art. 3º, parágrafo 

único, da Lei nº 8.080/90872 corrobora essa definição ao reconhecer que dizem respeito 

à saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de 

bem-estar físico, mental e social. 

Nesse sentido, Machado873 afirma que “a saúde dos seres humanos não 

existe somente numa contraposição a não ter doenças diagnosticadas no presente” e 

Benjamin874 destaca que “no Brasil, como em todo o mundo, o direito à saúde ocupa 

patamar máximo no arcabouço constitucional e legal, limitando e até afastando 

inteiramente outros direitos constitucionais, como o direito de greve, o direito de 

propriedade, o direito de manifestação e expressão comercial”.      

A CF/88, em seu art. 196, e o art. 2º da Lei nº 8.212/90875 estabelecem 

que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A Carta Magna Brasileira define a saúde como um direito social (art. 

6º) e como uma necessidade vital básica do trabalhador (art. 7º, IV), ao tempo que 

estabelece o cuidado da saúde como competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, II) e a legislação sobre proteção e defesa 

da saúde como competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal 

(art. 24, XII), além de dedicar à assistência à saúde os arts. 196 a 200, com adoção do 

princípio da universalidade ao defini-la como um direito de todos.

A Lei nº 8.080/90, em seu art. 2º, dispõe que “a saúde é um direito fundamental 

do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício”. No entanto, o §2º desse dispositivo esclarece que esse “dever do Estado não 

exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade”. 

Os direitos fundamentais podem ser interpretados em perspectivas objetiva 

e subjetiva, revelando, assim, uma moderna temática na dogmática constitucional, 

872 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
873 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 12ª ed. rev. São Paulo: Malheiros, 
2004. p. 48. 
874 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da constituição 
brasileira. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs). Direito Constitucional 
Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. pp. 57-130. 
875 Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras 
providências.
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que pode ser apreciada quando se busca compreender os direitos fundamentais como 

direitos subjetivos individuais e como elementos objetivos fundamentais na esfera de 

uma comunidade. Pode-se observar uma base subjetiva na referência à importância 

ou à relevância de um direito fundamental para o indivíduo, para os seus interesses, 

para a sua situação de vida, para sua liberdade, sendo diferente a abordagem 

quando se pensa no seio da coletividade, do interesse público, tratando-se aí de uma 

fundamentação objetiva de norma consagradora da vivência comunitária876.

A saúde enquanto direito de todos contraposto a dever do Estado 

constitui uma abstração jurídica que remete a uma questão de estrutura assistencial, 

considerada numa perspectiva social, diferentemente da saúde como estado de bem-

estar que, individualmente considerada, é um dever do próprio cidadão, tanto no 

autocuidado como numa atitude de responsabilidade social, incumbindo ao Poder 

Público zelar pela saúde da coletividade.  Cabe ao Estado, por exemplo, o fornecimento 

de vacinas como ação de prevenção de doenças, mas vacinar-se pode ser uma 

opção do indivíduo, constituindo, no entanto, um dever do cidadão, considerando a 

possibilidade de contágio dos demais membros da coletividade, assim como conduzir 

um veículo em alta velocidade seria mera opção do indivíduo se não houvesse risco 

também aos demais.

Nesse sentido a posição do Supremo Tribunal Federal (STF)877, ao afirmar 

que “a norma do art. 196 da Constituição da República, que assegura o direito à saúde, 

refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população 

como um todo, assegurando-lhe acesso universal e igualitário, e não a situações 

individualizadas”.

O advento da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, que se 

manifestou na China em 2019 e se disseminou pelo mundo em pandemia em 2020, 

deixa mais clara essa relação entre autocuidado e alteridade com o isolamento social 

e o uso de máscaras, haja vista que tais providências visam à proteção das pessoas de 

transmissões ativa e passiva, ou seja, evita também que o contagiado assintomático 

transmita o vírus a outros, principalmente aos mais vulneráveis, que compõem os grupos 

de risco.  Nessa situação, foi marcante o papel do Direito, considerando a necessidade 

da força normativo-coercitiva do Estado para obrigar a parte da população que resistiu 

à adesão voluntária às ações necessárias ao controle do contágio.                              

A defesa da saúde se dá mediante ações de prevenção de doenças, 

876  HUMENHUK, Hewerstton.  O direito à saúde no Brasil e a teoria dos direitos fundamentais. 
Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 227, 20 fev. 2004. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/4839/o-
direito-a-saude-no-brasil-e-a-teoria-dos-direitos-fundamentais> Acesso em 13.02 2020. 
877  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão de Segurança – SS 3073 RN – 2007. Rel. Min. Ellen 
Gracie.

https://jus.com.br/artigos/4839/o-direito-a-saude-no-brasil-e-a-teoria-dos-direitos-fundamentais
https://jus.com.br/artigos/4839/o-direito-a-saude-no-brasil-e-a-teoria-dos-direitos-fundamentais
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promoção de saúde e recuperação da saúde perdida, o que se dá, por exemplo, por 

meio de vacinação, educação em saúde e serviços de saúde, respectivamente, sendo 

dever do Poder Público garantir a realização dessas ações e a disponibilidade desses 

serviços no atendimento à coletividade, cuja efetividade dependerá da participação 

ativa dos indivíduos nesse processo.                        

A saúde enquanto estado de bem-estar tem como determinantes e 

condicionantes, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.080/90, a alimentação e o meio 

ambiente, dentre outros. Essa é uma relação recíproca, haja vista que a alimentação 

inadequada prejudica a saúde e a saúde debilitada tem como um dos efeitos restrições 

alimentares, além de alterações no apetite que ensejam aumento ou diminuição 

inadequados do consumo de alimentos; o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

é essencial para a sadia qualidade vida e a consciência da necessidade de preservá-

lo para as presentes e futuras gerações exige um grau de sanidade, principalmente 

mental, que permita uma disposição para o engajamento nesse propósito, vínculo que 

se reforça no art. 200, VIII, da CF/88, ao ser expressamente colocado como competência 

do Sistema Único de Saúde (SUS) colaborar na proteção do meio ambiente.

    

3. O DIREITO À ALIMENTAÇÃO

A alimentação é uma necessidade básica dos seres vivos e, no caso 

dos humanos, essa necessidade é elevada à condição de direito formal com o seu 

reconhecimento nos diplomas legais, em especial na CF/88, cuja Emenda nº 64/2010 

a incluiu no rol dos direitos sociais do art. 6º, alçado assim ao patamar de direito 

fundamental, bem como uma necessidade vital básica do trabalhador (art. 7º, IV).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, em seu art. 25, 

destaca a alimentação adequada como elemento inerente ao direito a um nível de 

vida suficiente para assegurar saúde e bem-estar, corroborado no art. 11 do Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais878, de 1966, e objeto do 

Comentário Geral nº 12 da ONU879, de 1999.  O Guia Alimentar para a População 

Brasileira880 define a alimentação adequada e saudável como “um direito humano 

básico que envolve a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente 

justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo 

e que deve estar em acordo com as necessidades alimentares especiais”. 

878 Aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 226/91 e ratificado pelo Decreto Presidencial nº 
591/92.
879 Disponível em: <https://fianbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/09/Coment%C3%A1rio-
Geral-12.pdf> Acesso em 20/03/2020. 
880 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed., 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. p. 8.

https://fianbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/09/Coment%C3%A1rio-Geral-12.pdf
https://fianbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/09/Coment%C3%A1rio-Geral-12.pdf
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O art. 2º da Lei nº 11.346/2006881 define a alimentação adequada como direito 

fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável 

à realização dos direitos consagrados na CF/88 e atribui ao poder público o dever 

de adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a 

segurança alimentar e nutricional da população. 

Alimentar-se consiste em fornecer ao organismo a energia e os nutrientes  

necessários para o seu funcionamento, com proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, 

sais minerais, cada um com propriedades específicas e demandados na proporção da 

necessidade orgânica, conforme às características e condições do organismo, com 

limites mínimo e máximo a serem observados, considerando que tanto a falta como 

o excesso provocam distúrbios orgânico-funcionais que podem resultar, por exemplo, 

em desnutrição, obesidade, diabetes, hipertensão, que podem decorrer de fatores 

psicológicos, como a anorexia e a bulimia. A quantidade adequada de alimentos e 

a devida composição dos nutrientes em cada refeição são fatores determinantes de 

um correto processo alimentar, o que agrega à alimentação o importante papel da 

nutrição.

A variedade de alimentos no consumo diário constitui fator importante na 

caracterização de uma alimentação saudável por assegurar o equilíbrio nutricional 

indispensável na composição de uma dieta qualitativamente dimensionada. O 

Relatório da (OMS)882 sobre redução de riscos e promoção de vida saudável destaca que 

“enquanto comer frutas e vegetais pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares e 

alguns tipos de câncer, a baixa ingestão deles como parte da dieta é responsável por 

quase três milhões de mortes por ano por essas doenças”.

Em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2)883, o 

relator reconhece que “o fornecimento diário de sanduíches e refrigerantes aos 

empregados não pode ser considerado refeição”, considerando que “o consumo 

excessivo desse tipo de alimento é prejudicial à saúde e traz malefícios tanto para os 

diretamente envolvidos como para toda a sociedade que, ao final, arca com os custos 

médicos e com a possível perda precoce de vidas”.

O suprimento da necessidade de alimentação é responsabilidade de cada 

indivíduo, que somente pode invocá-lo como um direito quando dele é privado por 

fatores, alheios a sua vontade, que o incapacitem para realizá-lo por seus próprios 

881  Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar 
o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências.
882  World Health Organization. The World Health Report 2002: reducing risks, promoting healthy 
life. Geneva: World Health Organization; 2002. p. 10. 
883  BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - Processo nº 1000283-95.2018.5.02.0712 SP. 
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meios. Tal direito está assegurado na CF/88 em seus arts. 6º, 7º, inciso IV, 208, inciso VII, 

e 227, contraposto ao dever do Estado, da família e da sociedade.

A relação pessoal com a alimentação define o padrão nutricional de cada 

indivíduo, conforme à dieta adotada consciente ou circunstancialmente, com impacto 

direto nas condições de saúde pela quantidade e pela qualidade do que é ingerido, 

com efeitos visíveis, como nos casos extremos de magreza excessiva ou obesidade, e 

silenciosos, como diabetes, hipertensão arterial e dislipidemia. 

Como todo comportamento humano, a atitude pessoal na relação com os 

alimentos, que se reflete no ato de comer, é determinada ou influenciada por múltiplos 

fatores, dentre os quais destacam-se o social, o cultural, o econômico, o fisiológico, o 

emocional e o ambiental. O social atua na interação do indivíduo com outras pessoas 

de relacionamento direto ou midiático, influenciado por opiniões alheias ou padrões 

estéticos; o cultural é representado pela educação alimentar, que consiste no grau 

de informação sobre nutrição e segurança alimentar, independentemente do poder 

aquisitivo; o econômico repercute na capacidade financeira para fazer face aos 

custos de uma alimentação quantitativa e qualitativamente necessária para uma vida 

saudável, que repercute também no tempo e no espaço para as refeições; o fisiológico 

decorre de alguma situação patológica que altera o apetite ou gera a resistência do 

organismo a alguns alimentos em razão de patologias, como, por exemplo, alergias; 

o emocional repercute nas questões decorrentes de estados psíquicos que afetam o 

apetite e o ânimo para alimentar-se de forma excessiva ou insuficiente; o ambiental, 

mais fortemente determinado por contextos e espaços, como, por exemplo, refeições 

em casa, com a família, com amigos, no local de trabalho.         

O conceito de alimentação saudável transcende, assim, o cuidado 

com qualidade e composição nutricional dos alimentos ingeridos por incluir, 

inexoravelmente, o próprio ato de comer, que envolve variáveis como quantidade, 

regularidade e velocidade, com possibilidade de efeitos nocivos à saúde. Como 

afirmam Ribeiro et al884, “o ato de comer é uma ação social com sentido capaz de gerar 

novos valores e modos de vida sustentáveis”.

No Simpósio Científico Internacional de 2010, em Roma, organizado 

conjuntamente pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) e a Bioversity International, que teve como tema “Biodiversidade e 

Dietas Sustentáveis: Unidos contra a Fome”, foi acordada a definição de que “dietas 

sustentáveis são aquelas com baixos impactos ambientais que contribuem para a 

884 RIBEIRO, Helena et al. Alimentação e Sustentabilidade. Estud. av.  vol.31  n..89  São 
Paulo  jan./abr.  2017.  Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142017000100185&lng=pt&tlng=pt> Acesso em 01/04/2020. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142017000100185&lng=pt&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142017000100185&lng=pt&tlng=pt
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segurança alimentar e nutricional e para uma vida saudável para as presentes e futuras 

gerações”, reconhecendo, assim, a interdependência entre produção e consumo de 

alimentos com requisitos alimentares e recomendações nutricionais e, ao mesmo 

tempo, reafirmando a noção de que a saúde dos humanos não pode ser isolada da 

saúde dos ecossistemas (FAO, 2010)885.

Com o propósito de proteger a saúde do consumidor mediante promoção 

da segurança alimentar e práticas justas no comércio de alimentos, a FAO e a OMS 

criaram, em 1963, uma comissão para o desenvolvimento do Programa Conjunto de 

Normas Alimentares, denominado Codex Alimentarius, ou Código de Alimentos. Como 

membro desde os anos 70, o Brasil instituiu, em 1980, o Comitê do Codex Alimentarius 

do Brasil (CCAB)886, composto por 13 membros de órgãos do governo, indústrias e 

defesa do consumidor.

A Declaração de Roma Sobre a Segurança Alimentar Mundial887 reafirma “o 

direito de todos a terem acesso a alimentos seguros e nutritivos, em consonância com 

o direito a uma alimentação adequada e com o direito fundamental de todos a não 

sofrer a fome”. Segundo a TNC (The Nature Conservancy)888, a demanda por alimentos 

deve ter um crescimento superior a 50% nos próximos 30 anos em razão do crescimento 

populacional e constitui um desafio que pode ser resolvido, considerando que “quando 

desenvolvemos práticas agrícolas inovadoras, usamos tecnologia e protegemos fontes 

de água, garantimos que a natureza se perpetue e produza alimentos”.

Numa perspectiva político-social, a alimentação compõe a Agenda Global 

2030889 como um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o ODS 2, que 

consiste em acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição 

e promover a agricultura sustentável.

       

3.1. A AGRICULTURA ECOLÓGICA COMO INSTRUMENTO PARA UMA VIDA SUSTENTÁVEL  

Originalmente, o ser humano providenciava seus alimentos mediante abate 

de animais selvagens, que viviam livremente e eram caçados, e coleta de frutas e 

885 FAO. Sustainable diets and biodiversity: directions and solutions for policy, research and 
action. Rome: Food and Agricultural Organization, 2012. p. 7. Disponível em: < http://www.fao.org/3/
i3004e/i3004e.pdf> Acesso em 01/04/2020. 
886 Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/comites/codex_ccab.asp> Acesso em 
03/04/2020. 
887 Elaborada pela Cúpula Mundial da Alimentação em 1996, por iniciativa da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).
888 Nossas prioridades - Fornecer Alimentos e Água de Maneira Sustentável. Disponível em: 
<https://www.tnc.org.br/o-que-fazemos/nossas-prioridades/fornecer-alimentos-e-agua-de-maneira-
sustentavel> Acesso em 22/03/2020.
889  Aprovada em setembro de 2015, na 21ª Conferência das Partes (COP-21) da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

http://www.fao.org/3/i3004e/i3004e.pdf
http://www.fao.org/3/i3004e/i3004e.pdf
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/comites/codex_ccab.asp
https://www.tnc.org.br/o-que-fazemos/nossas-prioridades/fornecer-alimentos-e-agua-de-maneira-sustentavel
https://www.tnc.org.br/o-que-fazemos/nossas-prioridades/fornecer-alimentos-e-agua-de-maneira-sustentavel
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plantas silvestres produzidas sem a sua intervenção; como caçador-coletor, adotava, 

necessariamente, uma vida nômade em razão da necessidade de migrar sempre que 

escasseava ou se exauria a oferta natural espontânea desses recursos alimentares. 

A transição para a agricultura começou por volta de 9500 a.C., e na 

atualidade, mesmo com todo o avanço tecnológico, mais de 90% das calorias que 

alimentam a humanidade vêm das plantas domesticadas entre 9500 e 3500 a.C., como 

trigo, arroz, milho, batata, painço e cevada. O aumento da quantidade de alimentos à 

disposição da humanidade decorrente da revolução agrícola não se traduziu em uma 

dieta melhor ou em uma vida com mais lazer, mas, sim, em explosões populacionais 

e elites favorecidas, haja vista que, em média, um agricultor trabalhava mais que um 

caçador-coletor e obtinha em troca uma dieta pior890.

Na época da civilização agrícola, o respeito à natureza era cultuado com 

festas para celebrar a farta colheita e a alimentação se baseava no consumo de cereais 

integrais, legumes e verduras, plantados e colhidos de forma natural, sem agrotóxicos, 

insumos sintéticos e modificação genética, situação que se modificou com o advento 

da industrialização, com práticas mecanizadas e avanços tecnológicos aplicados na 

produção de alimentos891.

O modo de produção agrícola constitui fator de alto risco socioambiental 

pelos efeitos na organização do trabalho e distribuição de renda, afetando a justiça 

social, nos indicadores de saúde dos consumidores e trabalhadores, pelos insumos, 

defensivos e sementes aplicados, e no meio ambiente, pela monocultura, equipamentos 

e produtos utilizados e a geração de resíduos, dentre outros.

A década de 1920 ficou marcada pelo surgimento de movimentos que se 

opunham à adubação química e propunham o uso da matéria orgânica e de outras 

práticas favoráveis aos processos biológicos, quais sejam, a agricultura biodinâmica, a 

agricultura orgânica, a agricultura biológica e a agricultura natural892. 

Nessa linha, a agricultura ecológica tem o propósito de proteger em seus 

processos produtivos, além da saúde do consumidor,  a vida em sua generalidade, 

considerando o valor intrínseco de cada elemento envolvido nesse processo, humanos 

e não humanos, como o agricultor, a terra cultivada, as plantas do cultivo e as que 

se agregam a elas, os animais que têm na área de cultivo o seu habitat, os insetos e 

890 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. Tradução de Janaína 
Marcoantonio. E-book: L&PM, 2015. p. 68.
891 CARRANO, Sergio. Produto Orgânico. 2ª ed. Rio de janeiro: Sergio Carrano, 2014. Edição do 
Kindle
892 EHLERS, Eduardo. A agricultura alternativa: uma visão histórica. In: Est. Econ., São Paulo, v. 24, n. 
especial, 1994. Disponível em: <http://www.periodicos.usp.br/ee/article/view/159171/154068> Acesso 
em 23/02/2020. p. 232.      

http://www.periodicos.usp.br/ee/article/view/159171/154068
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os micro-organismos, enfim, todos os seres que, de alguma forma, participam dessa 

atividade ou são por ela afetados.

Carrano893 afirma que “o modelo de agricultura agroecológica visa mais 

do que produzir alimentos saudáveis e preservar o meio ambiente, mas, objetiva a 

sustentabilidade econômica e social da localidade rural, aí consideradas as crenças e a 

cultura das comunidades produtoras”; acrescenta que “a agricultura de base ecológica 

se contrapõe ao uso de substâncias ou processos intencionalmente aplicados pelo 

homem na produção, como, por exemplo, os agrotóxicos e os insumos sintéticos”.

Sobre a agricultura ecológica, Killham894 explica que “as raízes das plantas, 

micróbios e animais que compõem a comunidade biológica do solo produzem 

enzimas intracelulares e extracelulares responsáveis por grande parte da ciclagem 

biogeoquímica no solo”, enquanto Aguado895 argumenta que “através da produção de 

uma variedade de plantas e do uso de estratégias como rotação de culturas, lavoura de 

conservação, criação de gado em pastagens e fazendas sustentáveis, eles promovem 

a proteção da biodiversidade e o desenvolvimento e manutenção de ecossistemas”.  

                  

4. O DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO

No Brasil, o texto áureo e espinha dorsal do direito ecológico-ambiental está 

no art. 225 da CF/88, ao dispor que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações”.

Esse dispositivo constitucional é de uma abrangência e densidade 

impressionantes, pois traz em si a representação de uma realidade preocupante e 

um horizonte de perspectivas e esperanças que, de forma utópica, funciona como um 

estímulo e inspiração para pontos de partida ou, conforme à situação, o prosseguimento 

de rupturas necessárias para o favorecimento de condutas humanas que considerem 

a vida numa amplitude em que o ser humano assuma a sua condição de célula que, 

como tal, compartilha com outros seres a constituição de um organismo chamado 

Natureza, cujos componentes precisam funcionar em harmonia, de forma integrada, 

para a preservação do todo como condição de sustentabilidade das partes.

O referido artigo constitucional define o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como um direito de todos, ensejando o questionamento sobre a 

893 CARRANO, op. cit. Posições 280 e 334.  
894 KILLHAM, Ken. The soil biota. In: Soil Ecology. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 
pp. 34-61. 
895 AGUADO, Ramón Jiménez. La Agricultura Orgánica. 3. ed. 2018. Edição do Kindle. Posições 335, 
343 e 350.
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abrangência do termo “todos”, que, numa abordagem antropocêntrica, se refere ao ser 

humano, enquanto num entendimento ecologizado os seres vivos, indistintamente, são 

titulares de tal direito, independentemente da sua capacidade para exercê-lo. Em seu 

§1º, incisos I e VII, por exemplo, fica clara a prevalência do viés ecológico desse direito 

ao estabelecer como incumbência do Poder Público, respectivamente, “preservar e 

restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies 

e ecossistemas” e “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais a crueldade”.        

Machado896 destaca que “leva-se em conta o estado dos elementos da 

Natureza - águas, solo, ar, flora, fauna e paisagem – para se aquilatar se esses elementos 

estão em estado de sanidade e de seu uso advenham saúde ou doenças e incômodos 

para os seres humanos”. Leite e Ayala897, por sua vez, afirmam que “um dos desafios do 

Antropoceno é permanecer dentro dos limites planetários em um espaço operacional 

seguro para a humanidade”.  

Mesmo considerando a proteção e preservação da Natureza num propósito 

antropocêntrico, está claro que a vida do ser humano depende do bem-estar da 

fauna e da flora e do funcionamento pleno dos ecossistemas, mesmo se considerados 

como recursos naturais, razão pela qual o dispositivo constitucional qualifica o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como essencial à sadia qualidade de vida. 

O termo essencial significa muito mais do que importante, representa a base de 

sustentação, ou seja, o equilíbrio ecológico é indispensável para o estado de bem-

estar que dá sustentabilidade à vida.

 

4.1. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO AMBIENTAL COMO SUSTENTÁCULO 

DA VIDA

Nos termos do art. 2º da Lei nº 6.938/81898, a Política Nacional do Meio 

Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando à proteção da dignidade da pessoa humana, o que 

consagra, no dizer de Birnie e Boyle899, o “caráter vital do ambiente como condição 

básica para a vida, indispensável à promoção da dignidade e do bem-estar humanos, e 

para a concretização do conteúdo de outros direitos humanos”. 

896 MACHADO, ob. cit.. p. 48.
897 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano ambiental. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. p. 39.   
898 Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente.  
899 BIRNIE, Patrícia; BOYLE, Alan. International law and the environment. 2. ed. Oxford/New York: 
Oxford University Press, 2002. p. 255.
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Analogamente ao que explica Maturana900 sobre a estrutura do ser 

vivo, os ecossistemas, como tal, têm limites no seu processo de conservação da sua 

própria organização, na sua capacidade de recuperar o equilíbrio perdido em razão 

de perturbações decorrentes da agressividade intensa e contínua das intervenções 

antrópicas num grau que exaure a resiliência dos processos ecológicos, provocando 

danos e degradações que comprometem o equilíbrio ecológico do meio ambiente. 

O desequilíbrio ecológico provoca o comprometimento da organização da 

vida no planeta em todas as suas formas, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 6.938/81, 

considerando que, no mínimo, desestrutura o funcionamento e altera a realidade de 

todos os seres abrangidos pelas perturbações decorrentes das agressões. Por isso, o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é classificado como difuso, nos 

termos do art. 81, I, da Lei nº 8.078/90901, corroborado no art. 21 da Lei nº 7.347/85902, e, 

portanto, pertence a todos, no sentido de coletividade, cujos membros são alcançados 

pelo benefício sem, no entanto, deter a titularidade individualizada desse direito, 

diferentemente do dever de defendê-lo e preservá-lo, atribuído ao poder público e 

à coletividade, cuja atuação efetiva se dá a partir das ações e atitudes dos indivíduos 

que a compõem.   

A Defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

um dever imposto ao Poder Público e à coletividade pela CF/88 como um compromisso 

intergeracional, que abrange os pressupostos da justiça ambiental, pelos quais os 

benefícios decorrentes da exploração dos recursos naturais, assim como da sua 

preservação, devem alcançar todos que sejam ou possam ser atingidos pelos seus 

efeitos, inclusive as gerações vindouras. Essa é uma responsabilidade ex-nunc, isto 

é, a presente geração não responde pelos danos ambientais causados por geração 

passada, mas deve envidar todo o esforço necessário e possível para mitigar os efeitos 

da realidade recebida dessa geração sobre a atual e as futuras, mediante reformulação 

progressiva de condutas de forma que cada geração passe para a posterior uma 

realidade ambiental mais promissora do que a que recebe da anterior.

A manutenção da abordagem jurídica que representa o risco de ultrapassar 

os limites do Planeta será considerado contrário ao Direito, sendo obrigatórias medidas 

de precaução e prevenção para evitar a ultrapassagem dos limites perigosos, devendo 

ser adotadas medidas extraordinárias se as medidas normais forem insuficientes para 

900  ROMESÍN, Humberto Maturana; PÖRKSEN, Bernhard. Del Ser al Hacer: los orígenes de la 
biología del conocer. Santiago – Chile: J.C.Sáez, 2004. p. 40. 
901  Código de Defesa do Consumidor
902  Lei da Ação Civil Pública
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manter o Planeta dentro do espaço operacional seguro903. O princípio da prevenção 

está consagrado no art. 225, §1º, IV, da CF/88, com a exigência de estudo prévio de 

impacto ambiental para instalação de atividade ou obra potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente. O art. 2º da Lei nº 6.938/81, ao estabelecer 

os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, destaca a proteção dos 

ecossistemas no inciso IV, dos recursos ambientais no inciso VI, de áreas ameaçadas 

de degradação no inciso IX e no inciso X, a educação ambiental como instrumento de 

capacitação da comunidade para a defesa do meio ambiente. 

Leite e Ayala904 esclarecem que “os princípios estruturantes de Direito 

Ambiental são regras de suma importância, com vistas à consecução do Estado de 

Direito Ambiental, objetivando o controle, a fiscalização ambiental e a atuação 

precaucional e preventiva do dano ambiental”.  

Quando a prevenção e a proteção são insuficientes para conter a atividade 

que degrada o meio ambiente, providências são necessárias para recuperação das 

áreas degradadas, nos termos do art. 2º, VIII, da Lei nº 6.938/81, voluntariamente pelo 

agente degradante ou mediante constrição administrativa ou judicial. O art. 4º, VII, 

desse diploma legal, por sua vez, impõe ao poluidor e ao predador a obrigação de 

recuperar e/ou indenizar os danos causados.                 

O art. 225 da CF/88, em seu §1º, atribui ao Poder Público a incumbência de 

restaurar os processos ecológicos, determina no §2º que aquele que explorar recursos 

minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado e no §3º, que as 

condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores 

a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados. O art. 23, II, da Lei nº 9.605/98905 traz como pena, na modalidade 

de prestação de serviços à comunidade por pessoa jurídica, a execução de obras de 

recuperação de áreas degradadas. 

O STJ906 concluiu que “a proteção ao meio ambiente integra axiologicamente 

o ordenamento jurídico brasileiro, sua preservação pelas normas infraconstitucionais 

deve respeitar a teleologia da Constituição Federal”. Acrescenta que “o ordenamento 

jurídico deve ser interpretado de forma sistêmica e harmônica, privilegiando os 

princípios do mínimo existencial ecológico e do ambiente ecologicamente equilibrado”.

903  ARAGÃO, Alexandra. O Estado de Direito Ecológico no Antropoceno e os Limites do Planeta. In: 
LEITE, José Rubens Morato; DINNEBIER, Flávia França (Orgs). ESTADO DE DIREITO ECOLÓGICO: Conceito, 
Conteúdo e Novas Dimensões para a Proteção da Natureza. São Paulo: Inst. O direito por um Planeta 
Verde, 2017. p. 35.    
904  LEITE; AYALA. op. cit. p. 219
905  Lei de Crimes Ambientais.
906  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AREsp. 1312435 RJ 2018/0148062-2 Rel. OG Fernandes.  
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O mínimo existencial ecológico consiste, no dizer de Fensterseifer907, em 

“um padrão mínimo em termos ambientais para a concretização da dignidade humana, 

que se justifica na importância essencial que a qualidade ambiental guarda para o 

desenvolvimento da vida humana em toda a sua potencialidade”. Segundo Garcia908, 

“notar a plena dignidade humana requer a compreensão de seu viés ecológico, 

tendo em vista que uma qualidade mínima ambiental é necessária para alcançar tal 

desiderato, sendo que o meio ambiente equilibrado constitui parte, ou elemento dessa 

dignidade”. 

A defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado pela 

coletividade dependem de uma conscientização individual que relacione as práticas 

e atitudes necessárias à sua efetivação muito mais com um interesse particular do 

que com um dever constitucionalmente estabelecido, considerando o alto grau de 

egoísmo que rege o comportamento humano, pelo qual a sensibilização para um 

compromisso com o meio ambiente, assim como com a saúde e a alimentação, é mais 

forte e, ao mesmo tempo, mais sensível, quando se relaciona com a própria família e 

descendentes do que pelo argumento do interesse genérico de gerações futuras.       

 

CONCLUSÕES ARTICULADAS  

1.  A conscientização do ser humano sobre a sustentabilidade da vida 

é o caminho para fazê-lo compreender a vida do planeta a partir da sua própria, 

com a identificação de que a duração e qualidade de sua vida dependem do 

grau de integração entre os cuidados com a saúde, a alimentação e o meio 

ambiente, mediante o exercício de uma dignidade ativa.              

2.  O direito à saúde é dicotômico por contemplar a assistência à 

saúde coletiva, que consiste em ações, programas e serviços assistenciais, como 

dever do Estado, e o cuidado com a saúde individual, dever fundamental de 

cada um, suprível pela família, pela coletividade e pelo Poder Público.        

3.  O direito fundamental à alimentação se efetiva no ato de comer, 

determinado ou influenciado por fatores diversos, e os seus efeitos se refletem 

no estado de saúde do indivíduo e repercutem no meio ambiente em razão do 

cuidado quanto à origem dos alimentos e destino dos resíduos.     

907 FENSTERSEIFER, Tiago. Mínimo existencial ecológico (ou socioambiental): o direito fundamental 
às prestações materiais mínimas em termos de qualidade, equilíbrio e segurança ambiental para 
o desfrute de uma vida humana digna e saudável (pelas presentes e futuras gerações). In: PERALTA, 
Carlos E.; ALVARENGA, Luciano J.; AUGUSTIN, Sérgio (Orgs). Direito e justiça ambiental: diálogos 
interdisciplinares sobre a crise Lecológica. pp. 74-96. Caxias do Sul, RS: Educs, 2014. p. 76.
908 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. (2013). Mínimo existencial ecológico: a garantia constitucional 
a um patamar mínimo de qualidade ambiental para uma vida humana digna e saudável. JURÍDICAS. No. 
1, Vol. 10, pp. 31-46. Manizales: Universidad de Caldas, 2013. p. 34.
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4.  A defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado se dará 

de forma mais eficaz com a sua incorporação voluntária no estilo de vida 

dos indivíduos por interesse próprio, por reconhecerem o mínimo existencial 

ecológico como essencial à sustentabilidade da sua própria vida e de seus 

descendentes.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o tema sustentabilidade vem sendo abordado nos mais 

diversos setores. O uso frequente e mui propagado encontra-se motivado pela 

“consciência ecológica”, instalada em uma parcela considerável de nações. Aliado 

a este “novo valor”909, está o desenvolvimento econômico, sendo o motivo pelo qual 

acarretou essa consciência ecológica na esfera global: como promover o crescimento 

e o desenvolvimento de modo sustentável?

A expressão cunhada na Noruega, desenvolvimento sustentável, passou-se a 

ser utilizada, na visão de Fábio Nusdeo910, como um processo de desenvolvimento ou 

mesmo apenas crescimento econômico baseado na preservação do meio ambiente. 

Uma vez que o meio ambiente se encontra ameaçado, não sendo protegido, 

consequentemente o próprio processo econômico se encontraria comprometido.

Em um contexto histórico, é fato que o ser humano evoluiu nos seus aspectos 

de sobrevivência. Sua evolução deu início com o domínio do fogo, passando para a 

agricultura e em último estágio, pela invenção da máquina a vapor. Analisando este 

909 Termo utilizado pelo professor da faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 
da Universidade de São Paulo e autor, José Eli da Veiga, em sua obra intitulada “Sustentabilidade: a 
legitimação de um novo valor”, publicado em 2010. 
910 NUSDEO, Fabio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 9 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 291.
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ciclo, percebe-se que logo virá um quarto estágio e que na visão de José Veiga911 será 

a “descoberta de novas fontes de energia que não as fosseis”. Este novo estágio está 

pautado na necessidade de tornar as economias mais sustentáveis. 

Afirma Veiga que a mera espera da intensificação do processo de esgotamento 

das reservas de petróleo, carvão e gás só irá contribuir para que aconteça com mais 

frequência os conflitos bélicos motivados pelas crescentes desigualdades de acesso 

aos recursos912. 

Um ponto relevante a ser mencionado na temática abordada, pauta-se na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ocorrida 

no Rio de Janeiro em 1992. Fruto das recomendações feitas pela Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida pela ex-Primeira Ministra da 

Noruega, Gro Harlem Brundtland, entendia que a saúde ultrapassava as barreiras 

da área da medicina para os assuntos ambientais e de desenvolvimento. Nessa 

Conferência foi elaborada a Agenda 21, que consiste em um plano de ação para a 

proteção do planeta e seu desenvolvimento sustentável913. 

Desse modo, em 2002, 10 (dez) anos após a Conferência no Rio de Janeiro, 

ocorreu uma nova conferência em Joanesburgo, África do Sul, com o intuito de realizar 

uma análise das conquistas, desafios e das novas questões. As medidas adotadas 

visavam a transformação de metas, promessas e compromissos previstas na Agenda 

21 em medidas concretas e efetivas914. 

Ademais, a Agenda 21 não foi a única agenda pública voltada para ações de 

implementação de desenvolvimento sustentável. Em 2015, houve uma nova conferência 

em Nova York, onde foram definidos os novos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), a serem alcançados pelos países membros até o ano de 2030. Esse 

novo compromisso internacional ficou conhecida como Agenda 2030915.  

Desse modo, tecidas as considerações sobre o desenvolvimento econômico, 

pautado no uso consciente do meio ambiente, bem como as Agendas – 21 e 2030 - 

estabelecidas pela Comissão de Meio Ambiente da ONU em prol do desenvolvimento 

sustentável, busca-se analisar as ações propostas pelas agendas. Por conseguinte, 

procura-se verificar a efetividade dos objetivos propostos até o início de 2020. 

Destaca-se que o escopo temporal da pesquisa tem por limite o início do ano 

911 VEIGA, José Eli da. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. São Paulo: Editora Senac 
São Paulo, 2010.
912 Idem, p. 85. 
913 NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o Meio Ambiente. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/
meio-ambiente/>. Acessado em 20 de abr de 2020. 
914  Idem.
915  NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o Meio Ambiente. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/
meio-ambiente/>. Acessado em 20 de abr de 2020. 

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
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de 2020, em virtude do cenário causado pela pandemia do COVID-19, onde as políticas 

internacionais se voltaram para o combate à doença. 

2.  METODOLOGIA

A pesquisa tem por objetivo explorar a temática desenvolvimento sustentável 

através análise da Agenda 21 e Agenda 2030. O intuito do trabalho está na análise de 

medidas propostas e na aplicabilidade ou efetividade cenário pré-pandemia. No que 

se refere ao processo de formação deste trabalho, foi feito uma pesquisa bibliográfica, 

casuística e exploratória, tendo como base obras literárias, especializadas, além da 

utilização de artigos científicos e pesquisas que consubstanciem a temática. Nesse 

sentido, o fim metodológico será uma pesquisa documental e bibliográfica, em que 

pese à coleta de dados, buscando consubstanciar a temática.

3. ASPECTOS PREPONDERANTE A PARTIR DE 1992

A década de 1990 foi marcada por muitas conferências, realizadas em âmbito 

internacional, voltadas a preocupação com as mudanças climáticas e o desenvolvimento 

sustentável. Essa preocupação ocorreu devido a primeira reunião com líderes políticos, 

juntamente com cientistas e técnicos. Em 1988, o intuito era analisar as mudanças 

climáticas, que continuam acarretando a elevação de temperatura – o aquecimento 

global. O encontro foi de tamanha importância e necessidade que os participantes 

sugeriram “que o impacto das mudanças climáticas só poderia ser superado, em 

termos de impacto negativo no planeta, por uma guerra nuclear”916. 

Sob este aspecto, em 1990, o Painel Intergovernamental sobre Mudança 

Climática (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) foi criado com o intuito 

de alertar em nível global o aquecimento do planeta, em caráter científico. Deste 

modo, os cientistas concluíram que as alterações climáticas estavam relacionadas 

com a emissão do dióxido de carbono (CO2), gerado a partir da queima de combustíveis 

fosseis917. 

Com essa preocupação, a Convenção Marco sobre Mudanças Climáticas918, 

ocorrida durante a Rio-92, em 1992, foi assinada por mais de 160 líderes, o que 

contribuiu para a assinatura do Protocolo de Kyoto919 em 1997. 

O Protocolo de Kyoto, adotado em dezembro de 1997, é compostos por 192 Partes 

916  SENADO FEDERAL. Protocolo de Kyoto. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/
entenda-o-assunto/protocolo-de-kyoto>. Acessado em 26 de abr de 2020. 
917  Idem. 
918 SENADO FEDERAL. Protocolo de Kyoto. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/
entenda-o-assunto/protocolo-de-kyoto>. Acessado em 26 de abr de 2020. 
919  O protocolo recebe esse nome devido a cidade do Japão em que foi assinado.

https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/protocolo-de-kyoto
https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/protocolo-de-kyoto
https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/protocolo-de-kyoto
https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/protocolo-de-kyoto
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e operacionaliza a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, 

em que foi estabelecido um comprometimento por partes do países industrializados 

em reduzir, bem como limitar as emissões de gases de efeito estufa (GEE), conforme 

as metas individuais adotadas por cada país920. Esse compromisso internacional possui 

como princípio basilar a “responsabilidade comum, mas diferenciada e respectivas 

capacidades”921. 

Um ponto relevante a ser mencionado do Protocolo de Kyoto se refere a 

Emenda de Doha, elaborada durante a Conferência de Mudanças Climáticas em 2012 

(Doha, Catar). Nessa Emenda, foi estabelecido um segundo período de compromisso, 

com início em 2013 e com duração até o ano de 2020. Os Estados-Membros firmaram 

um compromisso voltado a reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, tendo por 

porcentagem de redução, o mínimo de 18% abaixo dos níveis referenciais de 1990, 

com estima de redução no período de oito anos (2013 a 2020)922. 

Ademais, outro ponto relevante consiste nos mecanismos flexíveis de 

mercado, que é são baseados no “comércio de licenças de emissão”, bem como em 

metas estabelecidas por medidas nacionais. Essas medidas possuem apoio de três 

mecanismos baseados no mercado: Comércio Internacional de Emissões, Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo (MDL) e Implementação Conjunta (JI)923. 

Ocorre que há entendimento no sentido que o Protocolo de Kyoto falhou ao não 

conseguir implementar um mercado de carbono eficiente, bem como nas emissões de 

gases de efeito de estufa que vem aumentando924. Exemplo claro é a saída dos Estados 

Unidos, em 2001, considerado um dos países que mais emitem gases poluentes, 

que justificaram sua saída alegando comprometimento do seu desenvolvimento 

econômico925. 

Ainda, quanto ao aumento da emissão de gases de efeito estufa, em destaque o 

CO2, o Doutor em Demografia, José Eustáquio Diniz Alves, menciona que:

O aumento da  concentração de CO2  na atmosfera contribuiu para 

o fato dos últimos 6 anos (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) terem 

sido os mais quentes já registrados no  Holoceno  (2019 deve ser o 

920 UNITED NATIONS. What is the Kyoto Protocol?. Disponível em: <https://unfccc.int/kyoto_
protocol>. Acessado em 26 de abr de 2020. 
921 Idem. 
922 Idem. 
923 UNITED NATIONS. What is the Kyoto Protocol?. Disponível em: <https://unfccc.int/kyoto_
protocol>. Acessado em 26 de abr de 2020.
924 ECODEBATE. O fracasso do Protocolo de Kyoto. 2012. Disponível em: <https://www.ecodebate.
com.br/2012/11/30/o-fracasso-do-protocolo-de-kyoto/>. Acessado em 26 de abr de 2020. 
925 SENADO FEDERAL. Protocolo de Kyoto. Disponivel em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/
entenda-o-assunto/protocolo-de-kyoto>. Acessado em 26 de abr de 2020. 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/587413-acoes-agressivas-e-imediatas-na-reducao-das-emissoes-de-co2-sao-fundamentais-para-garantir-um-clima-toleravel-para-as-geracoes-futuras
https://unfccc.int/kyoto_protocol
https://unfccc.int/kyoto_protocol
https://unfccc.int/kyoto_protocol
https://unfccc.int/kyoto_protocol
https://www.ecodebate.com.br/2012/11/30/o-fracasso-do-protocolo-de-kyoto/
https://www.ecodebate.com.br/2012/11/30/o-fracasso-do-protocolo-de-kyoto/
https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/protocolo-de-kyoto
https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/protocolo-de-kyoto
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terceiro ano mais quente já registrado). O nível minimamente seguro 

de concentração atmosférica é de 350 ppm. Assim, o mundo vai ter não 

só de parar de emitir gases de efeito estufa (GEE) como terá que fazer 

“emissões negativas”, ou seja, terá que sequestrar carbono e fazer uma 

limpeza da atmosfera. O custo deste processo será muito mais caro do 

que o custo de reduzir as emissões926. 

Respectiva fala, evidencia a falha do Protocolo em reduzir os níveis de CO2, 

bem como de outros gases que contribuem para o aquecimento global. Esta falha 

deixa claro que a causa de resultados negativos se encontra no fato que o Protocolo 

se pautou apenas na produção de carbono, não analisando a questão da emissão de 

gases, como cita Dieter Helm, professor de Políticas Energéticas da Universidade de 

Oxfort, no Reino Unido927. 

Sob esta vertente, como forma de tentar chegar a uma solução acerca das 

mudanças climáticas e a questão do desenvolvimento, outros eventos internacionais 

foram realizados pelos países que assinaram o Protocolo de Kyoto. 

Dentre as relacionadas às questões climáticas, cabe destacar a Conferência de 

Copenhague, ocorrida em 2009 na Dinamarca que marcou um processo de 02 (dois) 

anos de negociações relacionado ao novo acordo climático. Deu-se origem ao Plano de 

Ação de Bali - PAB – em 2007, que incluiu a 15ª Conferência das Partes do Convenção 

Marco sobre Mudanças Climáticas 928. 

Fato é que a Conferência ocorrida em 2009 contou com presença de 

aproximadamente 115 líderes mundiais, com o objetivo de criar metas que reduzissem 

a emissão de gases de efeito estufa para o período de 2013 a 2020929. Contudo, o que 

de fato sucedeu foi uma série de intensas negociações relacionadas à transparência e 

processo, que culminaram no Acordo de Copenhague930, que não estava baseado em 

926 INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS. Concentração de CO2 na atmosfera atinge novo recorde em 
maio de 2019. 2019. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/589995-concentracao-de-
co2-na-atmosfera-atinge-novo-recorde-em-maio-de-2019#>. Acessado em 26 de abr de 2020. 
927 ECODEBATE. O fracasso do Protocolo de Kyoto. 2012. Disponível em: <https://www.ecodebate.
com.br/2012/11/30/o-fracasso-do-protocolo-de-kyoto/>. Acessado em 26 de abr de 2020. 
928 INSTITUTO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (IIDS). Síntesis de la 
cconferencia de Copenhague sobre el cambio climático: 7 al 19 de Deciembre de 2009. Disponível 
em: <https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/08/cop-15_espanhol.pdf>. 
Acessado em 26 de abr de 2020. 
929 CETESB. COP15/MOP15- Copenhague, Dinamarca (dezembro de 2009). Disponivel em: <https://
cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-
dezembro-de-2009/>. Acessado em 26 de abr de 2020. 
930 Acordo de Copenhague. Disponível em: <https://unfccc.int/process/conferences/
pastconferences/copenhagen-climate-change-conference-december-2009/statements-and-resources/
information-provided-by-parties-to-the-convention-relating-to-the-copenhagen-accord>. Acessado em 
26 de abr de 2020. 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/584901-niveis-de-gases-do-efeito-estufa-na-atmosfera-atingem-novo-recorde
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/589995-concentracao-de-co2-na-atmosfera-atinge-novo-recorde-em-maio-de-2019
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/589995-concentracao-de-co2-na-atmosfera-atinge-novo-recorde-em-maio-de-2019
https://www.ecodebate.com.br/2012/11/30/o-fracasso-do-protocolo-de-kyoto/
https://www.ecodebate.com.br/2012/11/30/o-fracasso-do-protocolo-de-kyoto/
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/08/cop-15_espanhol.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-dezembro-de-2009/
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-dezembro-de-2009/
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-dezembro-de-2009/
https://unfccc.int/process/conferences/pastconferences/copenhagen-climate-change-conference-december-2009/statements-and-resources/information-provided-by-parties-to-the-convention-relating-to-the-copenhagen-accord
https://unfccc.int/process/conferences/pastconferences/copenhagen-climate-change-conference-december-2009/statements-and-resources/information-provided-by-parties-to-the-convention-relating-to-the-copenhagen-accord
https://unfccc.int/process/conferences/pastconferences/copenhagen-climate-change-conference-december-2009/statements-and-resources/information-provided-by-parties-to-the-convention-relating-to-the-copenhagen-accord
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nenhum dos estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho Especial sobre os novos 

compromissos das Partes do Anexo I, relacionado ao Protocolo de Kyoto931. 

O Acordo foi formulado pelo Brasil, China, Índia, África do Sul e Estados Unidos, 

e produzido a partir de negociações por um grupo de 26 países932. Todavia, países como 

Bolívia, Venezuela, Nicarágua, Cuba, entre outros, não aderiram por considerá-lo um 

“processo pouco transparente e antidemocrático”933.  Respectivo impasse acarretou 

no entendimento que o Acordo não possuía um caráter decisório, nem juridicamente 

vinculante, uma vez que não foi adotado de modo formal como resultado das 

negociações934.

Desse modo, apesar das falhas existentes tanto no Protocolo de Kyoto, como 

no Acordo de Copenhague, percebe-se que após a Conferência do Rio, em 1992, a 

problemática das mudanças climáticas, pautada na questão do aquecimento global, 

está subordinada ao contexto do desenvolvimento sustentável935. 

4.  AGENDA 21 OU CARTA DO RIO

As recomendações feitas pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento culminaram na realização da Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro. O ano 

era de 1992, ficando conhecida como a “Cúpula da Terra”936. 

Durante a Cúpula da Terra ou Rio-92, como também ficou denominada, o 

conceito de desenvolvimento sustentável ficou em evidência ao se consolidar como um 

princípio orientador. O conceito foi trazido na Carta do Rio – documento formalizado 

931 INSTITUTO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (IIDS). Síntesis de la 
cconferencia de Copenhague sobre el cambio climático: 7 al 19 de Deciembre de 2009. Disponível 
em: <https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/08/cop-15_espanhol.pdf>. 
Acessado em 26 de abr de 2020. 
932 CETESB. COP15/MOP15- Copenhague, Dinamarca (dezembro de 2009). Disponivel em: <https://
cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-
dezembro-de-2009/>. Acessado em 26 de abr de 2020. 
933 Idem.
934 Idem. 
935 VEIGA, José Eli da. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. São Paulo: Editora Senac 
São Paulo, 2010.
936 NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o Meio Ambiente. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/
meio-ambiente/>. Acessado em 20 de abr de 2020. 

https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/08/cop-15_espanhol.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-dezembro-de-2009/
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-dezembro-de-2009/
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-dezembro-de-2009/
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durante a Cúpula da Terra - no Princípio I 937. Neste sentido, os indivíduos têm o direito 

a uma vida saudável e produtiva com harmônio com a natureza938.  

Ademais, foram adotadas as Convenções da Diversidade Biológica (CDB) e da 

Mudança Clima. Outros acordos também foram realizados, como a Agenda 21, sendo 

aprovada com a finalidade de nortear as políticas públicas dos Estados, com ênfase nos 

aspectos sociais e econômicos do meio ambiente, bem como exploração de recursos 

naturais939. 

Com mais detalhes, a Agenda 21 consiste em um programa de ação baseada em 

um documento firmado por 179 países, constituindo “a mais abrangente tentativa já 

realizada de promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento”940, 

ou seja, o desenvolvimento sustentável. Ainda, é cabível mencionar que este documento 

leva respectiva terminologia, devido as intenções e mudanças serem aplicadas para o 

século XXI, sendo esse novo modelo de desenvolvimento voltado para este século941.  

Desse modo, delimitou-se uma série de programas de ação pautados nos 

princípios do desenvolvimento sustentável, distribuídas em 40 áreas942. Dentre essas 

áreas, inclui-se a proteção da atmosfera, combate ao desmatamento, a perda de solo 

e a desertificação, prevenção da poluição da água e do ar, bem como outras áreas 

relacionadas ao meio ambiente. Ademais, cumpre destacar que a Agenda 21 não se 

limitou às questões ambientais. Foram abordas as áreas sociais, voltada a pobreza e a 

937 Princípio I: Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento 
sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. Disponível em: 
< https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141992000200013>. Acessado em 
20 de abr de 2020.
938 DIAS, Eliotério F.; CAMPELLO, Livia G. B. Proteção do Meio Ambiente,  Desenvolvimento 
Sustentável e a Aplicabilidade do Principio da Precaução. Revista de Direito Ambiental. Vol.97/2020. P. 
37-59. Jan- Mar, 2020. Disponível em: <file:///C:/Users/NB/Downloads/DIAS,%20CAMPELLO,%202020.%20
RDA%2097.%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20do%20meio%20ambiente,%20desenvolvimento%20
sustent%C3%A1vel%20e%20o%20principio%20da%20precau%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acessado em 21 
de abr de 2020.
939 DIAS, Eliotério F.; CAMPELLO, Livia G. B. Proteção do Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e a Aplicabilidade do Princípio da Precaução. Revista de Direito Ambiental. Vol.97/2020. P. 
37-59. Jan- Mar, 2020. Disponível em: <file:///C:/Users/NB/Downloads/DIAS,%20CAMPELLO,%202020.%20
RDA%2097.%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20do%20meio%20ambiente,%20desenvolvimento%20
sustent%C3%A1vel%20e%20o%20principio%20da%20precau%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acessado em 21 
de abr de 2020.
940 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agenda 21 Global. Disponível em: < https://www.mma.gov.br/
responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html>. Acessado em 21 de abr de 2020. 
941 Idem. 
942 SENADO FEDERAL. Agenda 21: meio ambiente, desenvolvimento sustentável e padrões de 
consumo. Revista de audiência pública do Senado Federal: Em Discussão!. Ano 3. N. 11, Jun, 2012. 
Disponivel em: <https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussao-
na-rio20/agenda-21-meio-ambiente-desenvolvimento-sustentavel-e-padroes-de-consumo.aspx>. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141992000200013
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dívida externa dos países em desenvolvimento, padrões insustentáveis de produção e 

consumo, pressões demográficas e a estrutura da economia internacional 943. 

É cabível mencionar que a Agenda 21 é um documento que prevê ações quanto 

a implementação do desenvolvimento sustentável. Ocorre que não foi o único a ser 

adotado, como citado anteriormente. Nesse sentido, a Convenção do Clima, adotado 

também no Rio-92, em seu texto normativo teve uma problemática, acarretando o 

protocolo de Kyoto firmado 5 (cinco) ano depois. 

A problemática ocorre devido a mitigação de um dos três princípios basilares 

que devem ser respeitados durante a formação de um regime internacional em que 

tais princípios encontram baseados devidamente ao passado, presente e futuro. Ocorre 

que durante a sua elaboração, o debate se deteve em apenas dois destes princípios, 

ao relacionado ao passado e outro ao presente, esquecendo-se daquele que tratava 

o futuro. Por este motivo, o protocolo de Kyoto vem estabelecer a “responsabilidade 

histórica” e que seus compromissos devem corresponder à sua capacidade de 

colaboração. Contudo, este terceiro princípio que não foi abordado corresponde 

justamente a sustentabilidade, que está relacionada a ideia de como estará a vida das 

próximas gerações944. 

 Após esses dois documentos internacionais de relevância para as questões 

ambientais, principalmente ao aquecimento global, outras Conferências do Clima da 

ONU ocorreram, como a que ocorreu em Copenhague em 2009. 

5. PRINCÍPIOS AMBIENTAIS  

A Eco-92 ou Rio 92 teve como finalidade estabelecer metas e objetivos comuns 

aos povos como forma de promover o desenvolvimento econômico, pautado em uma 

consciência ecológica, ou seja, preservando o meio ambiente. Durante o encontro, 

05 (cinco) documentos de significativa relevância foram assinados (Convenções da 

Diversidade Biológica (CDB) e das Mudanças Climática; Declaração sobre as Florestas, 

Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento; Agenda 21) pautados 

na principal questão de estabelecer um desenvolvimento sustentável a todos. 

Ao todo, foram estabelecidos 27 princípios, reafirmando os princípios 

anteriormente abordados na Declaração de Estocolmo de 1972, como o princípio da 

943 NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o Meio Ambiente. Disponivel em: <https://nacoesunidas.org/acao/
meio-ambiente/>. Acessado em 20 de abr de 2020. 
944 VEIGA, José Eli da. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. São Paulo: Editora Senac 
São Paulo, 2010.
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prudência ou cautela, princípio da responsabilidade, princípio do poluidor-pagador e 

o princípio da cooperação entre os Estados 945.  

O princípio da prudência ou cautela, encontra-se disseminado no princípio 3 

da Declaração do Rio (Rio Declaration) (1992)946, que menciona “necessidades das 

gerações presentes e futura”, bem como o Princípio 8 que trata de “reduzir e eliminar 

os sistemas de produção e consumo não-sustentado”. Nesse mesmo sentido, segue o 

Princípio 11 que se refere a questão das legislações ambientais de forma que sejam 

eficazes e adequadas a cada Estado, o Princípio 15 que aborda justamente o Princípio 

da Precaução e Princípio 17 que especifica a aplicação da avaliação de impacto 

ambiental. 

Quanto ao princípio da responsabilidade, este foi reafirmado no Princípio 2 da 

Declaração do Rio (1992)947 que dispõem sobre a soberania e responsabilidade dos 

Estados quanto a exploração de recursos. Ademais, esse princípio é visualizado nos 

Princípios 7 e 13 que expõem a questão da responsabilidade diferenciada dos Estados, 

bem como a responsabilização e indenização de vítimas de danos ambientes. Cabe 

mencionar, que esse Princípio 13 que especifica a possibilidade de indenização às 

vítimas de danos ambientais, está amparo no princípio do poluidor-pagador, também 

previsto na Declaração de Estocolmo (1972). Quanto ao princípio da Cooperação entre 

os Estados, esse está salientado e evidenciado no Princípio 27 da Declaração do Rio 

(1992)948. 

É relevante mencionar que muitos dos Princípios abordados na Declaração do 

Rio em 1992 já faziam parte do ordenamento jurídico brasileiro devido a Carta Magna 

que 1988 que institui princípios como forma de tutelar os valores ambientais. 

Sob este aspecto, pode-se citar o princípio da prevenção e o princípio do 

poluidor-pagador. 

Com base na Carta Magna de 1988 (Brasil, 1988), o artigo 225 adotou o Princípio 

da Prevenção ao evidenciar o dever do Poder Público e da coletividade de proteger e 

preservar os bens ambientais.  Sendo assim, é papel do Estado punir corretamente o 

945 CUNHA, Guilherme F., PINTO, Catia R. C., MARTINS, Sergio R., CASTILHOS JR, Armando B. Princípio 
da precaução no Brasil após a Rio-92: Impacto Ambiental e Saúde Humana. Ambiente e Sociedade. V. 
XVI. N.3, São Paulo: jul-set. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/asoc/v16n3/v16n3a05.pdf>. 
Acessado em 27 de abr de 2020. 
946 CETESB. COP15/MOP15- Copenhague, Dinamarca (dezembro de 2009). Disponivel em: <https://
cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-
dezembro-de-2009/>. Acessado em 26 de abr de 2020. 
947 Idem. 
948 CETESB. COP15/MOP15- Copenhague, Dinamarca (dezembro de 2009). Disponivel em: <https://
cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-
dezembro-de-2009/>. Acessado em 26 de abr de 2020. 

http://www.scielo.br/pdf/asoc/v16n3/v16n3a05.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-dezembro-de-2009/
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-dezembro-de-2009/
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-dezembro-de-2009/
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-dezembro-de-2009/
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-dezembro-de-2009/
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencia-das-partes-cop/cop-15-mop-5-copenhague-dinamarca-dezembro-de-2009/
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poluidor, bem como possuir um arcabouço legislativo severo que imponha multas e 

sanções mais pesadas como um meio, também, de efetivar a prevenção949. 

Nessa vertente de que ocorrido o dano, esse tem que ser reparado, denota-

se um caráter repressivo. Sob esse aspecto, o princípio evidencia que ocorrendo o 

dano ao meio ambiente, em razão da atividade desenvolvida, o causador/poluidor 

será responsabilizado pela sua reparação. Portanto, o princípio do Poluidor-Pagador 

acarreta a incidência e aplicação de determinadas facetas do regime jurídico da 

responsabilidade civil aos danos ambientais. Dentre eles, elenca-se a responsabilidade 

civil objetiva, a prioridade da reparação específica do dano ambiental e a solidariedade 

para suportar os danos causados ao meio ambiente950.  

6. AGENDA 2030

Em uma contextualização história, denota-se que outras Conferências voltadas 

ao Meio Ambiente e ao Desenvolvimento ocorreram como forma de fazer um 

balanço das conquistas e dos desafios quanto a implementação das ações, bem como 

analisar novas questões, como foi o caso da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, em 2002, em Johanesbrugo, conhecida como Rio+10951. Além dessa 

Conferência, sucedeu a Rio+20, em que os Estados-membros estabeleceram um 

processo para desenvolver um conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

a qual se baseia os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, seguindo com a agenda 

de desenvolvimento pós-2015952.  

Cabe mencionar que a agenda pós-2015 se refere a Cúpula de Desenvolvimento 

Sustentável ocorrida em 2015, Nova York, sede da ONU. Durante esta conferência, 

novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram definidos, compondo a nova 

agenda que deve finalizar o trabalho dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

Desse modo, ficou estabelecido como prazo para esta agenda 2030, motivo de sua 

nomenclatura953. 

Detalhadamente, a agenda 2030 foi um compromisso firmado pelos 

representantes de 193 países, incluindo o Brasil, conforme a Resolução  A/RES/72/279.

949 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 17ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. p.87-88. 
950 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 17ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017.
951 NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o Meio Ambiente. Disponivel em: <https://nacoesunidas.org/acao/
meio-ambiente/>. Acessado em 20 de abr de 2020. 
952 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. United Nations Conference on Sustainable Development, 
Rio+20. Disponível em:< https://sustainabledevelopment.un.org/rio20>. Acessado em 22 de abr de 2020. 
953 NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o Meio Ambiente. Disponivel em: <https://nacoesunidas.org/acao/
meio-ambiente/>. Acessado em 20 de abr de 2020. 
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OP32, de 2018, da Assembleia Geral da ONU, sendo composta por 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que deverão ser atingidas no período de 

2016 a 2030.  Respectivos objetivos e metas encontram-se relacionados com efetivação 

dos direitos humanos, bem como a promoção do desenvolvimento, dando continuidade 

aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram constituídos a partir das 

contribuições tidas no Rio+20954. Desse modo, estes objetivos e metas encontram-se 

integrados e indivisíveis, e se harmonizam em três dimensões do desenvolvimento 

sustentável, sendo estes a econômica, a social e a ambiental955.

7. ANÁLISE COMPARATIVA DOS OBJETIVOS DAS AGENDAS 21 E 2030

De modo geral, percebe-se que as Agendas foram a conclusão de um conjunto, 

com a finalidade de proporem medidas relacionadas ao meio ambiente e ao 

desenvolvimento sustentável que culminaram nos objetivos expostos em cada uma. 

Em uma análise comparativa, fica evidente que a agenda 2030 é um complemento dos 

objetivos anteriormente postos na agenda 21. Respectiva complementariedade pode 

ser observada nos seguintes apontamentos.

Inicialmente, a Agenda 21 cita como a necessidade de preservação dos recursos 

hídricos, principalmente das fontes de água doce do planeta. Tal objetivo foi integrado 

ao Objetivo 6 da Agenda 2030, ao colocar que um dos objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável é “Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 

para todos”. Nesse sentido, esse objetivo tem como meta a implementação de gestão 

integrada dos hídricos, melhoria da qualidade da água 956. 

É cabível mencionar, ainda, que a Agenda 21 focou no aspecto educacional 

como forma de conscientização para as questões de proteção ao meio ambiente, sendo 

o mesmo objetivo contemplado e ampliado no Objetivo 4 da Agenda 2030, que prevê 

uma educação inclusiva e equitativa, como meio de promoção de aprendizagem. 

 A agenda 21 expôs, também, como um dos seus objetivos a cooperação entre 

as nações para chegar ao desenvolvimento sustentável957. Ao observar o Objetivo 

8 da Agenda 2030, que expõem como meta “Promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 

954 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGENDA 2030. Disponível em:< https://www.cnj.jus.br/
programas-e-acoes/agenda-2030/>. Acessado em 22 de abr de 2020.  
955 NAÇÕES UNIDAS. Agenda 2030. Disponivel em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/
agenda2030/>. Acessado em 22 de abr de 2020. 
956 NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todas e todos. Disponivel em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/>.Acessado 
em 23 de abr de 2020.
957 NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o Meio Ambiente. Disponivel em: <https://nacoesunidas.org/acao/
meio-ambiente/>. Acessado em 20 de abr de 2020.

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
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para todos”, esse é um complemento do objetivo da Agenda 21, no aspecto que para 

que ocorra um desenvolvimento sustentável, é necessário que um melhoramento dos 

recursos globais quanto ao consumo e a produção, de forma que esse crescimento 

econômico não esteja vinculado com a ideia de degradação ambiental958. 

Outro ponto a ser mencionado, é quando a proteção da atmosfera, planejamento 

e ordenação no uso dos recursos da terra e o combate ao desmatamento das matas 

e florestas no mundo959, previsto na Agenda 21. Estes mesmos objetivos foram 

recepcionados pela Agenda 2030 quando se analisa Objetivo 13, “Tomar medidas 

urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos” que resumi esses 

três pontos mencionados em um único objetivo, ressaltando a necessidade em 

implementar, melhorar e promover as políticas e planejamento nacionais voltados a 

questão  da mudança climática960.

No mesmo sentido, encontra-se outro objetivo previsto na Agenda 21 

relacionado combate à desertificação e seca. Apesar de estar, também, relacionado 

ao Objetivo 13 mencionado acima, esse também faz conexão com o Objetivo 15 da 

Agenda 2030. Esse objetivo especifica a questão de combater a desertificação, bem 

como de deter e reverter a detração de terras e a perda da biodiversidade, assim como 

traz uma complementariedade ao mencionar a promoção por meio do uso sustentável 

dos ecossistemas961. 

Ademais, relacionado ainda com a questão de ecossistemas, a Agenda 21 

objetivou a preocupação em preservar os ecossistemas frágeis. Na mesma vertente, 

encontra-se o Objetivo 14 mencionado na Agenda 2030, que especifica a necessidade 

de “conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável”, que são um dos ecossistemas mais afetados pela 

poluição em decorrências das atividades terrestres que incluem detritos marinhos e 

poluição por nutrientes962. 

958 NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Disponivel em: <https://
nacoesunidas.org/pos2015/ods8/>. Acessado em 23 de abr de 2020.
959 NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o Meio Ambiente. Disponivel em: <https://nacoesunidas.org/acao/
meio-ambiente/>. Acessado em 20 de abr de 2020. 
960 NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática 
e seus impactos. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/>. Acessado em 23 de abr 
de 2020. 
961 NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 
reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Disponivel em: <https://nacoesunidas.
org/pos2015/ods15/>. Acessado em 23 de abr de 2020. 
962 NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 14:Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/
pos2015/ods14/>. Acessado em 23 de abr de 2020. 
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Desse modo, denota-se que ambas as Agendas possuem uma complementariedade 

de medidas, com o intuito que os objetivos anteriormente propostos e ainda não 

alcançados, não sejam meramente esquecidos, mas sim integrados aos novos. 

8. A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROPOSTAS 

Como mencionado nos pontos anteriores, cada Agenda possui seus objetivos 

com o intuito de efetivar suas metas, com a finalidade de chegar ao desenvolvimento 

sustentável. Contudo, a formulação de apenas uma agenda que estabelece os objetivos 

para o desenvolvimento sustentável não foi o suficiente, sendo elaborada uma 

nossa agenda, Agenda 2030, com o intuito de concretizar os objetivos anteriormente 

abordados nas conferências. 

Sob esse aspecto, cabe mencionar que a efetividade da Agenda 21 não 

acarretou resultados positivos. Isso é evidenciado pelos “poucos resultados concretos 

na coordenação internacional e implementação de políticas ambientais globais”, 

como afirma Igor Fonseca963, técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea. Ademais, 

ele menciona que o Brasil publicou a Agenda 21 Brasileira em 2002, como forma 

de internalizar as medidas propostas nas políticas públicas do país. Essa Agenda 

Brasileira, estabeleceu 21 objetivos de sustentabilidade, bem como foi adotado o 

Plano Plurianual (PPA) 2008/2011, em que foi estabelecido o Programa Agenda 21, 

com a finalidade de elaborar e implementar as Agendas 21 Locais964. 

Todavia, como menciona Fonseca965 não houve avanços significativos na 

implementação desta Agenda no país, mesmo que tenham sido feitas Agendas 21 

Locais, estas estão “fragmentadas e poucos afeitas ao paradigma do desenvolvimento 

sustentável”.  Exemplo disso, consiste no número de municípios que informaram ter 

colocado em pratica a Agenda 21 Local que caiu de 1.652 para 1.105, durante o período 

de 2002 e 2009966, o que demonstra a não continuidade dos processos iniciados ao 

longo prazo. 

Quanto a Agenda 2030, cabe mencionar que ela ainda está em andamento, 

contudo alguns apontamentos são possíveis de serem feitos como os mencionados por 

Henrique Villa, secretário nacional de Articulação Social em 2018. Conforme citado 

por ele, a etapa de implementação da Agenda é um desafio para um país continental 

963 FONSECA, Igor F. Rio+20, Agenda 21 e pactos globais para a sustentabilidade: mais do mesmo?. 
IPEA. Ano 9, ed. 71, 8 de mai de 2012. 
964 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agenda 21. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/
responsabilidade-socioambiental/agenda-21>. Acessado em 24 de abr de 2020. 
965 FONSECA, Igor F. Rio+20, Agenda 21 e pactos globais para a sustentabilidade: mais do mesmo?. 
IPEA. Ano 9, ed. 71, 8 de mai de 2012. 
966 Idem.
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como o Brasil, uma vez que é necessário que tanto prefeitos como governadores 

compreendam o papel que exercem nesse processo até 2030. Ademias, acrescenta que 

este desafio está relacionado a questão da desigualdade existente entre os Estados. 

Alguns estados entendem e possuem capacidade para implementar as medidas 

propostas, contudo, esta não é a realidade de outros estados e municípios que não 

possuem condições para tais feitos967.

Outro ponto relevante a ser mencionado quanto a Agenda 2030 é referente ao 

desconhecimento dela. Henrique Villas968, mencionou que apenas 11% dos brasileiros 

possuem conhecimento da Agenda, enquanto cerca de 1% trabalha em sua efetivação, 

contudo, essa problemática não é apenas brasileira, ele menciona que no Reino Unido 

e Estados Unidos “existe um déficit de comunicação em relação à Agenda na maioria 

dos países”. 

Desse modo, denota-se que que a efetivação desses objetivos postulados encontra 

barreiras na sua efetivação, seja desde que ausência coercibilidade internacional 

até a questão das desigualdades dos países para que haja a implementação destes 

objetivos. 

9. CONCLUSÕES ARTICULADAS

Como abordado, o desenvolvimento sustentável ganhou maior enfoque a partir 

do momento que uma parcela das nações teve uma consciência ecológica. Respectivo 

termo cunhado na Noruega foi utilizado durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, 

como consequências das recomendações feitas pela Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, presidida ex-Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland. A partir, assim, do entendimento das Nações em promover e estabelecer 

um desenvolvimento sustentável, metas e objetivos foram criados como o intuito de 

assegurar a efetivação do desenvolvimento das nações em conformidade com os 

princípios da sustentabilidade. Como resultado dessa Conferência, assim como de 

outras que a sucederam, houve a criação das Agendas 21 e 2030. 

Tecidas, assim, denota-se as seguintes conclusões.

1. Em uma análise comparativa, fica evidente que a agenda 2030 é um 

complemento dos objetivos anteriormente postos na agenda 21, com o intuito 

967 DIAS, Julia. Especialista fala sobre implementação da Agenda 2030 da ONU no Brasil. 2018. 
Disponível em: < https://agencia.fiocruz.br/especialista-fala-sobre-implementacao-da-agenda-2030-da-
onu-no-brasil>. Acessado em 24 de abr de 2020. 
968 Idem.
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que os objetivos anteriormente propostos e ainda não alcançados, não sejam 

meramente esquecidos, mas sim integrados aos novos e, assim, concretizados. 

2. Todavia, o que se percebe até o presente momento é que essas Agendas não 

obtiveram resultados positivos. Isso decorre da ausência de coercibilidade 

internacional e, principalmente, da questão da desigualdade existente entre os 

países, para que haja a implementação destes objetivos. 

3. Percebe-se com pesar que as medidas propostas pelas Agendas, e não somente 

por elas, encontra barreiras significativas para que o desenvolvimento sustentável 

não seja efetivamente implementado que encontram fundamentadas na 

ausência de métodos que sejam aplicados conforme a realidade fática de cada 

Nação. 

4. Ademais, a ausência de investimento de Nações com maiores capacidade 

econômicas em meios alternativos e sustentáveis de obtenção energética 

evidencia a não efetivação do desenvolvimento sustentável e a ausência de 

investimentos que auxiliem Nações menores e com menor potencial econômico 

a alcançar um desenvolvimento pautado na sustentabilidade. 

    



19. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA 
E INVESTIMENTO ESTRANGEIRO: 
RELAÇÕES, OPOSIÇÕES, CONTRADIÇÕES.

RAFAELLY OLIVEIRA FREIRE DOS SANTOS
Advogada, mestranda em direito pela Universidade Federal do Ceará, pesquisa com 
foco em direito do investimento estrangeiro.

01. INTRODUÇÃO

Em 2019, o Brasil foi o sexto país do mundo que mais recebeu investimento 

estrangeiro, o que significou um influxo de US$ 72 bilhões, importe que representou 

4,3% do PIB nacional.969

No mesmo período, foi também registrado no país o desmatamento de 10.129 

km² floresta amazônica.970 Dessa destruição, 40% ocorreu dentro de florestas públicas 

não destinadas, as quais representam apenas 10% da área total do bioma.971 

A exportação de carne bovina produzida no Brasil, por outro lado, bateu recorde, 

atingindo o patamar inédito de 1,9 milhão de toneladas,972 ao tempo em que a Cargill 

teve um lucro 61% superior do que o do mesmo período no ano anterior, havendo 

aumentado o seu investimento no país, construindo um porto fluvial na região de 

969 BRAZIL. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Nota Informativa. Preservação Ambiental e Investimento 
Direto Estrangeiro. Disponível em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/
publicacoes/conjuntura-economica/estudos-economicos/2020/nota-informativa-preservacao-
ambiental-e-investimento-direto-estrangeiro/view. Acesso em: 28 de julho de 2020.
970 DW. Anistia Internacional liga JBS a ilegalidades na Amazônia. Disponível em: https://www.
dw.com/pt-br/anistia-internacional-liga-jbs-a-ilegalidades-na-amaz%C3%B4nia/a-54192113. Acesso 
em: 16 de julho de 2020.
971 DW. Desmatamento ilegal não atrai investimentos e prejudica os negócios. Disponível em: 
https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-ilegal-n%C3%A3o-atrai-investimentos-e-prejudica-os-
neg%C3%B3cios/a-54146520#:~:text=%22Desmatamento%20ilegal%20n%C3%A3o%20atrai%20in-
vestimentos,ao%20desflorestamento%20ilegal%20no%20pa%C3%ADs.&text=Ela%20cita%20que%20
98%25%20do,por%20uma%20%22rede%20criminal%22.. Acesso em: 13 de julho de 2020.
972 DW. Anistia Internacional liga JBS a ilegalidades na Amazônia. Disponível em: https://www.
dw.com/pt-br/anistia-internacional-liga-jbs-a-ilegalidades-na-amaz%C3%B4nia/a-54192113. Acesso 
em: 16 de julho de 2020.

https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-economica/estudos-economicos/2020/nota-informativa-preservacao-ambiental-e-investimento-direto-estrangeiro/view
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Barcarena no Pará, com capacidade para movimentação de 6 milhões de toneladas de 

soja por ano.973 

É nessa conjuntura que pesquisa publicada na revista “Science” indicou que o 

62% do desmatamento da Amazônia e do Cerrado, ocorrido entre 2008 e 2019, está 

concentrado em 2% das fazendas de gado e de soja no Brasil.974

Com base nesses dados, os pesquisadores concluíram que “poucas e grandes 

propriedades rurais são responsáveis por grande parte do desmatamento que ocorre 

à margem da lei”.”

É nessa conjuntura que a Organização não Governamental Anistia Internacional 

publicou o Relatório “Da floresta à Fazenda”, indicando que a JBS, maior exportadora 

de carne do país, é uma das empresas que tem em sua cadeia de fornecedores gados 

provenientes de zonas de desmatamento ilegal.975

A Chain Reaction Research, analisando os focos de incêndio registrados em 2019, 

constatou que considerável parte destes estava situada próximo às empresas JBS, 

Cargill e Bunge, o que consiste em forte indicativa de que a área desmatada se volta 

ao abastecimento da cadeia de suprimento das mencionadas empresas.976

Nessa conjuntura, a VF Corporation que controla marcas como Timberland, 

kipling e Vans, suspendeu a compra de fornecedores de couro brasileiros em protesto 

ao aumento do desmatamento.

Com relação à soja, duas grandes importadoras de produtos derivados desse 

grão, a Nestlé e a Mowi, suspenderam as compras da Cargill por suspeitar que a soja 

comercializada pela empresa seja fruto do desmatamento ilegal da amazônia.

No mesmo sentido, Gestores de Fundos de Investimento que gerenciam ativos de 

cerca de US$ 3,7 trilhões enviaram carta aberta ao Governo Brasileiro, ameaçando a 

retirada de seus portifólios no Brasil caso o desmatamento não seja controlado.977

973 ISTO É. Cargill planeja novo porto fluvial. Disponível em: https://revistaoe.com.br/cargill-
planeja-novo-porto-fluvial/ Acesso em: 20 de julho de 2020.
974 DW. Desmatamento da Amazônia e do Cerrado está concentrado em 2% das fazendas. Disponível 
em:https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-da-amaz%C3%B4nia-e-do-cerrado-est%C3%A1-
concentrado-em-2-das-fazendas/a-54194546. Acesso em: 25 de julho de 2020.
975 AMNESTY INTERNATIONAL. Brazil: From Forest To Farmland - Cattle Illegally Grazed In 
Brazil’s Amazon Found In Jbs’s Supply Chain. Disponível em: https://www.amnesty.org/en/documents/
AMR19/2657/2020/en/. Acesso em: 18 de julho de 2020.
976 CHAINS REACTION RESEARCH. Deforestation for Agricultural Commodities a Driver of 
Fires in Brazil, Indonesia in 2019. Disponível em: https://chainreactionresearch.com/wp-content/
uploads/2020/05/Deforestation-driven20fires.pdf. Acesso em: 10 de julho de 2020.
977 INFOMONEY. Fundos com US$3,7 trilhões de Alertam Brasil Sobre Desmatamento. Disponível 
em:https://www.infomoney.com.br/onde-investir/fundos-com-us-37-trilhoes-alertam-brasil-sobre-
desmatamento/. Acesso em 25 de julho de 2020.
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No mesmo sentido, a Associação Brasileira de Agronegócio buscou reunião com 

o Governo Federal afim de requerer medidas de combate ao desmatamento, e a tutela 

dos interesses dos demais investidores no agronegócio brasileiro.978 

Políticos da União Europeia ao seu turno vêm pressionando os países do bloco 

a não ratificarem o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, 

dado que tal acordo reduziria os custos das exportações de produtos agropecuários 

brasileiros, aumentando a demanda europeia, levando ao consequente aumento do 

desmatamento para garantir uma maior produção e o atendimento dessa demanda.979

 Nesse panorama de desmatamento da Amazônia por um lado e pressão 

internacional para o seu controle por outro, o presente artigo busca examinar como 

investimento estrangeiro e proteção ambiental se correlacionam.

Com tal objetivo, são traçados quatro percursos de pesquisa: i) análise das 

pesquisas econômicas sobre Investimento Estrangeiro e Meio Ambiente; ii) exame 

das estruturas de incentivo ao investimento estrangeiro ambientalmente responsável, 

averiguando: ii.i) normas internacionais que regulam o comportamento das empresas; 

ii.ii) critérios ESG de investimentos; iii.iii) moratória da soja.

Com a utilização do método hipotético-dedutivo, conclui-se que inexiste uma 

relação clara e unívoca de causa e efeito entre investimento estrangeiro e meio 

ambiente, pois essa relação – se positiva ou negativa – varia conforme a estrutura de 

incentivos existentes em cada país receptor.

Observando as três estruturas de incentivos que operam no Brasil, conclui-se 

que, em primeiro lugar, as normas internacionais, apesar de responsabilizarem as 

empresas pelo descumprimento de padrões de proteção ambiental, inclusive quando 

tal descumprimento é perpetrado pelos atuantes em sua cadeia de suprimentos, 

elas não funcionam como uma estrutura de incentivo apta a interferir nos processos 

decisórios das empresas.

Por outro lado, os embargos econômicos, como a moratória da soja e a pressão 

exercida pelos representantes dos fundos de investimento ESG operam de forma 

mais incisiva, influenciando diretamente as empresas produtoras a conduzir os seus 

investimentos de forma a agredir menos o meio ambiente.

978 DW. Agronegócio pede combate a queimadas e desmatamento ilegal. Disponível em: https://www.
dw.com/pt-br/agroneg%C3%B3cio-pede-combate-a-queimadas-e-desmatamento-ilegal/a-50218389. 
Acesso em: 25 de julho de 2020.
979 DW. Ministra Alemã Ameaça Suspender Acordo EU Mercosul. Disponível em: https://
www.dw.com/pt-br/ministra-alem%C3%A3-da-agricultura-amea%C3%A7a-suspender-acordo-ue-
mercosul/a-50198928
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02. ESTUDOS ECONÔMICOS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE INVESTIMENTO 

ESTRANGEIRO E MEIO AMBIENTE

Os professores Silva Paixão e Madeira Nogueira constataram que as pesquisas 

voltadas para o binômio meio ambiente-investimento estrangeiro direito levam à 

conclusão de que os efeitos ambientais desses investimentos têm a natureza de 

natureza context-dependent.980

É dizer que as pesquisar a esse respeito levam ao diagnostico de que os impactos 

ambientais do investimento estrangeiro dependem do contexto em que ele está 

inserindo, principalmente dos seguintes fatores: a) comportamento ambiental das 

subsidiarias em relação à matriz; b) o nível de influência do investimento sobre padrões 

e normas ambientais; c) o grau de corruptibilidade de governos locais; d) origem do 

IED como determinante de sua qualidade ambiental; e) a influência de características 

socioeconômicas locais; e f) o impacto da presença de ONGS ambientais.981

Nessa linha, para os defensores da liberalização dos investimentos estrangeiros, 

como o Banco Mundial, a presença de multinacionais originária de países desenvolvidos 

traria, além de ganhos econômicos, tecnologias mais limpas e práticas operacionais e 

gerenciais mais eficientes.

Já os pesquisadores contrários à liberalização, sustentam que, em busca de custos 

competitivos, os investimentos migrariam para países com leis ambientais menos 

rigorosas ou menos eficazes, gerando uma cadeia de incentivos aos Governantes para 

flexibilizar a legislação, gerando um “paraíso ambiental” análogo aos conhecidos 

“paraísos fiscais”.

Entretanto, as pesquisas realizadas por economistas até o final da década de 

90 não identificaram evidências empíricas aptas a comprovar nenhuma dessas duas 

hipóteses.

Gentry observou que os impactos do investimento estrangeiro sobre o meio 

ambiente dependem a) do rigor da legislação ambiental do país recipiente; b) espaço 

geográfico envolvido; c) atividade econômica objeto do investimento; d) se a produção 

da empresa é voltada para o mercado interno ou externo, considerando a maior ou 

menor exigência ambiental do consumidor.

Dean et al, ao seu turno, observaram que “o padrão ambiental do próprio 

país do investidor seria um fato relevante na decisão de localização do IED”, assim, 

980 PAIXÃO, Marcia Cristina Silva; NOGUEIRA, Jorge Madeira. Investimento Estrangeiro Direto 
(IED) e meio ambiente: da literatura recente às oportunidades para a sustentabilidade. In Revista 
em Gestão Inovação e Sustentabilidade. 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/316176800_Investimento_Estrangeiro_Direto_IED_e_meio_ambiente_da_literatura_
recente_as_oportunidades_para_a_sustentabilidade. Acesso em: 20 de julho de 2020.
981 
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investimentos oriundos de países com legislação ambiental mais rigorosa são atraídos 

por países com padrões ambientais superiores.982

Averiguando o fluxo de investimentos saídos dos Estados Unidos, Cole e Elliott 

constataram que Brasil e México eram os países com maior potencial de configurar 

paraísos ambientais para empresas americanas mais poluidoras.983

Em tese, contudo, dentre os 10 principais países agroexportadores, o Brasil é o 

país com a legislação ambiental mais rígida, isto é, com maiores padrões de proteção, 

superando os Estados Unidos, Alemanha e China.984

Por outro lado, Cole et al, coletaram evidências empíricas de que, em países em 

desenvolvimento, as empresas estrangeiras apresentam comportamento ambiental 

superior ao das empresas domésticas.

No mesmo sentido, Seroa da Motta, examinando a indústria brasileira, concluiu 

que as empresas de grande porte, assim como as estrangeiras situadas no país, adotam 

número superior de medidas ambientais que as demais.

Observando a indústria petroquímica e de celulose, Almeida e Rocha (2008), 

chegaram também à conclusão de que empresas de grande porte têm nível superior 

de gerenciamento ambiental 

Reforçando a hipótese de que as empresas estrangeiras adotam comportamento 

ambiental superior, Ruud, analisando o comportamento das multinacionais europeias 

e norte-americanas na Índia, concluiu que: o comportamento ambiental das empresas 

é fortemente influenciado pela política ambiental de suas matrizes, contudo, algumas 

matrizes não replicam os padrões ambientais de forma integral.

Avaliando indicadores da poluição do ar no Brasil, México e China, Wheeler 

concluiu que, apesar de ente os anos 1982 e 1998 haver ocorrido um aumento de 20% 

no investimento estrangeiro nos mencionados países, houve queda significativa da 

poluição.985

982 DEAN, J. M. et al. Are  Foreign  Investors  Attracted  to  Weak  environmental Regulations? 
Evaluating the Evidence from China, Working Paper n. 3505. World Bank, Policy Research Department, 
2005. Disponível em: https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-3505. Acesso em 25 de 
julho de 2020.
983 COLE, M. A.; ELLIOTT, R. J. R.; ZHANG, J. Growth, Foreign Direct Investment and 
the environment: Evidence From Chinese Cities. Discussion Papers. Department 
of Economics, University of Birmingham, 2009. Disponível em: https://www.econstor.eu/
bitstream/10419/39919/1/41_zhang.pdf. Acesso em: 22 de julho de 2020.
984  CHIAVARI, Joana; LOPES, Cristina Leme. Legislação Florestal e de Uso da Terra: Uma Comparação 
Internacional. Disponível em: http://www.apexbrasil.com.br/uploads/Legislacao_Florestal_e_de_Uso_
da_Terra_Uma_Comparacao_Internacional.pdf. Acesso em: 20 de julho de 2020.
985 WHEELER, D. Racing to the bottom? Foreign investment and air pollution in developing countries. 
Journal of Environment & Development, v. 10, n. 3, p. 225-245, September 2001. Disponível em: https://
www.jstor.org/stable/44319565?read-now=1&seq=3#page_scan_tab_contents. Acesso em: 20 de julho 
de 2020.
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Para Cole et al, o investimento estrangeiro poderia conduzir ao surgimento de 

paraísos ambientais em países com alto nível de corrupção. Contudo, analisando o 

investimento estrangeiro na China, os pesquisadores concluíram que o crescimento 

econômico ainda implica no aumento da poluição industrial.

Por fim, Jorgenson e Dick constataram que a maior presença de ONGs ambientais 

é inversamente proporcional ao volume de emissões de gases poluentes, concluindo 

que a presença das ONGs influencia o comportamento das multinacionais.986

Analisando o conjunto dessas pesquisas, os Professores Silva Paixão e Madeira 

Nogueira constataram que não existe uma tendência ou natureza especifica da relação 

entre investimento estrangeiro e impacto ambiental, variando esse binômio com base 

em fatores bastantes distintos como: a) atividade a qual se dirige o investimento; b) 

se o investimento se volta a novas instalações ou à utilização de antigas e defasadas 

tecnologicamente; c) se a tecnologia utilizada pela matriz é avançada como a da filial 

e, por fim d) o rigor da legislação do país recipiente.

Dentro da realidade brasileira, examinando a realidade de 43.900 empresas 

situadas no Estado de São Paulo, Young compreendeu que as indústrias de inserção 

internacional, isto é, exportadoras e compostas por capital estrangeiro, destacam-se 

como líderes em interesse e de efetiva adoção de inovações ambientais.987

Assim, a conclusão parcial a que se chega é a de que não existe um nexo causal 

direto entre investimento estrangeiro e maior dano ambiental. Pelo contrário, a 

depender da estrutura de incentivos na qual esse investimento esteja inserido, ele 

poderá ser mais ambientalmente limpo que o próprio investimento doméstico.

Destarte, passa-se a examinar as estruturas internacionais de incentivos aos 

investimentos ambientalmente responsáveis.

03. ESTRUTURAS INTERNACIONAIS DE INCENTIVO À INVESTIMENTOS 

AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEIS

No âmbito internacional, é possível verificar três estruturas de incentivos ao 

investimento responsável, são elas: i) normas internacionais que indicam padrões de 

comportamento para as multinacionais; ii) os critérios ESG e; iii) a Moratória da Soja.

986 JORGENSON, A. K. The Transnational Organization of Production, the Scale of 
Degradation,  and  Ecoefficiency:  A  Study  of  Carbon  Dioxide  Emissions  in  Less-
Developed Countries. Human ecology Review, v. 16, p. 64-74, 2009. Disponivel em: https://www.
humanecologyreview.org/pastissues/her161/jorgenson.pdf. Acesso em: 25 de julho de 2020.
987 YOUNG, C. E. F. Trade, Foreign Investment and the Environment: The Brazilian Experience. EUA: 
Working Group on Development and Environment in the Americas, 2004. Disponível em: https://www.
researchgate.net/publication/262561240_Expenditures_Investment_and_Financing_for_Sustainable_
Development_in_Brazil. Acesso em 29 de julho de 2020.
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Dentre essas estruturas, apenas a primeira tem embasamento jurídico direto, na 

medida em que consiste em normas de soft law, ao passo que as demais configuram 

embargos econômicos que afetam diretamente no fluxo de caixa das empresas objeto 

dos investimentos.

03.1. Normas Internacionais voltadas à regulação das atividades das multinacionais

Atualmente, existem dois principais documentos internacionais que tratam de 

obrigações internacionais das multinacionais, são eles: a) “As Diretrizes da Organização 

para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - OCDE para Empresas 

Multinacionais988 e os “Princípios Orientadores para Empresas e Direitos Humanos”989.

 Ambos os documentos, assim como a maioria dos documentos que tratam do 

direito ambiental internacional, possuem status jurídico de soft law, vez que consistem 

em declarações de intenção, uma espécie de ajustamento de condutas, sendo-lhes 

negado o caráter vinculante.990

 Assim, as normas contidas nos citados documentos não geram obrigações 

jurídicas, tampouco impõem sanções, sendo o seu cumprimento, a priori, meramente 

recomendado, diferentemente do que ocorre com os tratados internacionais que 

vinculam os Estados.991

 Destarte, as Diretrizes da OCDE, assim como os Princípios da ONU, não criam 

instrumentos coercitivos de responsabilização das empresas por danos ambientais, 

contudo descrevem padrões de condutas ambientalmente responsáveis.

3.1.1. As Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais 

 As Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais começaram a ser 

elaboradas em 1976, sendo finalizadas em 2000, constituindo parte integrante da 

Declaração da OCDE sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais.

Em 2004, o Brasil se tornou signatário da declaração, assumindo a obrigação de 

implantar em seu ordenamento as mencionadas diretrizes.

Através dessas diretrizes, busca-se promover os chamados princípios da conduta 

988 OECD. OECD Guidelines for Multinational Enterprises. OECD Publishing. Acesso em 02 ago 2018. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en>. 
989 UN. Guinding Principles on Business and Human Rights. 2011. Acesso em: 02 ago 2018. Disponível 
em: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf. 
990 MAZZUOLI, Valério. A Proteção internacional dos direitos humanos e a proteção internacional 
do meio ambiente. In: Revista Amazônia Legal de estudos sócio-juridicos-ambientais, Ano 1, n. 1, Cuiabá, 
2007, p. 178.
991 VENTURA, Victor. Direito Humano ao Meio Ambiente Sadio. Afirmação Histórica e Crítica 
Jurídica. In: Direitos Humanos e Solidariedade. Appris: Curitiba. 2013, p. 119.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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empresarial responsável, visando “prevenir e mitigar eventuais impactos econômicos, 

sociais e ambientais adversos, resultantes de atividades de empresas multinacionais”.992

As diretrizes sob análise, preveem instrumentos semelhantes aos contidos 

nos princípios da ONU, porém, tem escopo mais abrangente, vez que trata, com 

especificidade de questões como emprego e relações empresariais, meio ambiente, 

concorrência, tributação, corrupção e outros.

Destarte, é previsto o dever das empresas de proteger o meio ambiente em 

conjunto com a saúde pública e a segurança, de modo a promover um desenvolvimento 

sustentável.993

Para esse fim, é estabelecido o dever das multinacionais de implementar um 

sistema de gestão ambiental, fornecer informações sobre o potencial impacto de suas 

atividades sobre o meio ambiente, estabelecer consultas à comunidade; manter planos 

de contingência para prevenir e controlar danos ambientais e outros.994

Além de todas as obrigações descritas, as diretrizes estabelecem ainda ser 

dever das Multinacionais de observar a conduta de toda a sua cadeia de fornecedores, 

a fim de comercializar apenas com aqueles que seguem as diretrizes da OCDE.

3.1.2. Os Principios Orientadores Sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU

 Os Principios Orientadores Sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU foram 

publicados em 2011 e se baseiam em três pilares: PROTEGER, RESPEITAR E REPARAR.

 Destarte, no referido documento são previstos princípios fundamentais e 

operacionais que devem ser observados pelos Estados para garantir a proteção, o 

respeito e a reparação de violações a direitos humanos causados por atividades 

empresariais.

 Nesse cenário, o princípio 6 estipula o dever dos estados de promover o respeito 

aos direitos humanos por partes das empresas. 

992 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Sobre as Diretrizes da OCDE e o PNC Brasil. Acesso em: 02 ago 
2018. Disponível em: < http://www.fazenda.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/ponto-de-contato-
nacional>. 
993 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais. Acesso em: 02 ago 
2018. Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/ponto-de-contato-
nacional/diretrizes-da-ocde-para-empresas-multinacionais#section-6>.
994 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais. Acesso em: 02 ago 
2018. Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/ponto-de-contato-
nacional/diretrizes-da-ocde-para-empresas-multinacionais#section-6>.

http://www.fazenda.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/ponto-de-contato-nacional
http://www.fazenda.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/ponto-de-contato-nacional
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O princípio 9 trata do dever do Estado de manter um marco normativo nacional 

adequado para assegurar o cumprimento de suas obrigações de direitos humanos, 

mesmo no contexto de firmamento de um tratado ou contrato de investimento.995

 Com vistas a tornar efetivo esse dever estatal, o documento prevê ainda, no 

princípio 5, o compromisso dos estados de supervisionar adequadamente as atividades 

empresariais que tenham o potencial de causar impactos sobre o gozo de direitos 

humanos.

 Além de criar deveres para os Estados, o referido documento internacional 

estabelece o dever de todas as empresas, independentemente do porte e do tipo 

de atividade, de respeitar direitos humanos, prevendo princípios fundamentais e 

operacionais.

 Assim, é estabelecida a responsabilidade das empresas de respeitar direitos 

humanos internacionais, assumindo o dever de reparar os danos decorrentes do 

desrespeito de tais direitos.996

 Para operacionalizar essa responsabilização, é determinado às empresas o 

dever de realizar auditorias em direitos humanos para avaliar os potenciais impactos 

negativos de suas atividades.997

 Emergindo danos provocados ou corroborados pela atividade empresarial, o 

principio 22 estabelece o dever das empresas de repará-los por meios legítimos.

 Por fim, os princípios da ONU tratam de mecanismos de reparação, ressaltando 

o dever dos Estados de “tomar medidas apropriadas para garantir, pelas vias judiciais, 

administrativas, legislativas ou de outros meios que correspondam”, o acesso a 

mecanismos de reparação eficazes das violações de direitos humanos decorrentes de 

atividades empresariais.998

 Para acelerar a reparação dos danos, o documento estabelece o dever 

das empresas de criar mecanismos não-estatais de denúncia999, que atendam aos 

parâmetros de legitimidade, previsibilidade e transparência previstos no princípio 31. 

995 CONECTAS. Empresas e direitos humanos: parâmetros da ONU para proteger, respeitar e 
reparar. Relatório Final de John Ruggie. 2012, p.8. Disponível em: file:///C:/Users/rafae/Downloads/2012_
Empresas_-Direitos_Humanos_Par%C3%A2metros_-ONU.pdf. Acesso em: 28 de julho de 2020.
996 CONECTAS. Empresas e direitos humanos: parâmetros da ONU para proteger, respeitar e 
reparar. Relatório Final de John Ruggie. 2012, principio 15, p.11.
997 CONECTAS. Empresas e direitos humanos: parâmetros da ONU para proteger, respeitar e 
reparar. Relatório Final de John Ruggie. 2012, principio 17, p.11.
998 CONECTAS. Empresas e direitos humanos: parâmetros da ONU para proteger, respeitar e 
reparar. Relatório Final de John Ruggie. 2012, principio 25, p.19.
999 CONECTAS. Empresas e direitos humanos: parâmetros da ONU para proteger, respeitar e 
reparar. Relatório Final de John Ruggie. 2012, principio 29, p.21.

about:blank
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 Do exame feito, constata-se que ambas as normas de soft law estabelecem a 

responsabilidade das empresas multinacionais no monitoramento de toda a cadeia de 

suprimento que utiliza.

 Portanto, independentemente de a JBS ou a Cargill está diretamente ligada ao 

desmatamento da Amazônia, elas são juridicamente responsáveis pelo desmatamento 

ilícito na medida em que adquire produtos fruto dessa degradação ambiental.

 Contudo, são desconhecidos casos em que empresas tenham sido 

responsabilizadas por danos ambientais causados, dada a incidência das mencionadas 

normas de soft law.

Ademais, em razão desse caráter de norma não vinculante, dificilmente as 

diretrizes internacionais poderiam funcionar como uma forte estrutura de incentivo 

para que empresas não adquiram os produtos do desmatamento. 

 Em que pese essa incipiência das normas internacionais no que atine ao 

seu funcionamento como estrutura de incentivo para proporcionar o investimento 

ambientalmente responsável, existem estruturas extrajurídicas que parecem exercer 

essa função de forma mais efetiva. É o caso dos investimentos pautados em critérios 

ESG.

03.2.  Critérios ESG Como Estrutura de Incentivo para o Investimento 

Ambientalmente Responsável   

Diante do grande aumento no desmatamento das florestas amazônicas, fundos 

de investimento pautados em critérios ESG ameaçaram retirar seus ativos do país.

Os critérios ESG são indexadores extra-financeiros criados pela RobecoSAM 

para avaliar as empresas com base em fatores ambientais, sociais e de governança 

corporativa, a fim de alocar os seus recursos nas empresas com maior grau de 

sustentabilidade.1000

Na avaliação desse grau de sustentabilidade, são levadas em consideração 

questões ambientais, como as emissões de carbono decorrentes da atividade 

empresarial que recebe o investimento.

Com esse objetivo, a empresa anualmente publica um ranking das empresas 

com maior índices de sustentabilidade, com base em indexadores de sustentabilidade, 

avaliando 4.710 empresas.1001

1000 ULRICH, Emilly. Entendendo os investimentos com base em fatores ESG. Disponível em: https://
portugues.spindices.com/documents/education/practice-essentials-understanding-esg-investing-por.
pdf. Acesso em: 20 de julho de 2020.
1001 SAM. ESG Ranking. Disponível em: https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/ranking/. 
Acesso em: 26 de julho de 2020.

https://portugues.spindices.com/documents/education/practice-essentials-understanding-esg-investing-por.pdf
https://portugues.spindices.com/documents/education/practice-essentials-understanding-esg-investing-por.pdf
https://portugues.spindices.com/documents/education/practice-essentials-understanding-esg-investing-por.pdf
https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/ranking/
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Dentre as empresas situadas no ranking está a JBS, com apenas 19 pontos, em 

uma escala que vai de 0 a 100, pontuação essa que deixa a empresa aquém do que o 

que poderia ser considerada uma empresa sustentável.

A Cargill, ao seu turno, sequer se encontra situada no mencionado ranking, 

seja em razão de sua natureza societária, posto que constitui sociedade de capital 

fechado, seja em razão de sua assumida preferência por uma conduta menos 

transparente.1002

Nesse ponto emerge o fato de que as empresas de capital aberto se encontram 

mais suscetíveis às pressões advindas de fundos pautados em critérios ESG do que 

as empresas de capital fechado, como o caso da Cargill, empresa americana e maior 

exportadora de soja localizada no Brasil.

Sobre empresas como a Cargill, contudo, a moratória da soja parece ter tido 

efetividade diferente. 

03.3. A Moratória da Soja Como Estrutura de Incentivo para o Investimento 

Ambientalmente Responsável   

A Moratória da Soja foi um acordo firmado entre a Associação Brasileira de 

Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), a Associação Nacional dos Exportadores de 

Cereais no Brasil (Anec) e Órgãos Governamentais, no qual as associações, que 

juntas compram 90% da soja produzida na Amazônia, comprometeram-se a não mais 

adquirir a soja cultivada em terras desmatadas na Amazônia.

Esse acordo foi visto como fruto de protestos públicos realizados em 2006 

contra o terminal portuário da Cargill em Santarém, situado no coração do rio 

Amazonas, bem como da publicação do relatório do Greenpeace “Eating up the 

Amazon” – em português, comendo a Amazônia –.

No relatório, a ONG demonstrou como MC Donalds, maior comprador dos 

produtos Cargill Brasil, utilizava em sua cadeia produtiva a soja cultivada a partir da 

destruição da Amazônia, gerando uma cadeia de reações nos consumidores finais.1003

Assim, com vistas a rechaçar essa imagem prejudicial aos negócios, o acordo 

de moratória da soja foi firmado, impedindo a aquisição de soja cultivada em áreas 

desmatadas após 2008.

Após quase 10 anos do acordo, a pesquisadora Holly Gibbs público estudo na 

revista Science, demonstrando que a Moratória da Soja foi cerca de 5 vezes mais 

1002 EXAME. Por dentro da empresa mais secreta do mundo. Disponível em: https://exame.com/
negocios/por-dentro-da-empresa-mais-secreta-do-mundo/. Acesso em: 29 de julho de 2020.
1003 GREENPEACE. Moratória da Soja Completa 10 anos. Disponível em: https://www.greenpeace.
org/brasil/blog/moratoria-da-soja-completa-dez-anos/. Acesso em: 20 de julho de 2020.

https://exame.com/negocios/por-dentro-da-empresa-mais-secreta-do-mundo/
https://exame.com/negocios/por-dentro-da-empresa-mais-secreta-do-mundo/
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/moratoria-da-soja-completa-dez-anos/
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/moratoria-da-soja-completa-dez-anos/
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eficiente na redução do desmatamento do que o Código Florestal Brasileiro.1004

Para chegar a tal conclusão, a professora comparou a expansão da cultura de 

soja na Amazônia e nos demais biomas brasileiros, onde o Código Florestal era a 

principal estrutura de incentivo contra o desmatamento.

Concluiu a professora, portanto, ainda em 2016, que os mecanismos federais de 

execução das obrigações ambientais não eram um substituto efetivo para a moratória 

da soja.

Contrariamente às conclusões chegadas pela pesquisadora, as mesmas 

associações privadas que assinaram a moratória vêm arguindo que ela não é mais 

necessária, dada a existência do Código Florestal. 

Os representantes das associações, hoje, alegaram estar preparando uma ação 

a ser intentada junto ao CADE, visando sustentar que o mencionado acordo viola as 

normas concorrenciais.1005

Contudo, ao olhar a realidade atual de crescimento de 30% no tamanho da 

floresta Amazônica desmatada, a construção de um novo porto de escoamento de 

soja pela Cargill, assim como o aumento de 61% no lucro da empresa, o filme de 2006 

parece tornar a se repetir.

Ciente dessa conjuntura, empresas consumidoras da soja e da carne brasileira já 

suspenderam as compras da Cargill, assim como do couro produzido pela JBS.

Seguindo essa linha, políticos europeus vêm pressionando a União Europeia para 

não ratificar o acordo Mercosul EU, cientes de que poderia levar a um aumento no 

consumo dos produtos agrícolas brasileiros, e, consequentemente, na rápida expansão 

do desmatamento e de todo o desequilíbrio ambiental que ele trás.

04. CONCLUSÃO

Com base na pesquisa realizada, constata-se que inexiste uma relação de causa 

e efeito única entre investimento estrangeiro e impacto ambiental, sendo essa relação 

condicionada pelas estruturas de incentivos nas quais esse investimento se insere.

Assim, não é possível afirmar de forma apriorística que o investimento estrangeiro 

possa contribuir ou reprimir o desmatamento.

Contudo, é possível observar algumas tendências empiricamente comprovadas, 

quais sejam: a) investimentos oriundos de países com padrões ambientais mais 

1004 GIBBS; RAUSCH et al. Brazil’s Soy Moratorium. Supply-chain governance is needed to avoid 
deforestation. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/271213939_Brazil’s_Soy_
Moratorium. Acesso em: 15 de julho de 2020. 
1005 DW. Os Riscos do Fim da Moratória da Soja. Disponível em:
https://www.dw.com/pt-br/os-riscos-do-fim-da-morat%C3%B3ria-da-soja/a-51441547. Acesso em 26 de 
julho de 2020.

https://www.researchgate.net/publication/271213939_Brazil's_Soy_Moratorium
https://www.researchgate.net/publication/271213939_Brazil's_Soy_Moratorium
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rigorosos costumam se instalar em países com padrões ambientais também mais 

elevados, sendo o inverso também verdadeiro; b) investimentos tendem a repetir os 

padrões ambientais da matriz; c) empresas internacionalizadas, isto é, atuantes no 

comercio exterior e que tem em seu capital ativos estrangeiros costumam ter padrões 

ambientais mais altos.

No caso do desmatamento da Amazônia, duas principais empresas possivelmente 

envolvidas são a Cargill e a JBS, sendo a primeira norte-americana e a segunda 

brasileira.

Com relação à Cargill, sua matriz está situada nos Estados Unidos, país que vem 

adotando uma série de condutas que vão de encontro a padrões internacionais de 

proteção ambiental.

Contudo, além dessa tendência observada, nenhum indício de confirmação das 

demais tendências foi encontrado ao examinar as possíveis empresas envolvidas com 

o desmatamento na Amazônia.

Com relação às estruturas de incentivo para o investimento estrangeiro 

responsável, constata-se que no âmbito jurídico, apesar da existência de normas 

internacionais voltadas para a regulação da conduta das empresas de modo a 

responsabilizá-las pelas violações ambientais cometidas pelos seus fornecedores, a 

ausência de caráter de hard law de tais normas dificultam a sua atuação como uma 

eficiente estrutura de incentivo. 

Isto porque as mencionadas normas não impõem qualquer sanção para as 

empresas que atuam em desconformidade.

A moratória da soja, por outro lado, enquanto um acordo assinado pelos 

compradores do grão no Brasil é referência nacional e internacional de efetiva 

estrutura de incentivo contra o desmatamento, pois conseguiu reduzir o crescente 

índice de desmatamento da região.

Esse sucesso se deve à ampla estrutura de monitoramento envolvida no 

enforcement do acordo, assim como na celeridade das reprimendas adotadas em face 

dos produtores de soja da região.

Por fim, com relação aos critérios ESG, em razão da importância do valor dos 

ativos a si vinculados, tais critérios tem o potencial de impactar diretamente na 

tomada de decisão das empresas de capital aberto, as quais precisam desses fundos 

para desenvolver suas atividades.

Contudo, incerto é o impacto de tais critérios face a empresas de capital fechado 

que não comercializam suas ações na bolsa, como o caso da Cargill.
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Inobstante isso, as ameaças feitas por fundos pautados em tais critérios, no 

sentido de retirar seus ativos do país caso o desmatamento não seja controlado, pode 

ter impacto indireto sobre a empresa, na medida em que tem o potencial de fazer 

com que o governo adote fiscalização mais efetiva, como tem sido feito através dos 

decretos de 16/07/2020 que suspendeu as queimadas em todos os biomas do país por 

120 dias.1006

 

 

1006  BRASIL. Decreto nº 10.424 de 15 de julho de 2020. Disponível em: http://www.in.gov.br/web/
dou/-/decreto-n-10.424-de-15-de-julho-de-2020-267035345. Acesso em: 29 de julho de 2020.

http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.424-de-15-de-julho-de-2020-267035345
http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.424-de-15-de-julho-de-2020-267035345
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INTRODUÇÃO

A exploração do meio ambiente apoiada pelo sistema produtivo capitalista 

tem corroborado com a deterioração dos recursos naturais e também com a subversão 

da qualidade de vida e de saúde dos indivíduos cuja força de trabalho é essencial 

para produção do lucro, conforme demonstra a história.1007 O momento em que nos 

encontramos é marcado por uma crise ecológica global que foi ocasionada não 

apenas pela administração inconsequente dos recursos naturais, como também pela 

sequela provocada por uma ideia de crescimento fundamentado na inesgotabilidade 

desses recursos, em políticas desenvolvimentistas agressivas e no consumismo e abuso 

deles.1008

Esta relação do homem com a natureza acelerou a frequência e a intensidade 

1007 PRIMO, Paola P. B.; ANTUNES, Michele Nacif; RAMOS, Mariela Pitanga; ENMERICH, Adauto. 
Diante da dor dos outros: desastres e a violação de Direitos Humanos. In: MIRANDA, Angelica Espinosa 
(Org.). Questões sobre Direitos Humanos: Justiça, Saúde e Meio Ambiente. 3. ed. Vitória: Proex/UFES, 
2018. p. 169-187.
1008 PAROLA, Giulia. O Modelo Teórico da Democracia Ambiental: uma introdução à Obra. In: 
AVZARADEL, Pedro Curvello Saavedra; PAROLA, Giulia; VAL, Eduardo (org.). Democracia ambiental na 
América Latina: uma abordagem comparada.  Rio de Janeiro: Multifoco, 2016. p. 23-26.
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com que ocorrem os desastres ambientais, devastadores reflexos dessa crise 

ambiental. De acordo com dados de 2014 do Anuário Brasileiro de Desastres Naturais 

referentes ao ano anterior1009, deslizamentos, enxurradas, inundações e alagamentos 

aparecem com grande expressividade em termos de ocorrência no Brasil pelos danos 

que acarretam – especialmente na região Sudeste do país, totalizando 84,62% desses 

eventos. Morro do Bumba em Niterói-RJ (2010), Região Serrana do Estado do Rio de 

Janeiro (2011), Vitória (2019), Belo Horizonte e Baixada Santista (2020), por exemplo, 

vivenciaram desastres ambientais associados a chuvas intensas que provocaram os 

resultados acima destacados.

Nos ambientes urbanos, as áreas vulneráveis aos problemas relacionados 

às chuvas são aquelas localizadas próximas à faixa marginal dos cursos d’água bem 

como as encostas de morros, onde se instalam aqueles que possuem menos recursos. 

Isso ocorre porque o planejamento urbano das cidades busca favorecer a circulação 

de capital em detrimento da sustentabilidade ambiental e da exposição de certos 

grupos de pessoas a riscos e desastres. 

Ao mesmo tempo, o mercado imobiliário é utilizado como estabilizador da 

economia durante períodos de crises financeiras, o que acarreta reformulações 

estruturais para valorizar terrenos gerando ao mesmo tempo um processo de 

suburbanização, que afasta a população de baixa renda dos centros das metrópoles e 

faz com que se instale, muitas vezes, em locais de risco.1010 

Neste aspecto, vale destacar que as ocupações em áreas de risco não são uma 

responsabilidade exclusiva dos moradores e representam, muitas vezes, a ausência 

de possibilidade de escolha tendo em vista a necessidade de manter-se perto de 

oportunidades de trabalho, que existem principalmente nos centros das metrópoles e 

lhes garante o sustento.1011

Os desastres ambientais, afetando áreas de vulnerabilidade nas cidades, 

implicam em danos sentidos individual e coletivamente que alteram o equilíbrio 

ecológico no espaço urbano e reverberam em direitos fundamentais. Nesse contexto, 

a questão da moradia nos espaços urbanos integra o debate acerca do equilíbrio 

1009 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Anuário Brasileiro de Desastres Naturais: 
2013. Brasília: CENAD, 2014. 
1010 HARVEY, David. Cidades rebeldes: Do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins 
Fontes, 2014.
1011 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera; OLIVEIRA, Francine Dearmas; DÖRR, Julia Marta Drebes. 
Direito à moradia, ocupação de áreas de risco e desastre “natural” à luz da jurisprudência do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do sul.  Revista Culturas Jurídicas, Niterói, v. 4, n. 8, p.270-298, maio 2017. 
Quadrimestral. Disponível em: http://www.culturasjuridicas.uff.br/. Acesso em: 09 mar. 2020.
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ecológico nas cidades especialmente para as populações muito mais expostas aos 

danos derivados dos desastres ambientais. 

O objetivo deste trabalho consiste em investigar a responsabilização do Estado 

frente a esses eventos nas cidades, considerando as relações existentes entre o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito a moradia. Especificamente, 

busca conhecer como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) – um dos Estados 

mais sujeitos a tragédias relacionadas à chuva - realiza a tutela ambiental e do direito 

à moradia nos casos de desastres ambientais. Para tanto, foi feita uma pesquisa não 

exaustiva dos acórdãos do TJRJ entre os anos de 2010 e 2020. 

O trabalho encontra-se divido em três partes. Primeiro, explora a relação 

entre direito a moradia e meio ambiente. Em seguida, passa à investigação da atuação 

do Estado frente a esse cenário consoante o que estabelece a legislação e informam 

as produções bibliográficas sobre o tema, com destaque para os trabalhos de Délton 

Winter de Carvalho. Por fim, este trabalho realiza uma análise da atuação do poder 

público através da jurisprudência selecionada. 

Assim, essa pesquisa tem natureza qualitativa, perfil interdisciplinar, 

adotando raciocínio indutivo-dedutivo, abordagem jurídico-sociológica e orientação 

epistemológica na teoria crítica do direito e da sociedade1012. A investigação no campo 

do direito será realizada através dos seguintes métodos de pesquisa1013: análise 

documental, jurisprudencial, normativa e revisão bibliográfica.

1. BREVE NOTA SOBRE DESASTRES AMBIENTAIS E CIDADES

Conforme acima mencionado, a relação estabelecida entre o homem e 

a natureza acelerou a frequência e a intensidade com que ocorrem os desastres 

ambientais, devastadores reflexos dessa crise ambiental. 

Desastres são a expressão dos resultados de eventos adversos ou extremos 

cuja intensidade se reflete em perdas humanas, materiais e ambientais, cuja 

explicação para a sua ocorrência encontra espaço na estreita relação entre o modo 

de desenvolvimento e meio ambiente. Segundo art. 2º, II, do Decreto nº 7.257/2010, 

eles são “resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre 

1012 HORKHEIMER, Max. Teoria Tradicional e Teoria Crítica. In: CIVITA, V. (ed.). Benjamin, Habermas, 
Horkheimer, Adorno: textos escolhidos. São Paulo: Abril, 1983, p.125-162.
1013 MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2003.
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um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e 

consequentes prejuízos econômicos e sociais” 1014.

Não obstante a redação do texto legal, entende-se que não se tratam de 

acontecimentos estritamente naturais, pois existem outros fatores humanos que 

colaboram de forma significativa para a definição de desfechos catastróficos1015. Com 

efeito, tais fenômenos possuem um componente antrópico importante que atua, por 

ação ou omissão, como causa concorrente para a gravidade de sua manifestação. Por 

causa da presença desse componente, os trabalhos mais atualizados sobre o tema 

reputam inadequada a utilização da nomenclatura desastres naturais para se referir 

a estes fenômenos, preferindo os termos catástrofes, desastres ambientais ou tão 

somente desastres. 

Em função disso, a semântica dos desastres deve começar a ser 
racionalizada como um impacto na vida, no ambiente e na propriedade 
das pessoas que não é determinado apenas pela magnitude do evento, 
mas também pela interação humana com a natureza e pelas escolhas 
de como e onde viver.1016

Entre as razões que projetam uma frequência maior desses eventos extremos 

relacionadas ao fator humano estão as mudanças climáticas, como o mais grave a 

gerar desastres. O aumento da concentração dos gases de efeito estufa gerado pela 

intensa queima de combustíveis fosseis exigida pelo modelo de produção em que 

nos situamos altera as condições da qualidade ambiental por causa da elevação 

da temperatura global, desencadeando processos complexos e interligados de 

desequilíbrio. Além disso, também são fatores as condições econômicas da população 

atingida, o crescimento populacional, infraestrutura verde e construída e as decisões 

sobre ocupação do solo.1017 De certo, a ocupação desordenada do solo com a instalação 

de grupos em áreas de risco, a subtração de elementos ambientais que funcionam 

como barreiras aos fenômenos naturais, a impermeabilização desproporcional do 

solo são exemplos de fatores humanos que participam nesse sentido. 

Estiagem e seca, tornados, geada, incêndio florestas são exemplos de desastres 

1014 BRASIL. Decreto nº 7.257, de 4 de agosto de 2010. Regulamenta a Medida Provisória no 494 de 2 
de julho de 2010, para dispor sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre o reconhecimento 
de situação de emergência e estado de calamidade pública, sobre as transferências de recursos para 
ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas 
áreas atingidas por desastre, e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7257.htm>. Acesso em 15 mar 2020.
1015 MARQUES, Thiago Feltes. O nascimento do direito dos desastres no Brasil. Revista Acadêmica 
Licencia&acturas, v. 4, n. 1, jan/jun, 2016. p. 108-123.
1016 CARVALHO, Delton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A intensificação dos desastres 
naturais, as mudanças climáticas e o papel do Direito Ambiental. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília a. 49 n. 193 jan./mar. 2012.
1017 Idem.
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ambientais. Entre esses acontecimentos estão, ainda, àqueles associados a chuvas 

intensas, que são os que mais causam danos1018, considerando que as características 

dos locais em regra atingidos por esse tipo de evento refletem-se em adensamento 

populacional, instalação de moradias em área de risco e ausência de arranjo adequado 

para essas eventualidades. São fenômenos comuns nas cidades cuja população 

desprovida de recursos encontra dificuldades para acessar adequadamente o direito 

à moradia e, assim, instalam-se em espaços ambientalmente importantes e sensíveis 

como aquelas localizadas próximas à faixa marginal dos cursos d’água bem como as 

encostas de morros.

Os desastres ambientais, afetando áreas de vulnerabilidade socioambiental 

nas cidades, implicam em danos sentidos individual e coletivamente que alteram o 

equilíbrio ecológico no espaço urbano e reverberam em direitos fundamentais.

2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

E A MORADIA NAS CIDADES NO CENÁRIO DE DESASTRES AMBIENTAIS

A “ação da sociedade sobre a natureza transforma, desnaturaliza, socializa 

esta natureza”1019, da qual dependemos para viver dignamente. Os desastres 

ambientais desvelam o vínculo estreito entre a questão urbana e a questão ambiental, 

evidenciando que os problemas ecológicos são também problemas sociais inter-

relacionados ligados à forma como a ação humana opera sobre a natureza. 

 Isso significa dizer que para debater esse tema é necessário fazer alusão aos 

valores consolidados pela sociedade de consumo que impulsionam a extração de 

recursos naturais até o ponto de ameaçar a regeneração do meio ambiente e também 

propagam uma visão da terra urbana como mercadoria.1020 Essa adesão filosófica a 

“lógica do capital” reestrutura a sociedade urbana cada vez que é necessário resolver 

uma crise econômica1021 e impulsiona processos de desapropriação que permitem 

o redesenvolvimento urbano, e também a especulação da absorção do capital 

1018 MARQUES, Thiago Feltes. O nascimento do direito dos desastres no Brasil. Revista Acadêmica 
Licencia&acturas, v. 4, n. 1, jan/jun, 2016. p. 108-123.
1019 LIMA, Myrian. Del Vecchio de; RONCAGLIO, Cynthia. Degradação socioambiental urbana, 
políticas públicas e cidadania. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 3, jan./jun. 2001. p. 53-63. Disponível 
em <https://revistas.ufpr.br/made/article/download/3028/2419>. Acesso em 12 mar 2020.
1020 ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Ed. Brasilense, 2004. Disponível em <https://
arquiteturaeurbanismosite.files.wordpress.com/2016/03/rolnik-raquel-o-quec3a9-cidade-livro 
completo.pdf>. Acesso em 15 de mar 2020.
1021 SMITH, Neil. Gentrificação, a fronteira e a reestruturação do espaço urbano. Geousp: Espaço 
e Tempo (Online), [s.l.], n. 21, p.15-33, 30 ago. 2007. Universidade de Sao Paulo Sistema Integrado de 
Bibliotecas - SIBiUSP. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2007.74046.
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em detrimento das populações marginalizadas.1022 É nesse contexto de sociedade 

desigual, que grupos sociais de trabalhadores, cidadãos de baixa renda, grupos raciais 

discriminados, indivíduos marginalizados e mais desamparados se estabelecem em  

habitações clandestinas, ocupações e favelas, usufruindo do maior ônus de danos 

ambientais decorrentes do desenvolvimento.1023

O uso desordenado dos bens naturais visando o lucro e a visão mercantil 

das terras urbanas fomenta e incentiva práticas de segregação espacial, reproduz 

desigualdades sociais e promove moradias e outras diversas situações de precariedade, 

irregularidade e insegurança. Ou seja, tratar da efetivação desses direitos humanos e 

da concreta proteção do meio ambiente significa refletir também sobre a maneira 

como a sociedade atual usufrui da terra e dos recursos naturais que dela provém.

Ao tratarmos da proteção do meio ambiente urbano percebemos a sua 

repercussão na fruição de outros direitos humanos e fundamentais de modo que a 

defesa por um ambiente sadio se identifica com a luta por melhores condições de 

vida para todos. Tal relação se manifesta de forma evidente nos casos de lesão ao 

direito à moradia – previsto no art. 6º, caput, da Constituição Federal - e ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado – art. 225 -, que ganha cores fortes no contexto 

dos desastres. Estes podem causar danos que perpassam pela perda do imóvel que 

servia de moradia, por sua interdição parcial, pela exposição do indivíduo a riscos 

de morte, a sua integridade física, a sua saúde devido ao contato com a água suja. 

Assim, clarificam a compreensão de como a degradação ambiental afeta direitos 

humanos fundamentais como o direito a moradia, além do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado em si. 

Esta constatação nos convida, por seu turno, ao estudo integrado da proteção 

dos direitos humanos – no caso deste trabalho do direito a moradia – e meio ambiente 

saudável. Cançado Trindade afirma que essa postura não era predominante já que se 

privilegiava o enfoque de estudo especializado em um direito ou outro. Nos últimos 

anos, porém, um esforço em direção oposta tem crescido no sentido de se dedicar aos 

pontos de contato e afinidade entre os direitos humanos e o meio ambiente1024. Com 

efeito, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado consagrado no art. 

225, da Constituição Federal, visa não apenas que se preserve a qualidade ambiental, 

1022 HARVEY, David. Cidades rebeldes: Do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins 
Fontes, 2014.
1023 HERCULANO, S. O clamor por justiça ambiental e contra o racismo ambiental. Revista de Gestão 
Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente; v. 3, n. 1, Artigo 2, jan./abril 2008, p.2.
1024 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: paralelo dos sistemas 
de proteção internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993.
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mas que seja lido sob o interesse de garantir todos os demais direitos previstos no 

ordenamento constitucional.

Por estas razões, merece destaque o direito à cidade, que se estabelece como 

“direito guarda-chuva” no qual é possível conjugar diversos elementos, desde a função 

social da cidade e da democracia participativa até os direitos ambientais. Esse direito 

ganha espaço no debate nacional através da mobilização popular conduzida pelo 

Fórum Nacional pela Reforma Urbana (FNRU), que articulou (entre 1980 e 1990) 

um conjunto de entidades da sociedade civil e impulsionou o congresso nacional a 

editar o Estatuto da Cidade, Lei 10257/2001 e mais recentemente, evidencia-se pela 

mobilização social em favor dos direitos relacionados a mobilidade urbana.1025 O 

direito à cidade ganha contorno no plano internacional como direito humano, a partir 

do século XX, e tem importância por proporcionar uma nova maneira de pensar as 

cidades e o processo de urbanização com fundamento nos princípios da justiça social, 

da equidade, do eficaz implemento de todos os direitos humanos, da responsabilidade 

para com o meio ambiente e as futuras gerações, e da democracia local.1026

Assumir essa perspectiva, de conjugar os direitos humanos e a proteção do meio 

ambiente, encontra-se em consonância com o caráter indivisível dos direitos humanos 

haja vista que em último grau o que todos eles visam é a materialização da dignidade 

humana. Nessa linha de raciocínio, Fensterseifer aponta que eventuais colisões entre 

as dimensões (ou gerações) de direitos humanos “toma sempre uma formatação 

dialética e integrativa”1027 que nos impulsiona para a elaboração de novos valores 

e novas bases para as relações sociais. Trata-se de parte do processo de construção 

e reconstrução histórica dos direitos humanos, reforçada pela urgência que impõe 

a crise ecológica global, que acaba por conduzir a um questionamento acerca dos 

valores da sociedade de consumo haja vista os danos constantemente instaurados. 

Assim, significados comuns desses direitos fundamentais passam a ser transformados. 

Antes, portanto, de se apresentarem como direitos dicotômicos, contraditórios ou 

absolutamente conflitantes, são complementares e relacionados.

Na busca por apresentar uma leitura integrada dos direitos humanos, Trindade 

parte do direito à vida como direito básico de todo o ser humano de dispor dos meios 

adequados de subsistência de padrão de vida decente, destacando o direito ao meio 

1025  BELLO, Enzo; KELLER, Rene José (Org.). Curso de Direito à Cidade: Teoria e Prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2019.
1026  SAULE JR. Nelson. Direito à Cidade. Trilhas legais para o direito às cidades sustentáveis. São 
Paulo: Max Liminad, 1999.
1027  FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente: a dimensão ecológica 
da dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010.
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ambiente sadio como extensão natural do direito a vida na medida em que se constitui 

pré-condição para aquele. Dessa forma, trata-se o direito ao meio ambiente sadio de 

um direito referente às condições de vida de existência física como de qualidade de 

vida em um patamar adequado1028. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos salientou que vários direitos 

dependem do meio ambiente sadio para sua realização em plenitude. Nesse sentido, 

o Conselho de Direitos Humanos elencou, por exemplo, que as mudanças climáticas 

com os impactos delas decorrentes afetam o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

água, à casa e à livre determinação dos povos, podendo causar danos irreparáveis à 

fruição desses direitos1029.

Por esse ângulo de análise, nota-se como a garantia, ou não, da qualidade do 

meio ambiente urbano pode refletir em outros direitos que constituem o mínimo 

existencial para a garantia de uma vida digna. No caso do direito a moradia, o 

equilíbrio ambiental se faz importante para que ele preserve as suas características e 

efetive outros direitos que tem por escopo como o direito à segurança, à integridade 

física, à saúde e à vida. Nesta linha está o comentário nº 4 do Comitê sobre os Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas que define entre 

outras características do direito a moradia a habitabilidade como sendo a garantia 

de segurança física e estrutural proporcionando um espaço adequado, bem como 

proteção contra o frio, umidade, calor, chuva, vento, outras ameaças à saúde.1030

Diante disso, há que se destacar a natureza complexa e multifacetária do 

direito a moradia, que é parte essencial do que tratamos aqui como direito à cidade.  

Por essa razão, o direito a moradia não pode receber uma interpretação que se limite 

ao aspecto material de acesso a um imóvel, mas deve contemplar outras questões 

que subjazem a essência desse direito, dentre elas as condições mínimas de existência 

digna, a mobilidade urbana e o acesso a bens e serviços (dentre eles, saúde, educação 

e saneamento básico) e também a sua relação com a questão ambiental.

Na medida em que as cidades não observam padrões mínimos de cuidado, todo 

o resto fica prejudicado, por isso a importância de pensar políticas públicas ambientais 

nas cidades como forma de garantir o acesso a outros direitos. Nesse âmbito, cabe 

citar que essas políticas públicas de proteção ambiental devem caminhar lado a lado 

1028  TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: paralelo dos 
sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993.
1029  Corte Internacional de Direitos Humanos. Opinião Consultiva nº 23/2017: meio ambiente e 
direitos humanos. 15 de Novembro de 2017. Disponível em <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/
sci/dados-da-atuacao/corte-idh/OpiniaoConsultiva23versofinal.pdf>. Acesso em 15 mar 2020.
1030  BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Por uma Cultura de 
Direitos Humanos: direito a moradia adequada. Disponível em <http://www.urbanismo.mppr.mp.br/
arquivos/File/DH_ moradia_final_internet.pdf>. Acesso em 15 mar 2020.
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a um planejamento apropriado das políticas urbanas, haja vista a necessidade de 

estabelecer tanto áreas de proteção e conservação da natureza, quanto de fiscalizar e 

tutelar devidamente as áreas de precariedade e risco em que se instala a população de 

baixa renda. Pois é diante da ausência de políticas urbanas e ambientais adequadas, 

de cenários de ausência de fiscalização das normas já existentes, ou mesmo de 

carência de incentivos a moradias adequadas nos centros urbanos para população 

marginalizada, que ocorrem os desastres ambientais, que provocam deslizamentos de 

terra e enchentes, fazendo com que o direito a moradia fique prejudicado por não ter 

sua finalidade atendida. 

Ou seja, o acesso à moradia adequada pode afetar a realização de vários outros 

direitos humanos ao mesmo tempo o direito ao meio ambiente sadio afeta esse direito.

A complexidade que envolve a inter-relação entre o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e os direitos humanos nas cidades tendo por objeto o 

direito a moradia, traz a necessidade de se realizar algumas ponderações sobre o 

papel do Estado nesse quando se fala de desastres ambientais e sua responsabilização 

nos casos de prejuízo aos direitos fundamentais aqui examinados. 

3. O PAPEL DO ESTADO DIANTE DE DESASTRES AMBIENTAIS

Conforme demonstrado, tanto o direito à moradia, quanto o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações encontram 

guarida no artigo 6º e 225 da Constituição da República de 1988, respectivamente. A 

Lei Maior também atribui, no mesmo artigo 225, ao Estado o dever de preservar e 

proteger o meio ambiente em todas as suas dimensões, assim como confere à União, 

em seu artigo 23, IX, a responsabilidade de promover programas de construção de 

moradias, de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico1031. 

Neste mesmo sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos salienta que 

prevenção, precaução, e cooperação são deveres estatais frente aos possíveis danos 

ambientais, reforçando o sentido dos dispositivos constitucionais que discriminam 

o papel que o Estado e cada ente possui em relação à concretização dos direitos e 

minimização dos danos1032

Dessas previsões, decorre o dever e a responsabilidade da Administração Pública 

de promover políticas populares que gerem moradias adequadas, especialmente para 

1031  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: D.O. 5 de outubro de 1988. Disponível 
em: <www.mec.gov.br/legis/shtm>. Acesso em: 14 mar. 2020.
1032  Corte Internacional de Direitos Humanos. Opinião Consultiva nº 23/2017: meio ambiente e 
direitos humanos. 15 de Novembro de 2017. Disponível em <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/
sci/dados-da-atuacao/corte-idh/OpiniaoConsultiva23versofinal.pdf>. Acesso em 15 mar 2020.
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os cidadãos de baixa renda, e também a obrigatoriedade de impulsionar atividades 

que colaborem com a prevenção de danos ambientais. Ao mesmo tempo, o Estado 

tem o encargo de criar e gerir espaços territoriais especialmente protegidos e que 

resguardem áreas de especial interesse ambiental, promovendo um planejamento 

urbano adequado e, impedindo que a população permaneça em áreas de riscos. 

Ferramentas como o zoneamento ambiental, o plano diretor, a instituição de areas 

de preservação permanentes estão disponíveis à Administração para o cumprimento 

do seu dever de atar em prol da garantia de uma moradia adequada e de um meio 

ambiente urbano sadio que permitam a realizam de uma gama de direitos fundamentais 

e, inclusive, eles mesmos.

A produção legislativa específica ao tema dos desastres conta com o se inicia 

em 2010 com a edição do Decreto nº 7.257/101033, Lei nº 12.340/101034 (alterada pela 

Lei nº 12.983, de 2014) e a Lei 12.608/121035. Em tais documentos impo-se ao poder 

público o dever de agir em caso de desastre, o que sinaliza para o reconhecimento da 

previsibilidade desses eventos. 

Contudo, é importante destacar que antes da Lei 12.608, de 10 de abril de 2012, 

de Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o sistema legal nacional tinha uma 

ênfase basicamente compensatória, acarretadas pelas posteriores concretizações dos 

desastres, e foi depois da introdução desse marco regulatório que passou a haver uma 

atribuição prioritária às ações de prevenção e mitigação de desastres. Apesar disso, 

Délton Winter de Carvalho destaca que o grande desafio à capacidade estrutural do 

Estado ao combater as consequências que intensificam os desastres climáticos ainda 

1033  BRASIL. Decreto Nº 7.257, de 4 de agosto de 2010. Regulamenta a Medida Provisória nº 494 de 2 
de julho de 2010, para dispor sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre o reconhecimento 
de situação de emergência e estado de calamidade pública, sobre as transferências de recursos para 
ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas 
áreas atingidas por desastre, e dá outras providências. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/
legin/fed/decret/2010/decreto-7257-4-agosto-2010-607732-normaatualizada-pe.html>. Acesso em 15 
de mar 2020.
1034  BRASIL. Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010. Dispõe sobre as transferências de recursos 
da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações 
de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por 
desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil; e dá outras 
providências.  Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.
htm>. Acesso em 15 mar de 2020.
1035  BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
- PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional 
de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento 
de desastres; altera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e 
dá outras providências.Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/
L12608.htm>. Acesso em 15 mar de 2020.

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2010/decreto-7257-4-agosto-2010-607732-normaatualizada-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2010/decreto-7257-4-agosto-2010-607732-normaatualizada-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm


25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

423

consiste em tornar prioritárias as ações e os investimentos em prevenção e gestão de 

risco.1036 

Hoje, os números de investimento governamental, em nível federal, 
atestam que os maiores investimentos são despendidos apenas 
após a ocorrência dos desastres, sendo uma ínfima parte investida 
em prevenção e mitigação. Assim, conforme visto anteriormente, 
o novo marco regulatório indica uma necessária mudança de 
ênfase nas políticas de gestão de desastres, devendo priorizar as 
medidas preventivas e mitigatórias, a fim de evitar ou minimizar as 
consequências lesivas de tais fenômenos.1037

Devido a sua relevância, receberam ênfase principalmente as três políticas 

seguintes: as que tratam da drenagem, do manejo das águas pluviais urbanas e do 

saneamento básico, as que abordam o cadastro de áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto ou inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos e as que tratam do parcelamento e ocupação do solo.

Primeiramente, no que tange as inundações, a lei em tela (artigo 26, IV), 

reconhece a relevância de medidas de drenagem urbana para mitigar impactos de 

desastres, o que é importante já que seu processo de intensificação se dá em razão de 

uma urbanização desordenada, que não é acompanhada por um planejamento urbano 

que promova de maneira apropriada o manejo das águas pluviais e a estruturação da 

drenagem urbana. 1038 Atualmente, constata-se uma precarização desse serviço, haja 

vista o histórico de não exigir que a população arque com seu custeio diretamente, 

isso se traduz em ônus para poder municipal, que conduz sua gestão de maneira 

inconsistente e insuficiente.

Entretanto, deve-se destacar que reconhecer a importância da drenagem 

urbana e estabelece-la em lei, não é suficiente para prevenir esses desastres, devendo 

haver o investimento de recursos financeiros (quer por parte do poder público ou da 

população) e uma fiscalização efetiva dessa política pública. Além disso, é preciso 

avaliar a própria maneira como a drenagem tem sido realizada nas cidades, já que o 

sistema convencional prevê a rápida remoção da água pluvial das áreas urbanas ao 

1036 CARVALHO, Délton Winter de. Direito Ambiental e a gestão dos desastres naturais. Entrevista 
especial. IHU On-Line Revista Instituto Humanitas Unisinos, São Leopoldo, 18 de março de 2014. 
Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/529319-direito-ambiental-e-a-gestao-de-
desastres-naturais-entrevista-especi al-com-delton-winter-de-carvalho> Acesso em 12 mar. 2020.
1037 Idem.
1038 ASSUMPÇÃO, Rafaela Facchetti; SÉGUIN, Elida; KLIGERMAN, Débora Cynamon; COHEN, 
Simone Cynamon. Possíveis contribuições da integração das políticas públicas brasileiras à redução 
de desastres. Saúde em Debate, [s.l.], v. 41, n. 2, p.39-49, jun. 2017. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.
org/10.1590/0103-11042017s204.
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invés de estabelecer ou sequer incentivar práticas de reutilização de água, como por 

exemplo para paisagismo.1039 

Ademais, outra questão que se relaciona diretamente com os problemas das 

medidas de drenagem urbana é a ausência de saneamento básico adequado, que 

acarreta calamidades ambientais. A proposta dos pesquisadores do “Saúde em debate”, 

por exemplo, sugere que os novos Planos Municipais Diretores de Saneamento unam 

todos os serviços e reconfigurem as concessões de água e esgoto para água, esgoto 

e drenagem, repassando esse custo para toda a sociedade, pois isso certamente 

contribuiria com um menor prejuízos das inundações e daqueles deslizamentos de 

terra evitáveis por drenagem adequada.1040O que talvez, não seja viável, tendo em vista 

que as áreas mais vulneráveis, são na maioria das vezes as mais carentes de capital 

financeiro para custear esse tipo de serviço.

Outro progresso trazido pela Lei 12.608 de 10 de Abril de 2012 foi o cadastro 

nacional de áreas propensas à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 

inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, que deverá 

ser composto pelas informações de todos os municípios brasileiros (art. 22).1041 Esse 

cadastro é significativo pois a ausência de regulação antecipada dos riscos (tanto pelo 

direito fundiário quanto pelo ambiental) corrobora com os danos graves que ocorrem 

nesses desastres.

Nesse sentido, cabe relacionar a importância de integrar esse cadastro com as 

formas de parcelamento e ocupação do solo, já que ele oferece um mapa dos locais 

de risco e permite a atuação do poder público nas questões de ocupação em locais de 

precariedade e vulnerabilidade. Como desenvolvido anteriormente, entende-se que 

a questão fundiária nas cidades afeta diretamente a segurança da população menos 

privilegiada, que se obriga a morar longe ou se sujeita a morar em áreas de risco, 

já que atualmente, poucas são as áreas urbanas contíguas ao mercado de trabalho 

com possibilidade de edificação e as que ainda existem têm um valor muito elevado 

no mercado imobiliário. Assumpção, Séguin, Kligerman e Cohen, abordam as novas 

previsões trazidas pela lei sobre esse tema:  

1039 ZAHED FILHO, Kamel; MARTINS, José Rodolfo Scaratti; PORTO, Monica Ferreira do Amaral. Água 
em ambientes urbanos. Coleção águas Urbanas, São Paulo, v. 1, n. 3, dez, 2012. p.1-21
1040 ASSUMPÇÃO, Rafaela Facchetti; SÉGUIN, Elida; KLIGERMAN, Débora Cynamon; COHEN, 
Simone Cynamon. Possíveis contribuições da integração das políticas públicas brasileiras à redução 
de desastres. Saúde em Debate, [s.l.], v. 41, n. 2, p.39-49, jun. 2017. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.
org/10.1590/0103-11042017s204.
1041 ASSUMPÇÃO, Rafaela Facchetti; SÉGUIN, Elida; KLIGERMAN, Débora Cynamon; COHEN, 
Simone Cynamon. Possíveis contribuições da integração das políticas públicas brasileiras à redução 
de desastres. Saúde em Debate, [s.l.], v. 41, n. 2, p.39-49, jun. 2017. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.
org/10.1590/0103-11042017s204.
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Com relação ao uso e parcelamento do solo, a PNPDEC incluiu os arts. 
42A e 42B no Estatuto da Cidade para adequá-lo, e estes determinam 
que o Plano Diretor de Municípios, com áreas de risco, explicitem: I 
– parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a 
promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de 
emprego e renda; II – mapeamento contendo as áreas suscetíveis à 
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas 
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; III – planejamento 
de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas 
de risco de desastre; IV – medidas de drenagem urbana necessárias 
à prevenção e à mitigação de impactos de desastres; e V – diretrizes 
para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, 
se houver. Constata-se que há uma preocupação da PNPDEC com a 
crise habitacional que induz as pessoas a fazerem suas casas em áreas 
de risco e que esta pretende contribuir para inibir tal prática. Contudo, 
salienta-se que a legislação parece ignorar as técnicas adaptativas 
que podem ser soluções de menor custo e menos traumáticas para as 
populações em áreas de risco. 1042

A questão fundiária nas cidades precisa de uma política que compreenda a 

necessidade que a população mais carente tem de permanecer próxima dos centros 

metropolitanos, não apenas por um acesso facilitado a serviços de educação e saúde, 

mas também por questões salariais.1043 A partir disso poderia se pensar em ações como 

as destacadas no marco regulatório dos desastres ambientais e mesmo as ferramentas 

já disponíveis que contribuem para a concretização dos direitos fundamentais em 

uma dimensão integrada. Nesse aspecto, seria interessante refletir até mesmo em um 

incentivo público a ocupação de prédios abandonados no centro das cidades. Mas para 

que algo desse tipo ocorra, seria necessária uma nova forma de enxergar as relações 

de uso da terra, não apenas por parte do poder público, mas de toda sociedade. Assim 

seria possível, por exemplo, conter a ocupação de áreas de risco pela população mais 

pobre.

Diante disso, observa-se o quanto é primordial que haja uma integração entre 

os diversos órgãos e instituições em todas as esferas governamentais tais como órgãos 

de segurança pública, órgãos ambientais, defesa civil, entre outros, ao lado dos atores 

privados, importância que segundo Délton Winter de Carvalho1044 decorre do caráter 

multifacetado dos desastres, que podem afetar diversos setores da sociedade. 

1042 Idem.
1043 BELLO, Enzo. A prática da cidadania contemporânea: um estudo empírico sobre a dinâmica dos 
movimentos sociais urbanos sem-teto na cidade do Rio de Janeiro. In: Idem. A cidadania na luta política 
dos movimentos sociais urbanos. Caxias do Sul: Educs, 2013.
1044 CARVALHO, Délton Winter de. Direito Ambiental e a gestão dos desastres naturais. Entrevista 
especial. IHU On-Line Revista Instituto Humanitas Unisinos, São Leopoldo, 18 de março de 2014. 
Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/529319-direito-ambiental-e-a-gestao-de-
desastres-naturais-entrevista-especi al-com-delton-winter-de-carvalho> Acesso em 12 mar. 2020.
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Nos casos em que esse conjunto de deveres fundamentais não é obedecido 

pelo administrador ou quando sua implementação ocorre de maneira imprópria exige-

se uma manifestação interventiva do Poder Judiciário, muitas vezes impulsionado 

pelo Ministério Público.1045 Aqui, merece destaque o fato de que o Poder Judiciário 

é acionado tanto do ponto de vista ressarcitório, para dirimir questões relacionadas 

a responsabilização decorrente de desastres ambientais, como para cumprir uma 

função preventiva cujo papel proeminente consiste em  fazer valer os comandos 

constitucionais de proteção a moradia, e também para fomentar a defesa e a proteção 

do meio ambiente. Nesse aspecto, cabe ressaltar a importância dessa função preventiva 

que decorre do conteúdo pedagógico contido nas decisões do Poder Judiciário que visa 

promover uma nova cultura ecológica conservacionista, estimulando comportamentos 

e ações concretas em prol de um meio ambiente saudável1046.

A seguir é analisado como o poder judiciário do Estado do Rio de Janeiro vem 

se manifestando nesses casos.

4. LESÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO EM CASOS 

DE DESASTRES À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO TJ-RJ

 A concretização de desastres ambientais nas cidades afeta, sobretudo, a 

população mais carente que enfrenta desafios para acessar o direito a moradia e ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse grupo acaba por se instalar, assim, 

em áreas que por suas características físicas são mais frágeis a eventos climáticos 

extremos, ao mesmo tempo em que, quando preservados, exercem papel importante 

para a manutenção do equilíbrio e da qualidade ambiental. Os danos perpassam pela 

perda da moradia, prejuízos materiais em relação a sua forma de sustento, perda de 

familiares, exposição à problemas de saúde e degradação do meio ambiente, de modo 

que além do direito a moradia propriamente dito, trata-se de uma questão que atinge 

outros direitos fundamentais. Diante das situações de omissão do Estado na promoção 

de medidas para prevenir, mitigar e se adaptar aos desastres, no planejamento da 

ocupação do solo urbano e na fiscalização do cumprimento da legislação ambiental 

a fim de se evitar esse cenário, as vítimas recorrem ao poder judiciário em busca de 

algum tipo de reparação. 

1045 CRUZ, Paulo Marcio; BODNAR, Zenildo. A atuação do Poder Judiciário na implementação das 
políticas públicas ambientais. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito 
(RECHTD), São Leopoldo, v. 4, n. 1, p. 81-89, jan./jun. 2012. Disponível em: Acesso em: 13 mar. 2020.
1046  CARVALHO, Délton Winter de. Direito Ambiental e a gestão dos desastres naturais. Entrevista 
especial. IHU On-Line Revista Instituto Humanitas Unisinos, São Leopoldo, 18 de março de 2014. 
Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/529319-direito-ambiental-e-a-gestao-de-
desastres-naturais-entrevista-especi al-com-delton-winter-de-carvalho> Acesso em 12 mar. 2020.
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Nesse contexto, doravante a pesquisa procura identificar de que forma 

este poder vem tutelando o direito a moradia e ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado nas cidades, quando os desastres ditos naturais afetam os indivíduos em 

vulnerabilidade. Considerando o fato de o Estado do Rio de Janeiro ser um dos mais 

afetados por eventos como deslizamentos e inundações, que implicam diretamente 

no direito a moradia e ao meio ambiente sadio, parte-se de uma análise não exaustiva 

dos principais acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ) a partir 

de 2010 até 2019 que versassem sobre a responsabilidade do Estado em desastres e 

direito a moradia. A opção por este marco inicial aconteceu em razão de ter sido o ano 

de edição da lei que criou o Sistema Nacional de Defesa Civil (Lei nº 12.340/10), que 

foi elaborada como um reflexo dos eventos observados nos Estados do Rio de Janeiro, 

Pernambuco e Alagoas entre 2009 e 2010, que representaram aumento no número de 

acontecimentos catastróficos relacionados à mudança climática.1047 Após a leitura das 

ementas dos julgados foi possível identificar a tendência de julgamento do Tribunal e 

como se encontra desenvolvida a matéria. 

Nesta seção são trazidos também posicionamentos do Supremo Tribunal 

Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que acrescentam ao tema. 

Na ferramenta de pesquisa online de jurisprudência do TJ-RJ foram identificados 

40 acórdãos, dos quais 31 atendiam aos critérios selecionados para esse trabalho, 

sendo que entre 2010 e 2012 não apareceram decisões sobre o assunto. A partir de 

2013 há o aumento gradual de decisões relacionadas, ocorrendo em 2018 o maior 

número delas. As cidades que figuraram como palco dos desastres foram Niterói, Rio 

de Janeiro, São Gonçalo, Nova Friburgo e Teresópolis.

A leitura da ementa dos acórdãos evidencia que não existe divergência quanto 

a responsabilidade do Estado no caso de desastres ambientais no que se refere à justa 

garantia do direito a moradia. Embora a prevenção de eventos desse tipo dependa de 

uma atuação conjunta que envolva mercado, sociedade e Estado, este último possui um 

papel qualificado como agente de planejamento das ações e das prioridades segundo 

seu âmbito de atuação. Assim, não há que se falar em força maior por imprevisibilidade 

dos eventos como excludente da responsabilização civil do Estado. Tampouco o nexo 

de causalidade fica afastado embora o desastre ambiental seja resultado de um 

complexo de fatores como expansão populacional, mudanças climáticas, ausência 

1047 CASSALI, Nina Koja. DESASTRES AMBIENTAIS: regulação e métodos de compensação. Revista de 
Direito da Empresa e dos Negócios, São Leopoldo, v. 1, n. 2, p.107-126, dez. 2017. Semestral.
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de gestão do risco1048. Isto porque em todas as hipóteses há sempre um componente 

humano referente ao modo com que nos relacionamos com a natureza.

 Em se tratando de cidades, cabe ao município a tarefa de ordenar a ocupação do 

solo e criar políticas públicas habitacionais a fim de proteger a população vulnerável 

e preservar as áreas ambientalmente importantes para a segurança de todo o 

ecossistema urbano. No Estado do Rio Janeiro há o Decreto Estadual nº 44.052/13 que 

prevê a concessão do benefício de aluguel social, entre outras razões, para aqueles 

que tiverem o imóvel afetado em decorrência de desastres. Assim, a atuação do poder 

judiciário estadual tem sido no sentido de reconhecer a responsabilidade por omissão 

do Estado e o direito de as vítimas receberem o pagamento do dito benefício:.

Direito  Administrativo. Município do Rio de Janeiro e Estado do Rio 
de Janeiro. Medidas de prevenção de  desastres. Deslizamentos de 
encostas. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Alegação 
de que a sentença não observou o dever do Estado em garantir o 
cumprimento Constitucional à moradia justa. Aplicação de dispositivos 
da Constituição da República, das Lei Federais nº 12.340/2010 e 
12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil), e na Lei 
Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Resta configurada a omissão 
específica dos réus, decorrente do descumprimento do dever legal de 
manutenção adequada, eficiente e permanente das áreas públicas, 
a fim de evitar danos à coletividade. Súmula nº 241 do TJRJ: “Cabe 
ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento à reserva do 
possível nas demandas que versem sobre efetivação de políticas 
públicas estabelecidas pela Constituição”. Inércia capaz de gerar 
danos irreparáveis. Dano moral configurado. Precedentes citados: 
0486085-33.2011.8.19.0001 - Apelação - Des. Eduardo Gusmão Alves de 
Brito - Julgamento: 03/10/2013 - Decima Sexta Câmara Cível; 0485994-
40.2011.8.19.0001 - Apelação - Des. José Carlos Paes - Julgamento: 
25/09/2013 - Decima Quarta Câmara Cível. Provimento do recurso.1049 
(sem grifos no original)

Com efeito, a concessão do benefício do aluguel social tem sido a forma do 

Estado mitigar os efeitos dos desastres nos casos em que os indivíduos tenham sofrido 

a perda ou interdição de sua moradia. O princípio da reserva do possível também não 

tem sido reconhecido pelos tribunais como argumento para a afastar qualquer espécie 

de responsabilização. Sobre o tema, o próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive, 

possui entendimento pacificado (SL-AgR 47, Gilmar Mendes, DJe 30.4.2010; ARE-AgR 

1048 CARVALHO, Delton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A intensificação dos desastres 
naturais, as mudanças climáticas e o papel do Direito Ambiental. Brasília a. 49 n. 193 jan./mar. 2012. p. 
83-97.
1049 ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Acórdão em ação 
apelação cível nº 0012148-11.2018.8.19.0001. Maria da Conceição Silva e Estado do Rio de Janeiro e 
Município do Rio de Janeiro. Relator: Desembargador Nagib Slaibi. DJ, 05 jun. 2019.
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745.745, rel. min. Celso de Mello, DJe 19.12.2014; e RE-AgR 642.536, rel. min. Luiz Fux, 

DJe 27.2.2013.) no sentido de que a teoria não pode ser invocada “para legitimar o 

injusto inadimplemento de deveres estatais de prestação constitucionalmente 

impostos ao poder público”.1050

Da mesma forma, os julgados demonstram que tampouco o princípio da 

separação dos poderes impede a análise da questão pelo sistema de justiça, pois o 

que acontece é apenas o reconhecimento do direito a aplicação das normas.  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 
DESLIZAMENTO DE TERRAS DE ENCOSTA COM VÍTIMAS FATAIS. 
RISCOS QUE PERDURAM. NECESSIDADE DE TOMADA DE SÉRIAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA QUE SE EVITEM NOVOS DESASTRES DE 
VULTO. LAUDOS TÉCNICOS CONFECCIONADOS POR ÓRGÃOS 
PÚBLICOS QUE ATESTAM A PREMENTE NECESSIDADE DO ATUAR POR 
PARTE DO PODER PÚBLICO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNÍCIPIO. 
EMBORA A PARTE RÉ SUSCITE SÉRIAS DIFICULDADES IMPEDITIVAS 
DE SOLUÇÃO CABAL DO PROBELMA, FATO É QUE ESFORÇOS DEVEM 
SER ENVIDADOS EM DIREÇÃO À PROTEÇÃO DA VIDA, DA MORADIA E 
MEIO AMBIENTE ADEQUADO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ÍNDOLE 
CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E RESPEITO 
AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 
PARA O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA 
DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA QUE 
IMPENDE SER MANTIDA. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTO DE POLÍTICAS 
QUE VISEM AO AFASTAMENTO DE GRAVES RISCOS À COMUNIDADE. 
NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ART 557 DO 
CPC. (sem grifos no original)

As respostas concentram-se no aspecto material da reparação dos danos 

sofridos, apresentando uma perspectiva de direito a moradia que se traduz no acesso 

ao imóvel e na garantia do mínimo existencial na defesa da dignidade humana. As 

decisões são positivas na medida em que tem afirmado a obrigação que cabe ao pode 

público no dimensionamento dos desastres ambientais nas cidades. Ademais, tem 

servido como via de acesso aos direitos por aqueles em situação de vulnerabilidade 

ainda que somente após a concretização do dano. Por outro lado, apenas duas decisões 

1050 BRASIL. Supremo tribunal Federal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Constitucional. Direito à moradia e aluguel social. Chuvas. Residência interditada pela 
Defesa Civil. 3. Termo de compromisso. Solidariedade dos entes federativos, podendo a obrigação ser 
demandada de qualquer deles. Súmula 287. 4. Princípio da legalidade. Lei municipal nº 2.425/2007. 
Súmula 636. 5. Teoria da reserva do possível e separação dos poderes. Inaplicabilidade. Injusto 
inadimplemento de deveres constitucionais imputáveis ao estado. Cumprimento de políticas públicas 
previamente estabelecidas pelo Poder Executivo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 855.762 RIO DE JANEIRO. Município de Niterói. 
Relator: MIn. Gilmar Mendes, DJ, 19 mia 2015.
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mencionaram o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como parte da 

questão. 

Direito a moradia e ao meio ambiente sadio apresentam complementaridades 

realçadas pela crise ecológica e pelos desastres ambientais. Investir nas relações 

existentes entre esses direitos poderia contribuir para a construção de uma nova 

interação do ser humano com a natureza. O STJ, no REsp 1782692/PB de relatoria do 

Ministro Herman Benjamin, explicitou que o direito a moradia convive em diálogo 

harmônico com outros direitos entre os quais o direito à saúde, o direito à segurança, 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isto significa que entre eles 

existe uma troca e um sentido de complementaridade quanto aos seus limites e seu 

escopo. 

No direito a moradia convergem a função social e a função ecológica 
da propriedade. Por conseguinte, não se combate nem se supera 
miserabilidade social com hasteamento de miserabilidade ecológica, 
mais ainda porque água, nascentes, margens de rios, restingas, 
falésias, dunas e manguezais, entre outros bens públicos ambientais 
supraindividuais escassos, finitos e infungíveis, existem somente 
onde existem. Já terreno para habitação não falta, inclusive nas 
grandes metrópoles: o que carece é vontade política para enfrentar o 
vergonhoso déficit habitacional brasileiro, atribuindo-lhe posição de 
verdadeira prioridade nacional1051.

O conflito que se coloca na concretização de ambos não ocorre em tese e 

tampouco se sustenta diante de uma leitura mais acurada, pois existe uma convergência 

entre direito a moradia e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os 

obstáculos em sua harmonização decorrem da necessidade de vontade política para 

enfrentar os problemas relacionados ao déficit habitacional brasileiro para que essas 

questões não causem mais prejuízos ao meio ambiente, tendo em vista sua natureza 

finita.

CONCLUSÕES ARTICULADAS

Diante da pesquisa realizada, formular algumas constatações importantes 

sobre o tema, as quais, espera-se, sirvam como novos pontos de partida. 

1. A precariedade desses direitos do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e do direito à moradia no contexto de desastres recebe novas 

nuances que pugna por uma atuação preventiva do poder público em todas 

1051  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL Nº 1.782.692 - PB (2018/0268767-7). 
IBAMA e Alberis Nunes Gomes e outros. Relator: Ministro Herman Benjamin. DJ, 13 ago. 2018.
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as esferas governamentais e que não o exime dos deveres jurídicos sob a 

qualificação das catástrofes como imprevisíveis ou inexoráveis.

2. O poder público deve propor soluções que considerem a inter-relação 

existente entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o 

direito à moradia, compreendendo que existe uma conexão entre os direitos 

fundamentais que se manifesta de forma trágica nos casos de desastres 

ambientais. 

3. Há premente necessidade de criar mecanismos próprios para os momentos 

de desastres e de utilizar as ferramentas já existentes para proteger o meio 

ambiente e enfrentar o vergonhoso déficit habitacional brasileiro, atribuindo-

lhe posição de verdadeira prioridade nacional.

4. A postura do TJRJ concentra-se no aspecto material da lesão aos direitos 

fundamentais que se revela na tutela compensatória como na ausência de 

manifestação quanto a extensão dos direitos fundamentais lesados pela perda 

da moradia e pela alteração do equilíbrio ecológico da cidade. Dessa forma, as 

decisões acabam por não transformar a cultura de direitos humanos. 

5. Para tratar da efetivação desses direitos humanos e da concreta proteção do 

meio ambiente é necessário refletir sobre a maneira como a sociedade de 

consumo atual usufrui da terra e dos recursos naturais que dela provém.  



TESES PROFISSIONAIS

 



1. INSTITUIÇÕES DE SAÚDE TOMBADAS 
EM SÃO PAULO: ASPECTOS DE DIREITO E 
PATRIMÔNIO

BEATRIZ MARTINS CAMÕES
Advogada no Mattos Filhos e Mestre em Teoria do Direito

AUGUSTO NOBRE GONÇALVES
Geólogo e Doutor em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia

Introdução

 A cidade de São Paulo tem 466 anos de história e, naturalmente, várias 

instituições de saúde que ao longo dos séculos serviram à população. Alguns edifícios 

antigos que receberam essas atividades existem até hoje e possuem valor para a 

cidade por suas características arquitetônicas, ou mesmo por continuarem prestando 

serviços à população. O enfoque deste trabalho é no patrimônio tangível construído 

da cidade de São Paulo relativo às instituições de saúde que tenham sido em algum 

momento tombadas para que suas características originais fiquem preservadas e 

se mantenha a memória e permita a pesquisa a respeito de lugares que prestam ou 

prestaram serviços à comunidade.

 Após esta introdução, o estudo está dividido em nove partes. Primeiro, 

abordaremos aspectos introdutórios e teóricos sobre a “Lei do Tombamento”, ou seja, o 

Decreto-Lei nº 25/1937, recepcionado pela atual constituição. Em seguida, passaremos 

à análise de aspectos históricos e patrimoniais a respeito das instituições pesquisadas, 

que são as seguintes: Hospital e Maternidade Humberto Primo, Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, Instituto Oscar Freire, Edifício Central do Instituto Adolfo 

Lutz, Instituto Butantan, Desinfectório Central e Edifício da Associação Auxiliadora das 
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Classes Laboriosas. Após os tópicos destinados a essas análises1052, apresentaremos as 

conclusões articuladas propostas pelos autores.

 O objetivo deste estudo é demonstrar como o direito, por meio do instituto do 

tombamento, vai ao auxílio da preservação do patrimônio cultural tangível (material) 

e intangível (sociológico), com especial enfoque nas instituições de saúde, objeto 

deste trabalho. De toda forma, é de se notar que não só a saúde pública é valorizada 

com a preservação do patrimônio a ela relacionado, como também pode-se dizer que 

a preservação daquilo que é tradicional em determinada comunidade contribui para a 

saúde cultural da sociedade, ao valorizar símbolos históricos e artísticos do povo, que 

relaciona sua identidade cultural ao patrimônio público.

 No Brasil, os monumentos e as demais formas que toma o patrimônio construído 

não têm a mesma importância para a cultura popular quanto têm em outros países1053, 

notadamente os europeus. Esperamos que este trabalho dê sua contribuição no 

sentido de repensarmos valores e políticas de incentivo ao conhecimento e à proteção 

dessas peças-chave da identidade nacional.

 Como lema deste trabalho, por ser possível relacioná-lo de forma brilhante 

ao tema da saúde, tomamos emprestadas as palavras de Italo Campofiorito: “o que 

importa é que a política de preservação do patrimônio cultural seja coberta, de ponta 

a ponta, não com a triste nostalgia do passado, mas com o sopro colorido da vida”1054.

1. Lei do Tombamento

 O Decreto-Lei nº 25/1937 data de 30 de novembro de 1937 e tem por objetivo 

proteger o interesse público no patrimônio “histórico e artístico nacional”1055. Foi 

assinado por Getúlio Vargas, já nas primeiras semanas de Estado Novo, após o projeto 

de lei ter sido aprovado pelo Congresso Nacional com base na redação de Mário de 

1052 Cabe ressaltar que os tópicos voltados às apresentações das mencionadas instituições 
tombadas não seguem um mesmo roteiro, isto é, os autores optaram por valorizar cada apresentação 
dando enfoque às suas idiossincrasias. Por esse motivo, o Hospital e Maternidade Humberto Primo 
será retratado como um caso interessantíssimo para a análise crítica do instituto do tombamento, uma 
vez que em 2014 – portanto cerca de seis anos atrás – houve revisão da resolução de tombamento 
do complexo; ao mesmo tempo em que as entidades que mantêm seu funcionamento contínuo por 
várias décadas serão objeto de análise sobretudo voltada às atividades que foram e continuam sendo 
desenvolvidas nesses locais na área da saúde; etc.
1053 Como lembra o Inepac, órgão estatal carioca de proteção de patrimônio, a preservação do 
patrimônio cultural é tema “em muitos países, tratado como fator de desenvolvimento humano 
de primeira importância, para além do desenvolvimento econômico.”; em INSTITUTO ESTADUAL 
DO PATRIMÔNIO CULTURAL. Disponível em: <http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/publicacao/
leiamais/146/40/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1054 CAMPOFIORITO, Ítalo. O tombamento é um santo remédio. Revista do Brasil, v. 1, 1984, p. 23.
1055 BRASIL. Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional, Rio de Janeiro, RJ, 1937.
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Andrade e Rodrigo de Melo Franco Andrade (este último o primeiro diretor do Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)1056.

 O diploma legal, à época, estava amparado pela Constituição de 1937, que 

previa em seu texto a proteção do patrimônio histórico e artístico pelas unidades 

federativas brasileiras1057. De qualquer forma, acadêmicos sustentam que se trata de 

texto integralmente recepcionado pela Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, 

cujos artigos 215 e 216 definem o que é nosso patrimônio cultural1058.

 Nas palavras de Sonia Rabello, a Constituição de 1988

recepcionou o tombamento como uma espécie de forma de (sic) 

proteção dentre as várias do gênero preservação. Também foi por 

força da Constituição de 1988 que o Decreto-lei nº 25 tornou-se norma 

geral nacional sobre tombamento, a ser aplicada pelos três entes 

federativos1059.

O tombamento então subsiste como instrumento jurídico que tem a finalidade 

de apontar componentes do patrimônio cultural nacional e assegurar sua preservação. 

Mais especificamente, a legislação impõe que sejam inscritas em livros específicos 

(Livros do Tombo) as obras de diferentes categorias, a fim de que sejam monitoradas e 

haja restrições relativas à sua transferência, aos seus reparos, à restauração, atos que 

devem ser feitos sempre de acordo com o disposto na Lei do Tombamento.

 A mencionada Lei também tem definições sobre os procedimentos para tombar 

bens (artigos 4º a 10), bem como capítulo de disposições gerais em que o legislador 

afirma que serão promovidos acordos entre União e Estados para “melhor coordenação 

e desenvolvimento das atividades relativas à proteção do patrimônio histórico e 

artístico nacional e para a uniformização da legislação estadual complementar sobre 

o mesmo assunto”1060 e também que 

O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

procurará entendimentos com as autoridades eclesiásticas, instituições 

científicas, históricas ou artísticas e pessoas naturais o jurídicas, 

1056 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Lei do Tombamento completa 80 anos, mas continua atual. 
Revista Consultor Jurídico, 09 dez. 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-dez-09/
ambiente-juridico-lei-tombamento-completa-80-anos-continua-atual>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1057 Loc. cit.
1058 BRASIL. Constituição de 5 de outubro de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado, 1988.
1059 RABELLO, Sonia. O tombamento. Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural. Rio de Janeiro, 
Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2015.
1060 BRASIL. Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional, Rio de Janeiro, RJ, 1937.
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com o objetivo de obter a cooperação das mesmas em benefício do 

patrimônio histórico e artístico nacional1061.

 Assim, fica patente que o Decreto-Lei buscou criar uma rede de interessados na 

proteção do patrimônio, sem a qual seria impossível transpor dificuldades de ordem 

administrativa e técnica. É certo que as autoridades locais devem ser envolvidas nos 

cuidados com o patrimônio por conta de sua proximidade; e também é necessário que 

entidades da sociedade civil ou pessoas importantes para a aquisição de conhecimento 

sobre as obras sejam consultadas a fim de auxiliarem em estudos e mesmo na difusão 

de informação sobre a importância de determinado item de nosso patrimônio.

 Outro aspecto importante que se deve comentar sobre a Lei do Tombamento 

e que já estabelece ligação deste tópico com os seguintes, é que são explicitamente 

delegadas aos Estados as competências legislativas acerca da matéria, sendo certo 

que se trata de competência concorrente aos olhos da Constituição, portanto cabendo 

aos Estados complementar especificidades sobre o tombamento nos respectivos 

territórios.

 O Estado de São Paulo – pois adiante passaremos a tratar do patrimônio 

paulistano no que se refere a instituições de saúde – tem como órgão de proteção 

patrimonial o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 

e Turístico do Estado de São Paulo, cuja sigla, mais comumente conhecida, é 

CONDEPHAAT. O CONDEPHAAT está previsto na Constituição do Estado de São Paulo 

e segue normas estaduais tais como o Decreto Estadual nº 13.426/1979, de 16 de 

março de 1979, que dispõe sobre o tombamento no âmbito estadual (tanto normas 

procedimentais quanto determinações sobre implicações do tombamento em São 

Paulo).

 Não se pretende analisar minuciosamente o mencionado Decreto, pois há 

disposições semelhantes às do Decreto-Lei nº 25, além de normas procedimentais 

e sanções específicas. O importante é notar que o CONDEPHAAT toma para si a 

responsabilidade pelo tombamento nos limites do Estado quando a Diretoria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional não se encarregar disso, ressalvando em seu 

artigo 149 que “Os bens tombados na área do Estado pela Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional serão inscritos nos Livros do Tombo respectivos, a fim de 

se beneficiarem com obras e iniciativas do Conselho (...)”1062.

 Analisado o panorama normativo geral relativo ao tombamento em São Paulo, 

passaremos à apresentação dos sítios representativos de nosso tema. São eles: Hospital 

1061 Loc. cit.
1062 SÃO PAULO. Decreto nº 13.426, de 16 de março de 1979. Cria a Secretaria de Estado da Cultura 
e dá providências correlatas, São Paulo, SP, 1979.
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e Maternidade Humberto Primo, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Instituto 

Oscar Freire, Edifício Central do Instituto Adolfo Lutz, Instituto Butantan, Desinfectório 

Central e Edifício da Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas.

2. Hospital e Maternidade Humberto Primo 

 Também chamado Hospital Umberto I, trata-se de instituição que antigamente 

foi denominada Hospital Matarazzo, por conta de ter sido financiada por famílias 

abastadas de origem italiana, principalmente pelos Matarazzo1063.

 O aporte financeiro para a construção do hospital, na realidade, veio por meio 

da Società Italiana de Beneficenza in San Paolo, que tinha justamente a intenção de 

prestar assistência médica à comunidade de imigrantes italianos1064. Como hospital, 

o edifício funcionou até o ano de 19931065. Atualmente, segundo o CONDEPHAAT, o 

complexo de prédios que formava o hospital está “desativado, aguardando obras de 

restauração e adaptação a um novo uso”1066. A mídia tem noticiado amplamente sua 

aquisição por grupo francês que está na iminência de ativar complexo de luxo com 

lojas, hotel e parque1067 1068.

 O que é interessante a respeito da obra é que não se tratava de bem público, e 

sim particular; por esse motivo, a situação financeira do hospital afetou diretamente 

a vontade de dar novos usos ao local, o que gerou discussão entre os anos de 1986 e 

2014.

 A respeito da discussão entre os interessados, a qual destacamos aqui por ser 

pertinente do ponto de vista da preservação do patrimônio histórico, há trabalho 

de referência de autoria de Elisabete Miitko Watanabe. Trata-se de artigo intitulado 

“CONDEPHAAT: Revisão do tombamento do Hospital Umberto I – São Paulo”1069.

1063 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/hospital-e-
maternidade-humberto-primo/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1064 Loc. cit.
1065 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Hospital Matarazzo e 
Maternidade São Paulo. Informativos do Cremesp, São Paulo, 01 fev. 2009, p. 16, 2009.
1066 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, op. cit., loc. cit.
1067 VEJA SÃO PAULO. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/anish-kapoor-casa-
bradesco-da-criatividade-cidade-matarazzo/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1068 TERRA, Portal. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/dino/cidade-matarazzo-
mudando-a-paisagem-de-sao-paulo-e-apostando-em-tecnologia-para-otimizacao-da-gestao-de-obra-
bilionaria,c87abe9535c1c123858c098f8fda7612oaxiwk60.html>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1069  WATANABE, Elisabete Mitiko. Condephaat: Revisão do tombamento do Hospital Umberto I. Anais 
do VIII Seminário Nacional do Centro de Memória Unicamp. Memória e acervos documentais. O arquivo 
como espaço produtor de conhecimento. Disponível em: <https://www.cmu.unicamp.br/viiiseminario/
wp-content/uploads/2017/05/CONDEPHAAT-Revis%C3%A3o-do-tombamento-do-Hospital-Umberto-I-
S%C3%A3o-Paulo-ELISABETE-MITIKO-WATANABE.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2020.
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 O processo de tombamento pelo CONDEPHAAT se iniciou no ano de 1984, 

quando a Sociedade de Beneficência Hospital Matarazzo deu início a processo em 

que pedia aprovação da demolição de áreas do imóvel em que se situava o hospital. 

O CONDEPHAAT foi chamado a se manifestar a respeito da pretensão da proprietária 

à época, e indeferiu o pedido de demolição em 18 de março de 19851070. Em seguida, o 

tombamento propriamente dito do hospital foi apreciado, e o processo perdurou até 

1986, quando foi publicada a resolução relativa ao tombamento.

 Em outubro de 1993, o hospital encerrou suas atividades, como já comentado, 

após inspeção da Vigilância Sanitária. Por conta disso, a fundação mantenedora 

do hospital solicitou ao CONDEPHAAT reavaliação de possibilidades de ocupação 

do local e, logo após esse pedido, solicitou revogação do tombamento, a fim de ter 

liberdade para dispor do terreno de forma a fazer frente às dívidas dos proprietários1071. 

Além de haver pedidos da fundação, em 1994 o CONDEPHAAT deu início a processos 

administrativos advindos de escritórios de arquitetura relativos ao uso do espaço.

 À época, os pedidos de interessados foram negados, mas verificou-se a 

necessidade de repensar a estrutura. Houve, a partir de então, a formulação de plano 

de usos para a área e a subsequente aprovação dele pelo CONDEPHAAT em 1995, e 

a aprovação de projeto para nova ocupação se deu em 1998. Nesse ano, porém, uma 

ação civil pública suspendeu sua implantação e por fim fez com que prevalecesse a 

resolução de tombamento original, em 20041072.

 Somente após 20 anos de desocupação do local, situado em área nobre da 

cidade de São Paulo, é que o CONDEPHAAT, após provocação, deu início a nova 

revisão da resolução de tombamento. Houve audiência pública para que a população 

se manifestasse quanto às suas impressões sobre a situação do imóvel, na qual houve 

consenso sobre a necessidade de revitalizar a área para sua preservação1073 1074. Por 

fim, em 2014 foi publicada no Diário Oficial nova resolução sobre o tombamento1075.

 Segundo Elisabete Miitko Watanabe, a obra para construir a nova configuração 

do espaço “vem sendo acompanhada por uma equipe técnica da Unidade de 

Preservação do Patrimônio Histórico”1076.

1070 Ibid., p. 3.
1071 Ibid., pp. 4-5.
1072 Ibid., p. 6.
1073 Ibid., pp. 9-10. 
1074 FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/10/1166332-
apos-acordo-hospital-da-bela-vista-vai-virar-hotel-shopping-e-parque.shtml>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1075 WATANABE, op. cit., p. 12.
1076 Ibid., p. 13.
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3. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

 Este exemplo de construção tombada é bastante vivo no cotidiano dos 

paulistanos, uma vez que a Santa Casa de Misericórdia, ou simplesmente Santa Casa, 

continua em atividade. Segundo o sítio eletrônico da própria instituição, são prestados 

atendimentos à população e, desde 1963, está em funcionamento a Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo1077.

 O conjunto arquitetônico começou a ser construído em 18811078, e foi 

inaugurado três anos depois, em 18841079, em terreno doado por Rego Freitas e Rafael 

Tobias de Barros1080 – este último haveria de tornar-se Barão de Piracicaba nomeado 

por Dom Pedro II, em carta que se encontra hoje exposta no museu da Santa Casa1081. 

O projeto arquitetônico é assinado por Luiz Pucci, arquiteto também responsável pelo 

Museu Paulista (conhecido como Museu do Ipiranga), que havia apresentado sua ideia 

em concurso para eleger o melhor projeto para o edifício da Santa Casa1082. Logo após 

a construção do denominado Hospital Central no local onde se situa até hoje, a Santa 

Casa passou a ser, nas palavras de Márcia Regina Barros da Silva, “espaço primordial 

de atendimento médico no estado e na cidade de São Paulo”1083.

 O edifício teve papel importante não só para as Ciências Médicas em São Paulo, 

como também para a assistência a órfãos, pois lá funcionou o acolhimento de crianças 

levadas à chamada Roda dos Enjeitados, até o ano de 19481084.

 Como faculdade, a Santa Casa é mantida pela Fundação Arnaldo Vieira de 

Carvalho, tem formado mais de 100 médicos a cada ano1085 e está entre as melhores 

1077 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://www.santacasasp.org.
br/portal/site/quemsomos/historico>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1078 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/santa-casa-
de-misericordia-de-sao-paulo/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1079 SOUZA, Ingrid Ribeiro. Disponível em: <https://santacasasp.org.br/upSrv01/up_
publicacoes/14637/29355_Artigo%20Ingrid%20Ribeiro%20de%20Souza.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1080 MIGALHAS. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/137046/estado-e-
sociedade-em-apoio-pela-sobrevivencia-das-santas-casas>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1081 SOUZA, op. cit., loc. cit.
1082 Loc. cit.
1083 SILVA, Márcia Regina Barros da. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo: saúde e assistência 
se tornam públicas (1875-1910). Varia história, v. 26, n. 44, p. 395-420, 2010. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?pid=S0104-87752010000200004&script=sci_arttext>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1084  CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/santa-casa-
de-misericordia-de-sao-paulo/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1085 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO, op. cit., loc. cit.
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instituições de ensino1086, pesquisa e extensão1087 de Medicina do país (o ensino, 

porém, não é gratuito, e as mensalidades para o ano de 2020 são de R$ 7.4611088, 

havendo contudo possibilidade de concessão de bolsas de estudo após avaliação 

socioeconômica1089).

 Por fim, com relação à preservação do patrimônio cultural, a Santa Casa não 

apenas tem seu edifício tombado, como também dispõe de museu sobre a história 

da instituição localizado em seu próprio edifício. Desde 2001, o museu conta com 

fotografias, vestimentas, obras de arte e instrumentos médicos, além de outros itens, 

representativos da história da centenária instituição1090.

 Como já ressaltado, a instituição ainda se encontra em pleno funcionamento. O 

ideal de atendimento universal da Santa Casa foi respaldado pela Constituição de 1988, 

a partir de quando a instituição passou a “receber financiamento institucionalizado 

do Poder Público”1091. Em anos recentes, a partir de 2014, a instituição passou por 

grave crise financeira, com endividamento de cerca de R$ 800 milhões1092, tendo sido 

noticiada a superação da crise no ano de 20191093.

4. Instituto Oscar Freire

 O Instituto Oscar Freire surgiu para abrigar o departamento de Medicina Legal, 

Medicina Social e do Trabalho e Deontologia Médica1094 da Faculdade de Medicina da 

1086 FRANKEN, Roberto Alexandre. A produção científica na Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo e a Comissão Científica. Arquivos Médicos dos Hospitais e da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo, v. 51, n. 1, p. 1-3, 2018.
1087 Ver, por exemplo, o trabalho feito durante vários anos junto ao Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário: RATTO, Lílian Ribeiro Caldas et al. Atendimento psiquiátrico à população prisional: 
cinco anos de experiência da Santa Casa de São Paulo no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário/
Psychiatric assistance of prisoners: five years of experience of the Santa Casa de São Paulo at the 
Penitentiary Hospital. Arquivos Médicos dos Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, v. 59, n. 3, p. 163-165, 2018.
1088 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://fcmsantacasasp.edu.br/
medicina/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1089 Id. Disponível em: < http://www.fcmsantacasasp.edu.br/wp-content/uploads/2018/06/FAQ-
Perguntas-Frequentes.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1090 SOUZA, Ingrid Ribeiro. Disponível em: <https://santacasasp.org.br/upSrv01/up_
publicacoes/14637/29355_Artigo%20Ingrid%20Ribeiro%20de%20Souza.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1091 MIGALHAS. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/137046/estado-e-
sociedade-em-apoio-pela-sobrevivencia-das-santas-casas>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1092 BECHARA, Juliana de Souza. A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e sua inserção no 
terceir setor: análise dos efeitos da declaração da utilidade pública nas parcerias com a administração 
pública municipal. Dissertações do Programa de Mestrado em Direito, v. 3, n. 1, 2016, p. 20.
1093 O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: <https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-
informacoes,a-recuperacao-da-santa-casa,70003091850>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1094 LIPP, Marilda Emanuel N. Resgatando a memória dos pioneiros: Oscar Freire de Carvalho 
(Salvador, * 03/10/1882-São Paulo, † 11/01/1923). Boletim Academia Paulista de Psicologia, v. 28, n. 2, p. 
158-164, 2008, p. 159. A partir de 1989, ele passou a se chamar Departamento de Medicina Legal, Ética 
Médica e Medicina Social e do Trabalho.
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Universidade de São Paulo1095. Ele recebe o nome de médico soteropolitano pioneiro 

na área de Medicina Legal, Oscar Freire de Carvalho1096, que se mudou para São Paulo 

em 1918 justamente para dar início ao funcionamento do mencionado departamento, 

a convite de Arnaldo Vieira de Carvalho1097. Oscar Freire idealizou e acompanhou as 

obras do edifício do instituto que hoje leva seu nome1098. O projeto arquitetônico foi de 

responsabilidade do Escritório de Ramos de Azevedo1099.

 Acerca das atividades do Instituto Oscar Freire ao longo das décadas, é 

bastante instrutivo o trabalho de Marco Segre publicado em 2002, que menciona 

o oferecimento de várias disciplinas a alunos de graduação, além de cursos de 

especialização e extensão universitária1100 1101.

 O Professor ainda menciona a participação do Instituto na pesquisa, que 

promoveu “trabalhos pioneiros em Antropologia Forense (identificação médico-

legal)”1102 e, sobre outras áreas, menciona

Em Ética Médica, pesquisas e trabalhos vem (sic) sendo 

realizados, para o enfoque e discussão de questões cruciais da Bioética 

moderna, como a engenharia genética, reprodução assistida, aborto, 

planejamento familiar, transplantes de órgãos, eutanásia etc.

Em Medicina Social e do Trabalho vem (sic) sendo realizadas 

pesquisas relacionadas com os danos produzidos pela poluição 

sonora, pelas tenossinovites profissionais, por tóxicos como o metanol, 

o mercúrio etc.1103.

 O Instituto também presta diversos serviços à comunidade, incluindo o Serviço 

de Saúde Ocupacional do Hospital das Clínicas, além de “Perícias, as mais diversas, 

nas áreas de infortunística, clínica médico-legal, sexologia forense, psicopatologia, 

1095 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/instituto-
oscar-freire/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1096 MACHADO, João Denardi. O acervo histórico do Instituto Oscar Freire: coleções e documentos 
da Medicina Legal paulista. Revista do Arquivo, Ano IV, n. 8. pp.72-89, abril de 2019, p. 73.
1097 LIPP, op. Cit., p. 158.
1098 Ibid., p. 160.
1099 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, op. cit., loc. cit.
1100 SEGRE, Marco. Histórico do Departamento de Medicina Legal, Ética Médica e Medicina Social e 
do Trabalho da FMUSP-Instituto Oscar Freire. Revista de Medicina, v. 81, p. 22-23, 2002, p. 22.
1101 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/instituto-
oscar-freire/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1102 SEGRE, op. cit., p. 23.
1103 SEGRE, op. cit., loc. cit.
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investigação de paternidade”1104. O edifício abriga também o Centro de Estudos e 

Atendimento Relativo ao Abuso Sexual1105.

 O Instituto, assim como a Santa Casa, possui museu destinado a preservar a 

memória da instituição. Ele foi fundado em 1919 e nessa época se chamava “Museu do 

Departamento de Medicina Legal” (hoje é o Museu Técnico do Instituto Oscar Freire). O 

acervo original foi bastante ampliado pelo Professor Flamínio Fávero, pupilo de Oscar 

Freire, que ao longo de sua vida ocupou posições importantes como as de Diretor da 

Faculdade de Medicina e Diretor da Penitenciária do Estado1106.

 O museu hoje tem sete importantes coleções, com a maioria de seus elementos 

datando de 1920 a 1990, segundo o seu Guia de Peças1107. A seguir serão mencionadas 

três delas – talvez as mais raras considerando outros museus brasileiros –, tendo em 

vista o valor histórico e patrimonial que possuem.

 Primeiramente, há a coleção de laudos periciais médico-legais, produzidos 

entre 1920 e 1968, com finalidade de produzir prova com valor jurídico1108.

 A segunda coleção mencionada no Guia de Peças é bastante curiosa, pois 

se trata de coleção de esculturas de cera. São 124 peças de finalidade didática 

que retratam formas humanas, produzidas entre as décadas de 1920 e 1960 e que, 

segundo a informação disponível no sítio eletrônico da Faculdade de Medicina, “se 

relacionam a disciplinas como a dermatologia, traumatologia, anatomia, infectologia 

e outras (...)”1109.

 A última coleção a ser mencionada é a coleção de equipamentos militares do 

Museu Técnico do Instituto Oscar Freire. Nela, há “44 armas de fogo como revólveres, 

carabinas e rifles; 131 armas brancas, como facas, adagas, punhais e espadas; e 16 

equipamentos variados, incluindo máscaras, cartuchos, projéteis etc.”1110. Também há 

representação de equipamento usado por paulistas no conflito constitucionalista de 

19321111.

1104 SEGRE, op. cit., loc. cit.
1105 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, op. cit., loc. cit.
1106 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://
www2.fm.usp.br/museuiof/mostrahp.php?origem=museuiof&xcod=Hist%F3ria%20do%20
Museu&dequem=Quem%20Somos>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1107 Id. Disponível em: <http://www2.fm.usp.br/museuiof/mostrahp.
php?origem=museuiof&xcod=Guia%20de%20Pe%E7as&dequem=Tour%20Virtual>. Acesso em: 05 mar. 
2020.
1108  Loc. cit.
1109  Loc. cit.
1110  Loc. cit.
1111  Loc. cit. 
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5. Edifício Central do Instituto Adolfo Lutz

 O instituto Adolfo Lutz, criado em 19371112, possui um edifício situado no bairro 

nobre de Pinheiros, tombado pelo CONDEPHAAT em 19901113. Ele se situa, assim como 

o já mencionado Instituto Oscar Freire, dentro do perímetro do chamado “Quadrilátero 

da Saúde”, definido por Mariana de Carvalho Dolci da seguinte maneira:

O Quadrilátero da Saúde em Pinheiros é um significativo 

conjunto de equipamentos públicos dedicados à saúde desde o final 

do século XIX. É delimitado pelas ruas Teodoro Sampaio, Oscar Freire 

e as Avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo e formado por um conjunto 

de edificações vinculadas à saúde pública1114.

 Acerca do Instituto Adolfo Lutz, em particular, trata-se de laboratório de saúde 

pública de referência nacional e internacional, ainda em funcionamento1115 1116. Seu 

nome é homenagem ao médico clínico, sanitarista e microbiologista1117 Adolpho 

Lutz (na grafia original), que dirigiu o antigo Instituto Bacteriológico de São Paulo, 

posteriormente instituto Adolfo Lutz, de 1893 a 19081118 1119.

 O contexto de criação do Instituto Bacteriológico foi uma grande epidemia 

de febre amarela em São Paulo entre 1880 e 1894, quando também proliferavam 

outras doenças transmissíveis no estado, o que incentivou o governo a criar diversos 

laboratórios voltados à saúde pública1120. 

 O Instituto foi, então, criado com atribuições de criar vacinas e exames para 

diagnóstico de enfermidades, além de estudar epidemias, endemias e epizootias, a 

partir de instalação provisória no centro da cidade1121.

1112 MIURA, Priscila Miyuki. Quadrilátero da saúde: espaço de ensino, pesquisa e saúde pública em 
São Paulo. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2012, p. 64.
1113 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/edificio-
central-do-instituto-adolfo-lutz/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1114 DOLCI, Mariana de Carvalho. O Processo de Tombamento do Quadrilátero da Saúde: o caso da 
Faculdade de Saúde Pública (USP). XXIV Encontro Estadual de História da ANPUH-SP, 2018, Guarulhos. 
Anais do XXIV Encontro Estadual de História da ANPUH-SP. SÃO PAULO: ANPUH-SP, p. 1, 2018.
1115 INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Disponível em: <http://www.ial.sp.gov.br/ial/o-ial/apresentacao>. 
Acesso em: 05 mar. 2020.
1116 CHIEFFI, Pedro Paulo; WALDMAN, Eliseu Alves. Instituto Adolfo Lutz (1940-1984), desafios de um 
laboratório de saúde pública. Rev. Inst. Adolfo Lutz, v. 46, n. 1/2, p. 19-25, 1986, p. 22.
1117 Sobre a contribuição do cientista para o desenvolvimento da microbiologia no Brasil: 
BENCHIMOL, Jaime Larry. A instituição da microbiologia e a história da saúde pública no Brasil. Ciência 
& Saúde Coletiva, v. 5, p. 265-292, 2000.
1118 BENCHIMOL, Jaime Larry et al. Adolpho Lutz e a história da medicina tropical no Brasil. História, 
Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 10, n. 1, p. 287-298, 2003.
1119 BENCHIMOL, Jaime Larry. Adolpho Lutz: um esboço biográfico. História, Ciências, Saúde-
Manguinhos, v. 10, n. 1, p. 13-83, 2003.
1120 CHIEFFI; WALDMAN, op. cit., p. 19.
1121 Ibid., p. 20.
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 Atualmente, o Instituto Adolfo Lutz conta com importante trabalho de 

manutenção de acervos para pesquisa, incluindo culturas de microrganismos, 

existente desde 1940, e que teve ao longo das décadas importantes contribuições de 

pesquisadores não só do Brasil, como de diversos outros países, tais como Argentina, 

Dinamarca, Estados Unidos, França, Itália e Japão1122.

 A manutenção de coleções de culturas microbiológicas é muito importante 

para que se desenvolva pesquisa sobre os agentes causadores de doenças. Nesse 

sentido, o Instituto teve atuação de extrema importância em vários casos, como o da 

descrição da febre purpúrica brasileira1123 e, recentemente, o do sequenciamento do 

genoma do novo coronavírus (causador de Covid-19) que chegou ao Brasil no início de 

20201124.

Durante a pandemia de Covid-19 o Instituto Adolfo Lutz desenvolveu em suas 

dependências o Polo II, laboratório capacitado para a realização de exames para a 

identificação do vírus SARS-CoV-2, aumentado a capacidade de 400 para 1400 laudos 

diários. Em abril de 2020 o Instituto era responsável por 65% da capacidade do Estado 

de São Paulo na realização de exames diagnósticos para a enfermidade1125.

 A coleção de culturas do Instituto também é importante por conta dos serviços 

que oferece:
Entre eles, a produção de cadarços com linhagens de 

Geobacillus stearotermophilus e Bacillus subtilis para controle 

de esterilidade de autoclaves e estufas de esterilização de toda a 

Instituição; liofilização de diferentes amostras (microrganismos, soros, 

complemento para diagnóstico da doença de Chagas e antígenos) e, 

principalmente, depósitos de linhagens utilizadas em diagnósticos e 

trabalhos científicos, além de realizar permutas de microrganismos 

com coleções nacionais e internacionais. Todos esses serviços também 

são oferecidos para instituições privadas, e têm como parceiros 

indústrias, laboratórios particulares e universidades, entre outros1126.

 

1122 ANDRADE, Tânia Sueli et al. Seção de Coleção de Culturas do Instituto Adolfo Lutz: 68 
Anos de história dedicados à saúde pública. BEPA, Bol. epidemiol. paul. (Online), São Paulo, 
v. 5, n. 59, nov. 2008. Disponível em: <http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S180642722008001100002&lng=pt&nrm=i>. Acesso em: 06 mar. 2020.
1123 Ibid.
1124 O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: <https://saude.estadao.com.br/noticias/
geral ,pesquisadores-brasileiros-sequenciam-genoma-do-coronavirus- identif icado-no-
pais,70003214162>. Acesso em: 06 mar. 2020.
1125 BUGNO, Adriana. A atuação do Instituto Adolfo Lutz no enfrentamento à pandemia da COVID-19. 
Disponível em: <http://www.ial.sp.gov.br/resources/insituto-adolfo-lutz/publicacoes/atuacao_ial_
covid-19.pdf.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2020.
1126 ANDRADE, Tânia Sueli de et al. Op. cit.
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6. Instituto Butantan

 O Instituto Butantan (ou Butantã, na grafia atual), foi fundado por Emílio 

Ribas1127 e ocupa área que anteriormente abrigou a Fazenda “Butantan”, adquirida 

pelo governo do estado para projeto de reforma sanitária do Estado de São Paulo, 

momento em que houve criação de grande rede de centros de ciência, como exposto 

em outros tópicos deste trabalho1128. No caso particular do Instituto Butantan, a 

criação da instituição esteve diretamente vinculada a um surto de peste bubônica que 

se alastrava a partir do porto de Santos em 18991129. O primeiro nome da instituição foi 

Instituto Serumtherapico do Estado de São Paulo1130. 

 O Instituto teve em sua direção Dr. Vital Brasil, importante médico de finais 

do século XIX e início do século XX1131, 1132. As atividades da instituição eram focadas 

na produção de soro antipestoso e soro antipeçonhento, sendo que, para atingir 

essa finalidade, o Instituto se valia de aliança com proprietários rurais para troca de 

espécimes de cobras por soro1133. Vital Brasil buscou desenvolver todo o potencial do 

Instituto, com o discurso de que seus objetivos eram preparar todos os soros e vacinas 

necessários ao estado, estudar higiene pública e agir de modo a educar o público 

por meio de cursos, palestras e outros eventos relacionados à pesquisa que lá se 

desenvolvia1134.

 Com mais de 100 anos de história, é certo que o Instituto manteve especial 

vocação para estudo do ofidismo (apesar de sua produção científica ter se ampliado 

quanto às áreas do conhecimento com o passar das décadas)1135. Em vista disso, hoje, 

duas atrações abertas ao público no espaço do Instituto são o Museu Biológico1136 

1127 Nome que será devidamente apresentado em tópico sobre o antigo Desinfectório Central, que 
hoje abriga museu dedicado a ele.
1128 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/instituto-
butanta/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1129 INSTITUTO BUTANTAN. Histórico. Disponível em: <http://www.butantan.gov.br/institucional/
historico>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1130 IBAÑEZ, Nelson et al. De Instituto Soroterápico a Centro de Medicina Experimental: 
institucionalização do Butantan no período de 1920 a 1940. Cadernos de História da Ciência, v. 2, n. 1, 
2006, p. 79.
1131 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/instituto-
butanta/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1132 IBAÑEZ, Nelson et al. Loc. cit.
1133 Ibid.
1134 Ibid.
1135 Op. cit., p. 94.
1136 INSTITUTO BUTANTAN. Museu biológico. Disponível em: < http://butantan.gov.br/atracoes/
museu-biologico>. Acesso em: 05 mar. 2020.
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e o Serpentário1137, que ajudam a reforçar a importância da instituição na memória 

paulistana, além de contribuírem para o ideal educativo inicialmente defendido por 

Vital Brasil.

 Além disso, tem importância fundamental para a produção nacional de vacinas 

para o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde1138.

 Dentre as atividades desenvolvidas no Instituto estão pesquisa em medicina e 

biomedicina relacionada à saúde pública; missões científicas no país e no exterior; 

parcerias com universidades e entidades, inclusive a Bill & Melinda Gates Foundation; 

manutenção de coleções zoológicas e atividades culturais, inclusive por meio de seus 

quatro museus; promoção de estágios, de programa de especialização, de programa de 

pós-graduação (mestrado e doutorado) e de cursos de extensão e de aperfeiçoamento 

para profissionais1139.

 Uma das mais importantes e promissoras pesquisas desenvolvidas nos últimos 

anos pelo Instituto é a da vacina contra a dengue1140, 1141.

 No ano de 2020 o Butantan está envolvido no projeto de desenvolvimento da 

vacina para proteção contra o SARS-CoV-2 em parceria que inclui a transferência 

de tecnologia para o Brasil a partir da expertise da empresa chinesa Sinovac1142. 

Nessa pesquisa o Instituto Butantan conduziu testes clínicos da vacina em território 

nacional1143.

7. Desinfectório Central

 O Desinfectório Central foi instituição criada na mesma época e por força do 

mesmo contexto que levou o governo do estado a criar o Instituto Bacteriológico. Ele 

foi inaugurado em 1893 e, a partir desse momento, 

Foi uma das instituições pioneiras na área do serviço sanitário, 

1137 INSTITUTO BUTANTAN. Serpentário. Disponível em: < http://butantan.gov.br/atracoes/
serpentario>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1138 INSTITUTO BUTANTAN. O Instituto. Disponível em: < http://www.butantan.gov.br/institucional/
o-instituto>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1139 INSTITUTO BUTANTAN. O Instituto. Disponível em: < http://www.butantan.gov.br/institucional/
o-instituto>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1140 INSTITUTO BUTANTAN. Linha do tempo. Disponível em: < http://linhatempo.butantan.gov.br/>. 
Acesso em: 05 mar. 2020.
1141 O GLOBO. Ministro da Saúde acredita que Brasil terá vacina contra dengue em um ano. Disponível 
em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/ministro-da-saude-acredita-que-brasil-tera-vacina-
contra-dengue-em-um-ano-24113130>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1142 GAO, Qiang et al. Development of an inactivated vaccine candidate for SARS-CoV-2. Science, v. 
369, n. 6499, p. 77-81, 2020.
1143 INSTITUTO BUTANTAN. Vacina feira a partir do vírus inativado: o caminho do Butantan contra a 
COVID-19. Disponível em: http://coronavirus.butantan.gov.br/ultimas-noticias/vacina-feita-a-partir-do-
virus-inativado-o-caminho-do-butantan-contra-a-covid-19. Acesso em: 26 ago. 2020.
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executando desinfecções domiciliares, remoção de doentes para 

hospitais de isolamento e de cadáveres de pessoas mortas por 

doenças infecto-contagiosas, além de desempenhar importante papel 

no combate às epidemias.1144.

 Jandira Lopes de Oliveira também trata da vocação da instituição:

Como referência para a história da Saúde Pública paulista, 

é importante lembrar que do antigo Desinfetório Central partiam 

as primeiras equipes sanitárias para tomar as medidas possíveis e 

necessárias para debelar os focos das moléstias infecto-contagiosas: 

remover os doentes para o Hospital de Isolamento, desinfetar e 

desinfestar as casas e os objetos dos doentes e, quando era o caso, 

vacinar contra a varíola. De lá partiam também comissões sanitárias 

para o interior do Estado e centralizava o almoxarifado de drogas para 

os serviços de desinfeção1145.

 De fato, à época havia grande preocupação com o controle de doenças em 

Santos e São Paulo, pois isso poderia afetar a vinda de imigrantes que trabalhariam na 

produção cafeeira, principal atividade econômica do estado à época1146.

 Atualmente, tendo em vista a natural diminuição do fluxo migratório ao longo 

das décadas – especialmente após a crise de 1929 –, além da existência de diversas 

outras instituições hospitalares em São Paulo, o edifício do antigo Desinfectório 

Central abriga o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, que desde 2010 é vinculado 

ao Centro de Desenvolvimento Cultural do Instituto Butantan1147. Seu nome é 

homenagem a sanitarista expoente em experimentos e participação em políticas de 

combate à febre amarela, tendo sido diretor do Serviço Sanitário de São Paulo de 

1144 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/desinfectorio-
central/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1145  DE OLIVEIRA, Jandira Lopes. O Museu de Saúde Pública “Emílio Ribas”: recortes de uma memória 
vivida. BIS–Boletim do Instituto de Saúde Nº 38–Abril de 2006 ISSN 1518-1812/On line 1809-7529, p. 47.
1146  CHIEFFI, Pedro Paulo; WALDMAN, Eliseu Alves. Instituto Adolfo Lutz (1940-1984), desafios de um 
laboratório de saúde pública. Rev. Inst. Adolfo Lutz, v. 46, n. 1/2, p. 19-25, 1986, p 19.
1147  SENNE, Catia Alves; URZUA, Flávia Andréa Machado. A constituição do acervo do Museu de 
Saúde Pública Emílio Ribas: subsídios para a análise de sua trajetória institucional. Cadernos de História 
da Ciência, v. 6, n. 2, p. 05-06, 2010.
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1898 a 19171148. Emílio Ribas efetivamente iniciou sua carreira como inspetor sanitário 

no Desinfectório Central1149 e foi também fundador do Instituto Butantan1150.

 A respeito do museu propriamente dito, foi criado em 1965 por decreto do 

governador de São Paulo, originalmente para ocupar seção do Hospital do Isolamento 

“Emílio Ribas” do Departamento de Saúde1151, com a finalidade de preservar a memória 

de Emílio Ribas. No entanto, o museu não foi implementado em seus dez primeiros 

anos, o projeto foi transferido para o Desinfectório Central em 1975 e os acervos foram 

desenvolvidos principalmente a partir da década de 1980, com abertura de exposições 

ao público em 1985, mesmo ano de tombamento do edifício pelo CONDEPHAAT1152.

 Seu acervo é descrito por Catia Alves de Senne e Flávia Andréa Machado Urzua:

A documentação textual é composta por livros e documentos 

de arquivo. A biblioteca contém periódicos e uma seção de livros 

raros referentes às ciências de saúde. Os documentos de arquivo são 

de tipologias diversas, contendo ofícios, memorandos, relatórios, atas 

de reunião, livros de registros de profissionais, livros estatísticos, livro-

ponto etc.

O setor de iconografia é composto por fotografias, cartazes, 

panfletos, mapas e plantas. O museu também conta com um grande 

acervo audiovisual, depositado na Cinemateca Brasileira.

(...)

O acervo museológico possui objetos produzidos e/ou 

utilizados nos serviços de saúde do Estado, a destacar equipamentos 

de diferentes tecnologias utilizados em laboratórios e ambulatórios, 

oriundos dos órgãos da SES e de fundos particulares, como móveis 

de uso pessoal de Emílio Ribas. Possui três viaturas, sendo duas 

1148  ALMEIDA, Marta. Combates sanitários e embates científicos: Emílio Ribas e a febre amarela em 
São Paulo. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 6, n. 3, p. 577-607, 2000.
1149 SENNE, Catia Alves; URZUA, Flávia Andréa Machado. A constituição do acervo do Museu de 
Saúde Pública Emílio Ribas: subsídios para a análise de sua trajetória institucional. Cadernos de História 
da Ciência, v. 6, n. 2, p. 05-06, 2010.
1150 MASCARENHAS, Rodolfo dos Santos. História da saúde pública no Estado de São Paulo. Revista 
de Saúde Pública, v. 40, p. 3-13, 2006.
1151 SENNE, Catia Alves; URZUA, Flávia Andréa Machado. A constituição do acervo do Museu de 
Saúde Pública Emílio Ribas: subsídios para a análise de sua trajetória institucional. Cadernos de História 
da Ciência, v. 6, n. 2, p. 05-06, 2010.
1152 As três exposições inaugurais se chamavam “O Desinfectório Central: registro de épocas”, “Cem 
anos da Saúde Pública em São Paulo: aspectos da história da Secretaria de Estado da Saúde” e “Emílio 
Ribas: o sanitarismo paulista”, conforme pode ser observado em: SENNE, Catia Alves; URZUA, Flávia 
Andréa Machado. A constituição do acervo do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas: subsídios para a 
análise de sua trajetória institucional. Cadernos de História da Ciência, v. 6, n. 2, p. 05-06, 2010.
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“jardineiras” [1911 e 1923], usadas nos serviços do antigo Desinfectório 

Central1153.

 Segundo informação disponível na página eletrônica do Instituto Butantan, o 

museu se encontra atualmente fechado para reforma “nas áreas técnicas de guarda e 

tratamento dos acervos, adequando-as para a melhor preservação do local”1154.

8. Edifício da Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas 

 Este edfício se difere dos demais apresentados no presente trabalho porque sua 

utilização primordial como instituição de saúde é recente, não tendo sido o propósito 

inicial da construção. Como o nome diz, abrigava a Associação Auxiliadora das Classes 

Laboriosas, fundada em 1891, para desenvolver atividades de interesse da classe dos 

operários da construção, incluindo atendimento médico1155 e dentário1156.

 Há registros sobre o local ter servido a importantes momentos históricos, tais 

como reuniões do Comitê Antifascista em São Paulo, à época em que ganhava força o 

pensamento integralista dos camisas verdes1157, 1158.

 Sobre a arquitetura do prédio, há informação no sítio eletrônico do 

CONDEPHAAT, que concedeu ao local a resolução de tombamento em 1995:

O edifício, concebido originalmente dentro dos padrões do 

ecletismo, sofreu inúmeras intervenções, destacando-se a realizada 

em 1933, quando a fachada foi redesenhada em estilo art déco1159. Do 

edifício original foram mantidos integralmente a sala Lourenço Gomes 

e o salão Celso Garcia.1160.

1153 SENNE, Catia Alves; URZUA, Flávia Andréa Machado. A constituição do acervo do Museu de 
Saúde Pública Emílio Ribas: subsídios para a análise de sua trajetória institucional. Cadernos de História 
da Ciência, v. 6, n. 2, p. 05-06, 2010.
1154 INSTITUTO BUTANTAN. Museu Emílio Ribas. Disponível em: <http://www.butantan.gov.br/
atracoes/museu-emilio-ribas>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1155 CONSELHO DE DEFESA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: < http://condephaat.sp.gov.br/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1156 ALFERES, Guilherme; RAMOS, Gustavo. Fantasmas de concreto. Revista Digital Laboratório 
da Faculdade Cásper Líbero. Disponível em: < https://revistaesquinas.casperlibero.edu.br/edicoes/64/
fantasmas-de-concreto/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1157 RODRIGUES, André. Bandeiras negras contra camisas verdes: Anarquismo e antifascismo nos 
jornais A Plebe e A Lanterna (1932-1935). Tempos Históricos, v. 21, n. 2, p. 74-106, 2017, p. 88.
1158 DE MORAES, José Damiro. Educação anarquista no Brasil da primeira República. 2006, p. 16. 
Disponível em: < http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/artigos_frames/artigo_052.html>. 
Acesso em: 12 abr. 2020.
1159 Sobre art déco em São Paulo: CAMPOS, Vitor Jose Baptista; MARX, Murillo de Azevedo. Art-deco 
na arquitetura paulistana: uma outra face do moderno. 1996.Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.
1160 CONSELHO DE DEFESA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: < http://condephaat.sp.gov.br/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
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 Em 2008, a mídia noticiou incêndio de parte da edificação, sem que houvesse 

comprometimento de sua estrutura1161. Segundo o CONDEPHAAT, lá funciona convênio 

médico com o nome da antiga instituição1162. Por outro lado, reportagem em publicação 

da Faculdade Cásper Líbero datada de 2019 menciona a ociosidade do edifício, que 

guarda “memórias de tempos áureos de luxo e luta”1163.

Conclusões Articuladas

 1. O tombamento, regulado pelo Decreto-lei nº 25/1937, é um instituto jurídico 

fundamental para a preservação dos patrimônios tangíveis e intangíveis; em São Paulo, 

tem sido usado para preservar instituições de máxima importância para a saúde dos 

paulistanos, ainda que a preservação da cultura como pilar da sociedade necessite de 

mais valorização no país.

2. A Lei de Tombamento tem por objetivo preservar o patrimônio sem 

comprometer seu caráter útil. O caso do Hospital e Maternidade Humberto Primo 

mostra como é importante não o inviabilizar, especialmente nos casos de propriedades 

particulares, e seu histórico tem potencial para fazer dele paradigma em eventuais 

futuros casos de revisão de tombamento.

3. A maioria das instituições apresentadas não apenas tem seus edifícios 

tombados, como também busca a preservação de sua memória por meio da 

manutenção de coleções de valor museológico, o que efetivamente contribui para a 

valorização da história e permite a pesquisa acerca de cada uma dessas instituições 

de serviços de saúde.

4. O edifício da Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas representa ainda 

um desafio quanto à própria preservação, uma vez que se encontra sem destinação 

aparente.

1161 PORTAL G1. Presidente da ‘Classes Laboriosas’ diz que prédio será reformado. Disponível em> 
<http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL289368-5605,00-PRESIDENTE+DA+CLASSES+LABORIOS
AS+DIZ+QUE+PREDIO+SERA+REFORMADO.html>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1162 CONSELHO DE DEFESA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: < http://condephaat.sp.gov.br/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
1163 ALFERES, Guilherme; RAMOS, Gustavo. Fantasmas de concreto. Revista Digital Laboratório 
da Faculdade Cásper Líbero. Disponível em: < https://revistaesquinas.casperlibero.edu.br/edicoes/64/
fantasmas-de-concreto/>. Acesso em: 05 mar. 2020.
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1. INTRODUÇÃO

Qualquer atividade que, para sua implantação, envolva supressão de vegetação 

nativa, depende do instrumento administrativo de Autorização de Supressão de 

Vegetação (ASV), emitido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), criado pelo art. 6º da Lei nº 6.938/811164.

Essa competência foi dada à União, Estados, Distrito Federal e Municípios de 

forma autônoma, conforme estabelecida pela Constituição1165 (art. 23, VI e VII) e na Lei 

Complementar nº 140/111166.

A Lei Complementar veio cumprir o disposto no parágrafo único, do art. 23, da 

Constituição Federal, fixando normas para as ações administrativas no exercício da 

competência comum dos entes públicos em matéria ambiental. Os temas previstos nos 

incisos VI e VII do art. 23 da Constituição admitem cooperação entre União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, tendo em vista o equilíbrio do meio ambiente natural, o 

1164 BRASIL. Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, DF, ago 
2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 04 set. 2017. 
1165 BRASIL. Constituição Federal, de 1988. Brasília, DF, Brasília, DF, out 1988. Disponível em:
 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.Acesso em: 26 nov. 2017
1166 BRASIL. Lei Complementar n° 140, de 08 de dezembro de 2011. Fixa normas, nos termos dos 
incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal.... Brasília, DF, dez 
2011.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp140.htm>.
Acesso em: 27 jan. 2018.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp140.htm
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desenvolvimento sustentável e o bem-estar de todos, competência também amparada 

pela Resolução CONAMA nº 237/971167.

Tal ação complementar estabelece, em seu art. 13, § 2º, que a supressão 

de vegetação resultante de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente 

federativo licenciador, atribuindo ao Município ações administrativas, observadas as 

competências dos demais entes. Assim, aprovar a supressão e o manejo de vegetação, 

de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados/ autorizados 

(ou não) ambientalmente em área urbana ou de expansão urbana, pode ser também 

competência do Município (art. 9º, XV, “b”). 

Neste sentido, em função de se compreender as inter-relações normativas 

inerentes à competência para emissão de Autorização de Supressão Vegetal - 

ASV, pelos Municípios no Estado do Pará, há de se destacar a necessidade de uma 

análise detalhada da legislação vigente, através de uma abordagem discursiva 

analítica, em face da insegurança jurídica enfrentada, fazendo-se preponderante esta 

compreensão, a partir do momento em que surge a seguinte indagação: Quando a 

autorização de supressão vegetal no Estado do Pará, atrelada ou não ao processo 

administrativo de licenciamento ambiental, é de competência municipal? A hipótese 

é de que, o entendimento da legislação e doutrina pode contribuir para melhor 

esclarecer a matéria, favorecendo a atuação de todos os entes interessados.

O presente estudo está estruturado em três partes, a primeira trata das 

Competências Legislativa e Material, a segunda expõe sobre o Conflito Material da 

Autorização de Supressão de Vegetação, e a terceira a Conclusão. 

A pesquisa teve enfoque quantitativo descritivo de caráter exploratório e 

bibliográfico, para nortear a importância da Autorização de Supressão de Vegetação 

(ASV) pelos municípios do Estado do Pará. Sua finalidade é colocar o pesquisador 

em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 

assunto1168.

2.  DAS COMPETÊNCIAS LEGISLATIVA E MATERIAL

A Constituição Federal, em seu art. 1º, adotou quanto à forma de Estado o 

federalismo, formado por diversas unidades autônomas e distintas, o Estado Federal 

(União) e os Estados-membros (Estados, Distrito Federal e Municípios), que dotados de 

autonomia, possuem competências ambiental legislativa e material (administrativa) 

1167 BRASIL. Ministério de Meio Ambiente. Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, 
Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Disponível em:
 ˂http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html˃. Acesso em 12 mai. 2017.
1168 LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica: Técnicas de pesquisa. 
7ª ed. – São Paulo: Atlas, 2010.

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html
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próprias, definidas pelo texto constitucional, onde em determinadas circunstâncias, 

a fim de se esquivar de conflitos, apenas uma das esferas é competente para 

regulamentar, e em outras situações todos os entes possuem competência comum 

para tal regulamentação.

Verifica-se, portanto, a imposição constitucional de determinar a competência 

legislativa de cada um de seus entes federativos, que o mestre Celso A. Pacheco 

Fiorillo1169 adequadamente a subdivide em exclusiva, privativa, concorrente, e 

suplementar, a saber:

A competência legislativa subdivide-se em: a) exclusiva: é a atribuída a 

um ente com a exclusão dos demais, sendo certo que esta competência 

é indelegável. É prevista no artigo 25, §§ 1º e 2º da Constituição 

Federal; b) privativa: é a enumerada como própria de uma entidade, 

todavia passível de delegação e suplementação da competência. É 

prevista pelo artigo 22 e parágrafo único, da Constituição Federal; c) 

concorrente: é a competência prevista pelo artigo 24 da Constituição 

Federal, a qual se caracteriza pela possibilidade de União, Estados, e 

Distrito Federal disporem sobre o mesmo assunto ou matéria, sendo 

que a União caberá legislar sobre normas gerais; d) suplementar: 

correlata à concorrente é a que atribui competência a Estados, Distrito 

Federal (art. 24, § 2º) e Municípios (art. 30, II) para legislarem sobre 

normas de conteúdo de princípios e normas gerais ou que supram a 

ausência ou omissão destas1170 

Nosso ordenamento Jurídico, quando se trata de conservação, defesa e proteção 

ao meio ambiente, quando prevê a competência de cada ente da Administração Pública 

Direta, em se tratando de florestas, entre outros, o faz de maneira concorrente, cuja 

competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, (art. 24, §1° CF), que 

são mais genéricas e abstratas, não excluindo, a competência concorrente dos Estados 

e do Distrito Federal (art. 24, § 2°, CF), em que o inciso VI, permite União, Estados e 

Distrito Federal, legislarem concorrentemente entre outros. Vejamos:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre:

(...)

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 

1169 FIORILLO, C. A.P. apud ENGSTER, J. L. Competência em Matéria Ambiental. 2014.
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/31709/competencia-em-materia-ambiental>. Acesso em: 12 
jan. 2018. p. 68
1170 FIORILLO, C. A.P. apud ENGSTER, J. L. Op Cit. p. 68. 

https://jus.com.br/artigos/31709/competencia-em-materia-ambiental
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solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 

poluição;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 

limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não 

exclui a competência suplementar dos Estados.

  Neste sentido, ao Estado, e ao Distrito Federal, cujas competências em 

matéria ambiental é  de natureza complementar, cabe apenas normas específicas 

de aplicação, conforme estabelecido no art. 24 da CF, e que havendo conflito entre 

as normas federais e estadual, ou entre federal e distrital, prevalecem as da União, 

segundo grande parte da doutrina vigente.

Este exercício de competência complementar, segundo José Afonso da Silva1171 

às vezes mencionada expressamente, com é o caso do § 1º do art. 6º da Lei Federal nº 

6.938/81, no qual estatui que os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas 

de jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados 

com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA).

Nesta perspectiva, a Constituição Federal de 1988, inovou e proporcionou 

ao Município um tratamento diferenciado, outorgando-lhe não somente uma 

competência legislativa residual para aspectos de interesse local (art. 30, I e II), mas 

também, uma competência material para atuar em conjunto e em paralelo com os 

demais entes federativos (art. 23, VI e VII), em assuntos de interesse estritamente local 

e complementar à legislação estadual e/ou federal no que couber, desde que a lei 

federal, ou estadual, disponha literalmente a respeito, ao abrir a possibilidade de 

regras mais restritivas1172.

Neste sentido, ao se considerar o interesse local, uma vez que, os municípios, 

conseguem atuar de modo mais direto, Paulo de Bessa Antunes1173, destaca:

Está claro que o meio ambiente está incluído no conjunto de atribuições 

legislativas e administrativas municipais e, em realidade, os Municípios 

formam um elo fundamental na complexa cadeia de proteção 

ambiental. A importância dos Municípios é evidente por si mesma, pois 

1171 SILVA, J. A. 2003, apud SILVA, R. F. T. da. Manual de Direito Ambiental. 4 a Ed. Salvador:  Editora 
JusPodivm, 2014, p. 133.
1172 AMADO, F. A. T. Critérios definidores de competências administrativa no Processo de 
Licenciamento Ambiental. São Paulo: Editora Baraúna, 2011, p. 46.
1173 ANTUNES, P. DE B. Direito Ambiental. 15ª ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2013. P. 110-111.
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as populações a as autoridades locais reúnem amplas condições de 

bem conhecer os problemas e mazelas ambientais de cada localidade, 

sendo certo que são as primeiras a localizar e identificar o problema. É 

através dos Municípios que se pode implementar o princípio ecológico 

de agir localmente, pensar globalmente. 

Esta competência dos Municípios é ainda reconhecida no artigo 6º, §§ 1º e 2º, da 

Lei Federal nº 6.938/81 (Lei de Política Nacional de Meio Ambiente), que observadas 

as normas e padrões federais e estaduais, podem estes elaborar as normas supletivas 

e/ou complementares quando relacionadas ao meio ambiente, devendo estabelecer 

em seus bojos a autorização de supressão vegetal pelo órgão competente municipal, 

para sua validade.

É fundamental, entretanto, que se estabeleça determinados limites, quando se 

trata de competência legislativa concorrente, para que não ocorram conflitos entre os 

entes federativos.

Nesta vertente, o emérito professor Paulo Afonso Leme Machado1174  em sua 

obra Direito Ambiental Brasileiro, assim se manifesta:

Não se suplementa uma regra jurídica simplesmente pela vontade 

de os Estados inovarem diante da legislação federal. A capacidade 

suplementar está condicionada a necessidade de aperfeiçoar a 

legislação federal, ou diante da constatação de lacunas ou de 

imperfeições da norma geral federal  [...]

Capacidade de suplementar, esta, que segundo Paulo Affonso Leme Machado1175, 

se estende as competências legislativas do Distrito Federal e do Município, em 

aperfeiçoar, como o Estado, a legislação federal, quando constatada lacunas ou 

imperfeições da norma geral federal, não se admitindo inovação normativa, de forma 

que não cause prejuízo ao administrado e ao meio ambiente.

Já, em relação à competência material, e comum, Celso A. Pacheco Fiorillo1176 

subdivide a competência material ambiental em exclusiva e comum, conforme explica:

A competência material, por sua vez, subdivide-se em: a) exclusiva: 

aquela reservada a uma entidade com exclusão das demais. É prevista 

no artigo 21 da Constituição Federal; b) comum: é a competência 

atribuída a todos os entes federados, que, em pé de igualdade, exercem-

1174  MACHADO, P. A. L. Direito Ambiental Brasileiro. 21a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, 
p. 147.
1175  MACHADO, P. A. L. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 117. 
1176  FIORILLO, C. A.P. apud ENGSTER, J. L. Op. Cit. p. 68.
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na, sem, todavia, excluir a do outro, por quanto esta competência é 

cumulativa. É prevista no artigo 23 da Constituição Federal. 

Portanto, a Constituição atribui a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

promover em cooperação a execução de diretrizes, políticas públicas e o exercício 

de poder de polícia, relativa a proteção ambiental, para cumprimento de tarefas em 

forma de cooperação, que, no tocante ao meio ambiente natural, para protegê-lo e 

para combater a poluição de qualquer de suas formas (inciso VI), assim como para 

preservar as florestas, a fauna e a flora (inciso VII). 

Essa cooperação, do art. 23, parágrafo único da Constituição Federal, que 

determina de que leis complementares deverão fixar as normas para tal cooperação, 

tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e bem-estar em âmbito nacional, 

originou a Lei Complementar nº 140/2011, que traz na redação do artigo 3º os objetivos 

básicos para o exercício da competência administrativa comum, a saber:

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 Complementar: 

I - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, promovendo gestão descentralizada, democrática e 

eficiente; 

II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com 

a proteção do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa 

humana, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades 

sociais e regionais; 

III - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a 

sobreposição de atuação entre os entes federativos, de forma a 

evitar conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa 

eficiente;

IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, 

respeitadas as peculiaridades regionais e locais. 

Determina-se, ainda a LC, as ações administrativas do Município em seu art. 

9º, XIV alínea “a”, e XV, alínea “b“, estabelecendo que, observada as atribuições dos 

demais entes federativos, compete ao mesmo, promover o licenciamento ambiental de 

atividades ou empreendimentos, que causem ou possam causar impactos ambiental 

de âmbito local. 

Vê-se, portanto de que a referida Lei Complementar, tem entre seus objetivos, 
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harmonizar as políticas e ações administrativas, para evitar conflitos de atribuições, e 

garantir a uniformidade da política ambiental ao País, com respeito a predominância de 

interesses regionais e locais, atribuindo ao Município, entre suas ações administrativas 

a supressão vegetal em empreendimento licenciados ou autorizados pelo ente 

Municipal.

Diante do exposto, o eminente doutrinador Marcelo Dwalibi1177  assim observou:

a competência comum, é bom que se lembre, difere da competência 

concorrente. Na primeira hipótese, a competência de um dos entes 

federativos não afasta a competência dos demais. Já na competência 

concorrente ocorre o fenômeno contrário: a competência de um 

dos entes federativos exclui a dos demais. Na competência comum, 

há harmonia e complementação de atuações; na competência 

concorrente, há exclusão dos demais entes em favor do único 

competente

 De acordo com as palavras do autor, as competências se diferem uma da outra, 

pois só é possível obter harmonia apenas na Competência Comum, todavia o texto em 

si é complexo, contudo leva a um entendimento único, que as competências agem de 

forma diferente e de acordo com as ações vigentes. 

3. CONFLITO MATERIAL DA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

3.1.  Das diferenças entre licenciamento, licença e autorização

Para melhor entendimento deste capítulo, cabe destacar, inicialmente, o 

conceito de licenciamento ambiental, previsto na Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente e na Resolução CONAMA 237/97, retificado na LC nº 140/2011, como sendo 

o “procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos 

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, 

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental” (art. 2º, I), do qual advém às 

respectivas Licenças Ambientais, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 

Operação.

Em relação a este conceito, explica Maria Luiza Machado Granziera1178 que “o 

licenciamento ambiental é o instrumento de análise dos empreendimentos e atividades 

potencial ou efetivamente degradadores ou poluidores, à luz da necessidade da 

proteção do ambiente, de acordo com a lei”.

1177  DWALIBI, M. O Poder de polícia em matéria ambiental. Revista do Direito Ambiental, nº 14 
p, 99, 1999.  
1178  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. São Paulo: Atlas, 2009.
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A diferença entre licença, advinda do procedimento de licenciamento, e a 

autorização são muito bem explanadas nas palavras do eminente catedrático Helly 

Lopes Meireles em sua obra Direito Administrativo Brasileiro1179: 

licença é um ato administrativo vinculado e definitivo pelo qual o Poder 

Público, verificando que o interessado atendeu a todas as exigências 

legais, faculta-lhe o desempenho de atividades ou a realização de 

fatos materiais antes vedados ao particular.

autorização é o ato administrativo discricionário e precário pelo qual 

o Poder Público torna possível ao pretendente a realização de certa 

atividade, serviço ou utilização de determinados bens particulares 

ou públicos, de seu exclusivo ou predominante interesse, que a Lei 

condiciona à aquiescência prévia da Administração.

O instituto de autorização de supressão de vegetação, vinculada ao processo 

administrativo de licenciamento ambiental é estabelecida em várias legislações, 

anteriores a LC nº 140/2011, destacando-se o art. 10, § 1º, da Resolução do CONAMA 

nº 237/1997, ainda vigente, onde no procedimento de licenciamento ambiental 

deverá constar, obrigatoriamente, entre outros, quando for o caso, a autorização para 

supressão de vegetação. 

3.2. Da competência da autorização pelo ente federativo licenciador

A Lei Complementar nº 140/2011, estabelece em seu art. 13, §§ 1º e 2º que os 

empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, 

por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas 

nos termos desta Lei Complementar (Caput) dando oportunidade aos demais 

entes federativos se manifestarem de maneira não vinculante, ao órgão ambiental 

responsável pela licença ambiental ou autorização (§ 1º), e que a supressão de 

vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente 

federativo licenciador (§ 2º), o que por si só, já separa os institutos de licenciamento e 

de autorização:

Art. 13.  Os empreendimentos e atividades são licenciados ou 

autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em 

conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei 

Complementar. 

(...)

1179  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 
2004. p. 185-186.



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

459

§ 2o  A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos 

ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador. 

Nesta mesma vertente, a Lei Estadual do Pará nº 6.462/2002, que dispõe sobre a 

Política Estadual de Florestas e demais Formas de Vegetação, deixa claro, entre demais 

instrumentos utilizados, a existência de licenciamento e autorização, em separados, 

conforme estabelecidos em seu art. 4º, XI:

Destaca, ainda, a LC nº 140/2011, em seu art. 11, que “a lei poderá estabelecer 

regras próprias para atribuições relativas à autorização de manejo e supressão de 

vegetação, considerada a sua caracterização como vegetação primária ou secundária 

em diferentes estágios de regeneração, assim como a existência de espécies da flora 

ou da fauna ameaçadas de extinção”.

No tocante, a Lei Federal no 12.651/ 20121180 (Código Florestal), estabelece em 

seu art.  26, de que para supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, 

em área que requer Cadastro Ambiental Rural (CAR), deve ser de prévia autorização do 

órgão estadual competente do SISNAMA, mesmo após a implantação desse cadastro 

(art. 12, § 3º), competência de aprovação, dada, ainda, ao Estado, em imóveis rurais, 

conforme o art. 8º, XVI, “b” da LC nº 140/2011. 

Fica claro que os comandos transcritos acima, pelo Código Florestal e a LC, 

dizem respeito apenas às situações em que não há licenciamento ambiental vinculado, 

o que é uma situação muito comum na zona rural, e que não venha interferir nas áreas 

dispostas nos incisos, XV, “a” dos arts. 7º e 9º da LC nº 140/2011, de competências da 

União e Municípios.

Neste contexto, se a área urbana, expansão urbana ou rural, estiver vinculada 

a licenciamento ou autorização ambiental, a aprovação de supressão vegetal será do 

ente federativo licenciador, respeitando o inciso, XV, “a” dos art. 7º e 9º, e o § 2º, do art. 

13, todos da LC nº 140/2011. 

Tal premissa, é ainda reforçada, pela Instrução Normativa da SEMAS do Estado 

do Pará nº 02/20151181, que estabelece em seu art. 1º de que as atividades que gerem 

supressão de vegetação, submetidas ao licenciamento ambiental no órgão ambiental 

estadual deverão ser objetos de Autorização de Supressão Vegetal -ASV, sujeitando 

ao interessado conforme o art. 4º a protocolar a solicitação, no mesmo processo 

1180 BRASIL. Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa. Brasília, DF, mai 2012.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso em: 26 nov. 2017.
1181 PARÁ. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, Instrução Normativa 
SEMAS n° 02, de 06 de julho de 2015.  Disponível em: <https://www.semas.pa.gov.br/2015/07/08/
instrucao-normativa-no-02-de-06-de-julho-de-2015-publicada-no-doepa-32923-de-06072015-in-
022015-paginas-123-124/>. 
 Acesso em: 20 dez. 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
https://www.semas.pa.gov.br/2015/07/08/instrucao-normativa-no-02-de-06-de-julho-de-2015-publicada-no-doepa-32923-de-06072015-in-022015-paginas-123-124/
https://www.semas.pa.gov.br/2015/07/08/instrucao-normativa-no-02-de-06-de-julho-de-2015-publicada-no-doepa-32923-de-06072015-in-022015-paginas-123-124/
https://www.semas.pa.gov.br/2015/07/08/instrucao-normativa-no-02-de-06-de-julho-de-2015-publicada-no-doepa-32923-de-06072015-in-022015-paginas-123-124/
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administrativo de licenciamento do processo principal.

No quadro 1, são destacados os dispositivos básicos, que auxiliam a dirimir as 

dúvidas quanto competência para emissão de autorização de supressão de vegetação 

no Estado do Pará.

Quadro 1. Transcrição dos dispositivos bases.

UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO

LC nº 140/2011
Art. 7º são ações 
administrativas da União:
XV - aprovar o manejo e a 
supressão de vegetação, 
de florestas e formações 
sucessoras em: 
a) florestas públicas federais, 
terras devolutas federais ou 
unidades de conservação 
instituídas pela União, exceto 
em APAs; e 
b) atividades ou empreendi- 
mentos licenciados ou 
autorizados, ambientalmente, 
pela União;

LC nº 140/2011

Art. 8º são ações administra- 
tivas do Estado:
XVI - aprovar o manejo e a 
supressão de vegetação, de 
florestas e formações suces- 

soras em: 
a) florestas públicas esta- duais 
ou unidades de conservação 
do Estado, exceto em Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs); 
b) imóveis rurais, observadas as 
atribuições previstas no inciso 

XV do art. 7o; e 
c) atividades ou empreendi- 
mentos licenciados ou auto- 
zados, ambientalmente, pelo 
Estado;
Lei 12.651/2012
Art. 12.  Todo imóvel rural deve 
manter área com cobertura de 
vegetação nativa, a título de 
Reserva Legal, sem prejuízo 
da aplicação das normas 
sobre as Áreas de Preservação 
Permanente, observados os 
seguintes percentuais mínimos 
em relação à área do imóvel, 
excetuados os casos previstos 
no art. 68 desta Lei:  

§ 3o  Após a implantação do 
CAR, a supressão de novas áreas 
de floresta ou outras formas 
de vegetação nativa apenas 
será autorizada pelo órgão 
ambiental estadual integrante 
do Sisnama se o imóvel estiver 
inserido no mencionado 
cadastro, ressalvado o previsto 
no art. 30.

LC nº 140/2011

Art. 9º são ações administra- tivas 
do Município:

XIV - observadas as 
atribuições dos demais entes 
federativos previstas nesta Lei 
Complementar, promover o 
licenciamento ambiental das 
atividades ou empreendimentos: 

a) que causem ou possam 
causar impacto ambiental de 
âmbito local, conforme tipologia 
definida pelos respectivos 
Conselhos Estaduais de Meio 
Ambiente, considerados os 
critérios de porte, potencial 
poluidor e natureza da atividade; 
ou 
XV - observadas as 
atribuições dos demais entes 
federativos previstas nesta Lei 

Complementar, aprovar: 
a) a supressão e o manejo de 
vegetação, de florestas e
 formações sucessoras em 
florestas públicas municipais 
e unidades de conservação 
instituídas pelo Município, exceto 
em Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs); e 
b) a supressão e o manejo 
de vegetação, de florestas 
e formações sucessoras em 
empreendimentos licenciados 
ou autorizados, ambientalmente, 
pelo Município. 
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UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO

Art. 26.  A supressão de vegetação 
nativa para uso alternativo do solo, 
tanto de domínio público como de 
domínio privado, dependerá do 
cadastramento do imóvel no CAR, 
de que trata o art. 29, e de prévia 
autorização do órgão estadual 
competente do Sisnama.

Resolução COEMA nº 120/
2015.

Art. 2º Estão sujeitas ao 
licenciamento ambiental 
municipal as atividades e/ou 
empreendimentos relacionados no 
Anexo único, parte integrante desta 
Resolução.

•	 2o A supressão de vegetação 
decorrente de atividades 
rurais produtivas em áreas 
não consolidadas, assim 
classificadas conforme a 
Lei Federal no  12.651, de 
25 de maio de 2012, será 
autorizada pelo Estado.

IN SEMAS nº 02/2015

Art. 1º Os empreendimentos 
e atividades potencialmente 
poluidoras e degradadoras, que 
gerem supressão de vegetação, 
submetidos ao licenciamento 
ambiental na Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade 
do Pará – SEMAS/PA, deverão ser 
objeto de Autorização de Supressão 
de Vegetação – ASV, nos termos 
desta Instrução Normativa.

Art. 4º O interessado deverá 
protocolar a solicitação de ASV, 
no mesmo processo administrativo 
do licenciamento da atividade 
principal, contendo toda instrução 
processual necessária à viabilidade 
do pedido [...]

Resolução COEMA nº 120/
2015.

Art. 2o  Estão sujeitas ao 
licenciamento ambiental 
municipal as atividades e/ou 
empreendimentos relacionados 
no Anexo único, parte 
integrante desta Resolução.

•	 1o  A supressão de 
vegetação decorrente 
do licenciamento 
ambiental de 
atividades de impacto 
local, em área urbana 
ou rural, quando 
resultar de obras de 
infraestruturas, será 
autorizada pelo órgão 
licenciador municipal.

  Fonte: Dados da pesquisa.
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Neste sentido, quando dada competência administrativa ao Município, a referida 

Lei Complementar, em sua alínea “b”, inciso XV do art. 9º, lhe atribui a autorização 

de supressão vegetal em empreendimentos licenciados ou autorizados por este ente 

federativo. 

Entretanto, legislação é omissa, quanto a permissão do ente municipal a 

autorizar a supressão de vegetação em imóveis urbanos ou de expansão urbana, 

não vinculada a processo de licenciamento, como permitida ao Estado para imóveis 

rurais (art. 8º, “b”) subtendendo-se o ente municipal ao art.19, da LC nº140/2011 onde 

o manejo e a supressão de vegetação em situações ou áreas não previstas nesta Lei 

Complementar dar-se-ão nos termos da legislação em vigor.

O ordenamento Jurídico pátrio, quando trata de competência para legislar 

sobre florestas o faz de maneira concorrente a União, Estado e Distrito Federal, 

excluindo o Município, como se vê no inciso VI do artigo 24 da CF/88, cuja competência 

vem decorrer do art. 30, I e II da CF, cabendo a ele legislar sobre assuntos de interesse 

local e suplementar à legislação estadual e federal no que couber lhe permitindo 

nesse sentido regulamentar a autorização de supressão vegetal em imóveis urbanos 

ou de expansão urbana, quando não vinculada a licenciamento ambiental. 

Por outro lado, o Conselho Estadual de Meio Ambiente (COEMA) do Estado do 

Pará, em cumprimento ao que estabelece o art. 9º, XIV, “a”, da LC nº 140/2011, aprovou 

a Resolução COEMA nº 120/20151182, definindo as atividades ou empreendimentos 

de impacto ambiental para a promoção de licenciamento ambiental pelo Município, 

delimitando em seu art. 2º, e anexo I, que para a supressão de vegetação decorrente 

do licenciamento ambiental de atividades de impacto local, em área urbana ou rural, 

quando resultar de obras de infraestruturas, será autorizada pelo órgão licenciador 

municipal, subtendendo ser somente quando do licenciamento dessas obras poderá 

o Município autorizar a supressão vegetal, conforme entendimento de procuradorias 

ambientais municipais, extrapolando o COEMA a competência que é atribuída ao 

Estado. 

Tendo em conta o aparente conflito entre o § 2º, do art. 13 da LC 140/2011, o 

art. 26 da Lei nº 12.651/2012, e o art. 2º da Resolução COEMA nº 120/2015, em definir 

qual o órgão ambiental competente para autorizar supressão vegetal vinculada ao 

licenciamento ambiental, há de se verificar, a princípio, se realmente está configurada 

a antinomia, ou seja, a presença de normas conflitantes, válidas e emanadas de 

1182 PARÁ. Conselho Estadual de Meio Ambiente. COEMA. Resolução do COEMA nº 120, de 28 
de outubro de 2015. Disponível em: ˂https://www.semas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/
resolucao_coema_120_ 2015.pdf˃. Acesso em: 23 dez. 2017.
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autoridades competentes, sem que se possa dizer qual delas merecerá aplicação no 

caso concreto.

Diante da presença de desta instabilidade normativa, Sérgio de Oliveira 

Netto1183 entre outros doutrinadores, nos remetem a alguns mecanismos para eliminar 

essa antinomia, baseado em critérios hierárquico, cronológico e da especialidade.

•	 Hierárquico: fundamenta-se na superioridade de determinadas fontes 

do direito, utiliza o princípio da hierarquia para solucionar o conflito;

•	 Cronológico: fundamenta-se na regra de prevalência da norma 

de vigência posterior, o que está positivado no art. 2.º da Lei de 

Introdução ao Código Civil; 

•	 Especialidade: considera a especificidade da matéria disciplinada, 

resolvendo-se o conflito pela aplicação da norma mais específica. 

Neste caso, observa-se, inicialmente, duas regras conflitantes (antinomia 

aparente), Lei ordinária e Lei Complementar, em que não há hierarquia, válidas e 

emanadas da mesma autoridade competente, que é a União, em que a questão pode 

ser resolvida pelo critério da especialidade, onde prevalece a norma especial, que 

pode ser aplicada, no caso concreto, em detrimento da geral, para o fim de se definir a 

quem compete autorizar a supressão. Veja que, mesmo após a interpretação adequada 

das duas normas, não se faz possível afastar a incompatibilidade entre elas.

Como forma de regulamentar a cooperação entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício 

da competência comum de proteção ao meio ambiente, em cumprimento ao art. 23, 

parágrafo único da Constituição Federal, a Lei Complementar n 140/2011, trata-se 

de uma norma que regulamenta matéria específica (competência). Por outro lado, a 

Lei nº 12.651/2012, estabelece normas gerais relativas a uma série de institutos, que 

evidência seu caráter generalista, a se observar, logo no seu art. 1º. Vejamos:  

Art. 1º A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da 

vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva 

Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, 

o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção 

1183 NETTO, S. O. Critérios solucionadores dos conflitos das leis que se sucedem no tempo. 2004. 
Disponível em <https://www.google.com.br/search?q=NETTO%2C+S.+O.+Crit%C3%A9rios+soluciona-
dores+dos+conflitos+das+leis+que+se+sucedem+no+tempo.+2004&oq=NETTO%2C+S.+O.+Crit%C3%A-
9rios+solucionadores+dos+conflitos+das+leis+que+se+sucedem+no+tempo.+2004&aqs=chrome.69i57.
1655j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.  Acesso em 10 jan. 2018. p. 07-10
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dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros 

para o alcance de seus objetivos. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

Observa-se, portanto, que a Lei Complementar nº 140/2011, é considerada 

como especial em relação ao Novo Código Florestal, cujo art. 13, § 2º, prevalece em 

relação ao art. 26 da norma florestal de 2012, cuja especialidade normativa, é aplicada 

neste caso concreto, para definir a competência do órgão ambiental do SISNAMA, nos 

casos em que a autorização de supressão vincula-se ao licenciamento ambiental, 

sendo, que para disciplinar as demais situações em que postulada autorização de 

supressão para uso alternativo do solo, sem necessidade de licenciamento ambiental, 

e com Prévio cadastro Rural (CAR) é aplicado o art. 26 do novo Código Florestal.

Já em outra esfera, a Estadual, a Resolução COEMA nº 120/2015, trata de limitar 

a competência para a autorização de supressão, sendo inócuo, o estabelecimento no 

art. 2º, da referida Resolução, dos subitens 1º e 2º.  Vejamos:

•	 Primeiro, por que a LC nº 140/2011, estabeleceu de que ao Município cabe aprovar 

a supressão, sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, 

ambientalmente, por ele, qualquer que seja a atividade, e independentemente 

se é em área rural ou urbana;

•	 Segundo, por que o art. 26, da Lei Federal nº 12.651/2012, e art. 8º, XVI, alínea 

“b”, da LC nº 140/2015, acima delineadas no Quadro I, já estabeleceram a 

competência Estadual para autorizar a supressão de vegetação em imóveis 

rurais, precedidas de CAR, quando não atrelada a licenciamento ambiental de 

outro ente federativo, respeitando as competências da União estabelecida no 

art. 7º, XV da referida LC;

•	 Terceiro, por que Resolução COEMA nº 120/2015, extrapola sua competência 

quando trata de limitar a competência para autorização municipal para a 

supressão vegetal, pois a LC nº 140/2011, que é específica e hierarquicamente 

superior, permitiu somente que o referido Conselho Estadual, em seu art. 9º XIV, 

“ b”,  que o mesmo estipulasse a tipologia, critérios de porte, potencial poluidor 

e natureza da atividade, para empreendimentos sujeitos a licenciamento 

ambiental, como ação administrativa dos Municípios, não incluindo nestes itens 

a “autorização de supressão vegetal (ASV)”, vez que inciso XV, alínea “b”  da 

norma complementar, que é específica, autoriza o ente municipal a aprovar a 

supressão vegetal em empreendimento licenciados ambientalmente por ele. 

Diante do exposto, evidencia-se através da análise dos dispositivos legais e de 
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referenciais teóricos, e demais fontes bibliográficas, que ficam dirimidas as dúvidas 

quanto a competência Municipal na emissão de Autorização de Supressão Vegetal – 

ASV, quando atrelada a processo de licenciamento ambiental de atividades por ele 

licenciadas, deixando a cargo dos Municípios o regramento quando o requerimento 

e respectiva emissão de ASV, não estiver apensadas em processos de licenciamentos 

ambientais (limpeza de terrenos, podas, roçados...).  

4.  CONCLUSÕES ARTICULADAS

1. A competência, para aprovar a autorização para a supressão e o manejo de 

vegetação, de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados 

ou autorizados, ambientalmente no Estado do Pará, é do ente federativo licenciador, 

quer sejam a União (art. Art. 7º, XV, b), Estado (art. 8º, XVI, c) ou Município (art. 9º, XV, b) 

estabelecido pela Lei Complementar específica nº 140/2011.

2. Compete aos entes federativos aprovarem a autorização de supressão vegetal em 

suas florestas públicas ou unidades de conservação, exceto em Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs), no Estado do Pará, a União (art. Art. 7º, XV, a), Estado (art. 8º, XVI, a) 

ou Município (art. 9º, XV, a), segundo a mesma LC.

3. Compete ao Estado, aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e 

formações sucessoras em imóveis rurais, (art. 8º XVI, b) da LC 140/2011, e, autorizar 

previamente a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de 

domínio público como de domínio privado, em imóvel que depender de Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) (art. 26) ou mesmo após a sua implantação (art. 12, § 3º) da Lei 

12.652/2012.

4. Compete, ainda, ao Estado, autorizar a supressão de vegetação decorrente de 

atividades rurais produtivas em áreas não consolidadas, assim classificadas conforme 

a Lei Federal no 12.651/2012 (art. 2º, Resolução COEMA 120/2015), desde que o manejo 

ou supressão vegetal para atividades ou implantação de empreendimentos não 

estejam sendo licenciados ou autorizados, ambientalmente por outro ente federativo.

5. Com base no art. 30, I e II da CF, cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse 

local e suplementar à legislação estadual e federal no que couber lhe permitindo nesse 

sentido regulamentar a autorização de supressão vegetal em imóveis urbanos ou de 

expansão urbana, quando não vinculada a licenciamento ambiental, vez a inexistência 

legislativa Federal e Estadual sobre o tema. 
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Introdução 1184 

 A crise climática é um dos maiores e mais urgentes desafios a serem enfrentados 

pela humanidade. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, as mudanças 

climáticas são um dos principais riscos globais com maior impacto e probabilidade 

de ocorrência.1185 Devido às emissões de gases do efeito estufa (GEE), a temperatura 

média da Terra aumentou cerca 1º C em relação aos níveis pré-industriais,1186 o que 

1184 Este texto faz parte de pesquisa de iniciação científica desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em 
Direto, Ambiente e Justiça no Antropoceno (JUMA), no âmbito da Coordenação de Direito Ambiental do 
Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente (NIMA-Jur) da PUC-Rio, sob orientação da Professora Danielle 
de Andrade Moreira.
1185 WORLD ECONOMIC FORUM. The global risks report 2020. Disponível em: <http://www3.
weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf>. Acesso em 24 jun. 2020.
1186 IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on 
the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas 
emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to eradicate poverty [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, 
D. Roberts, J. Skea, P. R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (eds.)]. World 
Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp, p. 6. Disponível em: <http://report.ipcc.ch/
sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf>. Acesso em 09 sep. 2019.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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caracterizou a entrada em uma nova era geológica em que a ação do homem equivale 

às forças da natureza:1187 o Antropoceno.1188 

 A mudanças do clima são vistas como um super wicked problem,1189 já que 

com o passar do tempo o problema se torna cada vez mais difícil de ser revertido e 

os principais responsáveis não estão implementando ações concretas para diminuí-

las. O presente artigo se propõe a analisar a resposta que tem sido dada pelo Direito 

frente à emergência climática, a partir dos chamados litígios climáticos. Buscou-se 

compreender como a litigância climática se insere no  Brasil e como os instrumentos 

ambientais já bem consolidados nos últimos anos estão sendo mobilizados para a 

inserção da variável climática a partir do atual cenário político do país.

1. Litigando pela justiça climática

1.1. Contextualização da Justiça Climática

Diante da emergência climática, a comunidade internacional se reuniu diversas 

vezes em tentativas de frear o aumento da temperatura global. A Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, conhecida como Rio 92, foi responsável pela 

celebração da Convenção-Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, a partir 

da qual começaram a ser realizadas as Conferências das Partes (COP), assembleias dos 

países partes da Convenção com finalidade de debater a implementação das metas. 

Entre os documentos mais importantes relacionados à mudança do clima destacam-se 

o Protocolo de Quioto, assinado na COP-3 em 1997, e o Acordo de Paris, assinado na 

COP-21 em 2015.

Contudo, os esforços de mitigação e adaptação adotados internacionalmente 

estão sendo implementados de forma insuficiente e incompleta,1190 o que apenas 

contribui para o aumento da injustiça climática, vez que as mudanças do clima 

atingem de modo mais grave e intenso determinada parcela da população. Segundo o 

IPCC, é alta a probabilidade de que as regiões mais afetadas sejam justamente as mais 

1187 STEFFEN, Will; CRUTZEN, Paul J. e MCNIELL, John R. The Anthropocene: Are 
Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature. AMBIO: A Journal of the 
Human Environment, 36, 8. p. 614-621. Disponível em: <http://www.bioone.org/doi/
full/10.1579/00447447%282007%2936%5B614%3ATAAHNO%5D2.0.CO%3B2> Acesso em 9 ago. 2019. 
1188 O termo Antropoceno ganhou destaque em 2000 após a constatação do químico holandês 
Paul Crutzen de que a interferência humana na natureza se equipara às forças da geológicas no 
funcionamento básico do sistema terrestre. 
1189 LAZARUS, Richard J. Super wicked problems and climate change: Restraining the present to 
liberate the future, 94 Cornell L. Rev. 1153, 1160. 2009.
1190 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. The Status of Climate Change Litigation – 
a Global Review. Disponível em: <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20767/
climate-change-litigation.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 08 ago. 2019.

http://www.bioone.org/doi/full/10.1579/00447447%282007%2936%5B614%3ATAAHNO%5D2.0.CO%3B2
http://www.bioone.org/doi/full/10.1579/00447447%282007%2936%5B614%3ATAAHNO%5D2.0.CO%3B2
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20767/climate-change-litigation.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20767/climate-change-litigation.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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vulneráveis e menos favorecidas, que pouco contribuíram para as emissões de GEE.1191 

As mudanças climáticas ameaçam desfazer os últimos 50 anos de progresso em saúde 

global, desenvolvimento e redução da pobreza1192 e, sem ações imediatas, o Banco 

Mundial prevê que 120 milhões de pessoas estarão na linha da pobreza até 2030.1193

A ideia de injustiça climática nasce do modelo de desenvolvimento 

insustentável e das mudanças climáticas, que acentuaram a desigualdade 

socioambiental entre aqueles que produzem o risco climático e os países e 

comunidades mais vulneráveis, que suportam o impacto climático de forma mais 

significativa, além de possuírem menor capacidade e recursos para adaptação.1194 A 

partir da constatação de que os ônus socioambientais relativos aos riscos climáticos 

têm sido externalizados para a sociedade, enquanto os bônus se concentram nas 

mãos daqueles que produzem o risco, o movimento da justiça climática visa a garantir 

o reconhecimento dos mais responsáveis e a reparação aos atingidos em respeito ao 

princípio da equidade.1195 

Estima-se que os países em desenvolvimento possuam 98% das pessoas 

afetadas pelas consequências das mudanças climáticas e 99% de todas as mortes por 

desastres climáticos.1196 Enquanto isso, países desenvolvidos, como Estados Unidos e 

Reino Unido, que historicamente contribuíram mais para as emissões de GEE, sentirão 

menos os reflexos das mudanças do clima e possuem maiores condições financeiras 

para a adoção de medidas de adaptação e enfrentamento da crise climática. São 

também responsáveis pela atual crise climática os agentes do setor privado como 

aponta o estudo dirigido por Richard Heede acerca dos Carbon Majors,1197 no qual 

constatou que 90 entidades produtoras de combustíveis fósseis foram responsáveis 

por 2/3 (dois terços) das emissões históricas de carbono e metano entre 1854 e 2010.

1191 IPCC, 2018: Summary for Policymakers, p. 11.  Disponível em: < https://www.ipcc.
ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-
approved-by-governments/ >. Acesso em: 09 ago. 2019.
1192 HALLEGATTE, Stephane; BANGALORE, Mook; BONZANGO, Laura et al. Shock Waves: managing the 
impacts of climate change on poverty. World Bank Group. 2015. Disponível em <https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/22787>. Acesso em 22 ago. 2019.
1193 Ibid.
1194 BORRÀS, Susana. Movimentos para a justiça climática: repensando o cenário internacional de 
mudanças climáticas. Ralaciones Internacionales. Madrid: n. 33, out. 2016. p. 98. Disponível em <https://
repositorio.uam.es/handle/10486/676959>. Acesso em 8 sep. 2019.
1195 BORRÀS, Susana. Movimentos para a justiça climática: repensando o cenário internacional 
de mudanças climáticas. Ralaciones Internacionales. Madrid: n. 33, out. 2016. p.99-101 Disponível em 
<https://repositorio.uam.es/handle/10486/676959>. Acesso em 8 sep. 2019.
1196 ADAMS, Barbara; LUCHSINGER, Gretchen. Climate justice for a changing planet: a primer 
for policy makers and NGOs. UNITED NATIONS. 2009. Disponível em <https://unctad.org/en/Docs/
ngls20092_en.pdf>. Acesso em 27 ago, 2019.
1197 HEEDE, Richard. Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and 
cement producers, 1854–2010. 2014. Disponível em <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-
013-0986-y>. Acesso em 10 sep. 2019.

https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22787
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22787
https://unctad.org/en/Docs/ngls20092_en.pdf
https://unctad.org/en/Docs/ngls20092_en.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-013-0986-y
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-013-0986-y
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O Brasil se insere no grupo dos mais vulneráveis à mudança do clima, mas, ao 

mesmo tempo, se encontra, atualmente, entre os maiores emissores globais de gases 

do efeito estufa. As emissões de GEE brasileiras possuem uma peculiaridade em relação 

ao resto do globo. Enquanto as emissões de diversos países se dão majoritariamente 

pelo uso de combustíveis fósseis e de energia não renovável, a maior parte das 

emissões brasileiras ocorre pela mudança de uso da terra, devido principalmente ao 

desmatamento da Amazônia e do Cerrado, e pela agropecuária.1198 Mesmo estando 

mais vulnerável, o Brasil não está cumprindo os compromissos assumidos doméstica 

e internacionalmente, como a Política Nacional de Mudança do Clima e o Acordo de 

Paris. O atual governo federal é responsável pela promoção do desmonte da política 

ambiental brasileira, seus órgãos e mecanismos, o que se reflete de forma negativa 

na adoção de medidas de adaptação e mitigação frente às mudanças do clima, 

dificultando, assim, o alcance da justiça climática.

1.2. A litigância climática como estratégia

As mudanças climáticas não produzem efeitos apenas quanto a variações 

no funcionamento do sistema terrestre, visto que as alterações trazidas por este 

fenômeno trazem impactos direto na vida das pessoas, com violações a seus direitos 

fundamentais, como direito à saúde, direito à água potável, direito à dignidade da 

pessoa humana, direito à moradia entre outros.1199 A crise climática não pode ser 

desvinculada de seu aspecto social, devendo seus impactos ser classificados como 

impactos socioambientais. Diante deste cenário violação de direitos fundamentais, 

agravado pela desigual distribuição de ônus e bônus socioambientais, é imperativo que 

o Direito seja capaz de enfrentar este cenário produtor de violações e desigualdades.

Neste contexto, já no final da década de 1980 iniciou-se o movimento de 

litigância climática, como uma proposta de resposta no âmbito do Direito aos desafios 

trazidos pela crise climática.1200 Atores preocupados com a falta de ação na intensidade 

e velocidade necessária por governos e agentes privados passaram a ingressar com 

1198 ANGELO, Clausio; RITTL, Carlos. Análise das emissões brasileiras de gases do efeito estufa 
e suas implicações para as metas do Brasil: 1970-2018. SEEG. 2019. Disponível em < http://www.
observatoriodoclima.eco.br/wp-tent/uploads/2019/11/OC_SEEG_Relatorio_2019pdf.pdf>. Acesso em 7 
maio 2020. 
1199 Susana et al. El régimen jurídico del cambio climático: entre la justicia climática y los derechos 
humanos. Ministerio de Economía Competitividad. Proyecto de investigación: Del desarrollo sostenible 
a la justicia ambiental: Hacia una matriz conceptual para la gobernanza global. Working Paper nº 2. 
Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, Marzo 2016, p. 2. Disponível em: <http://www.dret-public.urv.cat/
media/upload/domain_89/arxius/working%20papers/DEFINITIUS/working%20paper%202.pdf>. Acesso 
em 30 abr. 2020.
1200 SETZER, Joana; CUNHA, Kamila; FABBRI, Amalia Botter et al. Litigância Climática: novas  
fronteiras para o direito ambiental no Brasil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais (RT), 2019.  p. 26. 

http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-tent/uploads/2019/11/OC_SEEG_Relatorio_2019pdf.pdf
http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-tent/uploads/2019/11/OC_SEEG_Relatorio_2019pdf.pdf
http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-tent/uploads/2019/11/OC_SEEG_Relatorio_2019pdf.pdf
http://www.dret-public.urv.cat/media/upload/domain_89/arxius/working papers/DEFINITIUS/working paper 2.pdf
http://www.dret-public.urv.cat/media/upload/domain_89/arxius/working papers/DEFINITIUS/working paper 2.pdf
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demandas para reivindicar perante o poder judiciário, ou instâncias administrativas, a 

responsabilização frente a questões, fatos ou normas jurídicas relacionados às causas 

ou efeitos das mudanças climáticas. 

Este movimento teve seu início no Norte Global, sendo inaugurado nos Estados 

Unidos e Austrália, porém, atualmente, vem se expandindo e ganhando visibilidade. 

O Grantham Institute on Climate Change and the Environment,1201 em relatório 

produzido sobre o status da litigância climática em 2020,1202 destacou a existência 

de 1.587 litígios climáticos propostos até maio deste ano em 37 diferentes países e 8 

jurisdições supranacionais.1203 Os EUA e a Austrália ainda figuram, nesta ordem, como 

os países com maior concentração de casos, o primeiro com um total de 1.213 casos 

e o segundo com 98 casos, sendo seguidos por outros países do Norte Global, como 

Reino Unido e União Europeia. Apesar desta concentração de casos no Norte Global, 

o relatório de 2019 do Grantham Institute já apontava que “os litígios sobre mudanças 

climáticas continuam tendo uma expansão geográfica [...] existem casos nas Américas, 

na Ásia e na região do Pacífico e na Europa”,1204 tendência que segue sendo perceptível.

No entanto, a literatura especializada ainda não encontrou um conceito 

único para designar a litigância climática.1205 Prepondera ainda uma visão mais 

restrita do termo, baseada no conceito proposto pelos autores Markell e Rhul,1206 que 

definem litígios climáticos como ações destinadas ao poder judiciário ou instâncias 

administrativas, cujas peças submetidas pelas partes ou decisões dos tribunais 

1201 O Grantham Institute on Climate Change and the Environment é um Instituto da London School 
of Economics que se dedica a produzir estudos sobre as mudanças climática, produzindo relatórios 
anuais o status da litigância climática além de manter uma base de dados com os casos de litigância 
climática propostos no mundo, excluindo os Estados Unidos, disponível em <https://climate-laws.org/
cclow/litigation_cases> Acesso em: 01 set. 2020. 
1202 SETZER, Joana; BYRNES, Rebecca. Global trends in climate change litigation: 2020 snapshot. 
Grantham Institute on Climate Change and the Environment (GRI), 2020. Disponível em <https://
www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2020/07/Global-trends-in-climate-change-
litigation_2020-snapshot.pdf> Acesso em: 01 set. 2020.
1203 Além do Grantham Institute on Climate Change and the Environment, outra base de dados 
a realizar a contagem de casos nos EUA e no mundo é o Sabin Center for Climate Change Law, da 
Universidade de Columbia, que indica que atualmente teríamos um total de 1.665 casos em todo o 
mundo. Data de consulta 29 set. 2020. Disponível em <http://climatecasechart.com/search/>.
1204 No original “Climate change litigation continues to see a geographic expansion. There are 
now cases in the Americas, Asia and the Pacific region, and Europe”. (SETZER, Joana; BYRNES, Rebecca. 
Global trends in climate change litigation:2019 snapshot. Gramtham Institute on Climate Change and 
the Environment (GRI), 2019. Disponível em <http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/
uploads/2019/07/GRI_Global-trends-in-climate-change-litigation-2019-snapshot-2.pdf> Acesso em: 14 
jun. 2020, p. 1).
1205 SETZER, Joana; CUNHA, Kamila; FABBRI, Amalia Botter et al. Op. Cit., p. 24.
1206 MARKELL, David; RUHL, J. B. An empirical assessment of climate change in the courts: a new 
jurisprudence or business as usual?. Florida Review, Gainesville, v. 64, n. 1, 2012. p. 27.

https://climate-laws.org/cclow/litigation_cases
https://climate-laws.org/cclow/litigation_cases
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abordam direta ou expressamente questões, fatos ou normas jurídicas relacionadas 

em sua essência às causas ou impactos das mudanças climáticas. 

Esta visão, no entanto, é criticada por Peel e Osofsky como demasiadamente 

restritiva e reducionista, apontando que não contempla ações que, embora não 

abordem diretamente a mitigação ou adaptação às mudanças climáticas, têm o 

potencial de provocar efeitos neste sentido.1207 Outra crítica apresentada é que ela 

se tornaria especialmente problemática ao se atentar para o desenvolvimento da 

litigância climática no Sul Global, que tende a adotar como estratégia deliberada 

o uso de argumentos relacionados à questão climática de forma mais indireta ou 

periférica. Deve-se evitar que o citado recorte mais restrito seja apresentado como 

uma definição aparentemente universal de litígios climáticos, quando, na verdade, não 

consegue captar adequadamente casos propostos fora do Norte Global.1208 Destaca-se 

que o reconhecimento dos avanços alcançados no Sul Global se mostra de especial 

importância sob a ótica de promoção de justiça climática, visto que é justamente este 

grupo de países que concentra a maior parte da população vulnerável aos efeitos 

adversos das mudanças climáticas.1209

A luz destas críticas, neste trabalho optou-se por utilizar o conceito trazido 

pelas autoras Peel e Osofsky que definem os litígios climáticos como sendo um amplo 

espectro de ações que direta ou indiretamente estão relacionadas às mudanças 

climáticas. Para as autoras, estas ações se desdobram em diferentes níveis que 

vão desde uma litigância que não lida especificamente com o tema das mudanças 

climáticas, mas que resulta em implicações para mitigação ou adaptação, passando 

por uma litigância que tem as mudanças climáticas como uma das motivações – 

mas não as menciona explicitamente – ou que tem as mudanças climáticas como 

um tema periférico, até alcançar a litigância que tem as mudanças climáticas como 

tema central.1210 Assim, com a união destas diferentes esferas de ações, que vão de 

uma abordagem mais ampla até uma bem específica, obtém-se uma visão bem mais 

abrangente e inclusiva das ações que deveriam ser consideradas litígios climáticos.

A disseminação deste tipo de demanda se traduziu na colocação do Poder 

Judiciário como uma peça-chave do adequado desenvolvimento da política climática 

pelo Estado,1211 tendo vários casos trazido argumentações jurídicas inovadoras e 

1207 PEEL, Jacqueline; OSOFSKY, Hari. Climate Change Litigation: Regulatory Pathways to Cleaner 
Energy Op. Cit. p. 6-9.
1208 PEEL, Jacqueline; LIN, Jolene. Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global 
South. 113(3) American Journal of International Law. 2019. p. 12.
1209 Ibid. p. 5-6. 
1210 PEEL, Jacqueline; OSOFSKY, Hari. Op. Cit. p. 6.
1211 SETZER, Joana; CUNHA, Kamila; FABBRI, Amalia Botter et al. Litigância Climática: novas 
fronteiras para o direito ambiental no Brasil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais (RT), 2019. p. 415.
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releituras de instrumentos jurídicos tradicionais para apontar as violações de direito 

já sofridas, dada a ausência de ações no combate das mudanças climáticas e com o 

objeto de exigir respostas nesse sentido. Acumulando notórios sucessos, assim como 

derrotas, essa categoria de demandas vem se consolidando como uma estratégia 

para garantir que a política climática se torne mais robusta e não “dependente da 

vontade política e dos dissabores de governantes de ocasião”,1212 assim como exigir 

de empresas a consideração da variável climática em suas atividades e processos 

de tomada de decisão, de suma importância em um contexto em que se reconhece 

que 90 empresas foram responsáveis pela maior parte das emissões históricas de 

gases do efeito estufa.1213 Desta forma, os litígios climáticos se apresentam como um 

caminho promissor para a responsabilização dos principais atores a contribuírem com 

as emissões globais e com maior capacidade de promover ações para sua reversão, 

assim como financiar medidas de adaptação. 

Cabe ressaltar que os autores dessas demandas muitas vezes buscam uma 

utilização estratégica dos litígios climáticos, que seja apta a produzir impactos mais 

amplos do que os efeitos diretos determinados em suas sentenças ou decisões finais. 

Nesse sentido, seja a decisão procedente ou improcedente, estes casos têm especial 

relevância dado o seu potencial de gerar impactos indiretos, que extrapolam a esfera 

jurídica. Como as autoras Peel e Osofsky exploram em seu livro “Climate change 

litigation: regulatory pathways to cleaner energy”,1214 os litígios climáticos podem 

auxiliar de diversas formas na intensificação da ação climática, a exemplo (i) da 

solidificação e tradução da ciência climática – é necessário torná-la mais acessível 

para os juízes e, consequentemente, para o público geral –; (ii) da promoção do debate 

sobre a crise climática na sociedade como um todo, com casos se tornando cada vez 

evidentes na mídia; e, assim, (iii) da tendência de impulsionar a adoção de medidas de 

enfrentamento da crise climática por parte dos poderes Executivo e Legislativo.

A doutrina aponta, assim, que este movimento se apresenta como um 

componente importante para o impulsionamento e aperfeiçoamento da governança 

climática pelo globo, além de ser importante mecanismo para a promoção de justiça 

climática. Apesar de reconhecer que os litígios climáticos não seriam uma ferramenta 

1212 GUETTA, Mauricio; OVIEDO, Antonio Francisco P.; BENSUSAN, Nurit. Litigância climática em 
busca da efetividade da tutela constitucional da Amazônia. In. SETZER, Joana; CUNHA, Kamila; FABBRI, 
Amalia Botter et al. Litigância Climática: novas fronteiras para o direito ambiental no Brasil. 1. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais (RT), 2019. p. 268.
1213 Ver nota 14.
1214 PEEL, Jacqueline; OSOFSKY, Hari. Op. Cit.
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de governança ideal – visto que ações judiciais estão sujeitas a diversas restrições1215 

e possuem um enfoque localizado e específico que pode restringir seu impacto –, a 

litigância climática vem sendo colocada como “um caminho-chave para a sociedade 

civil buscar progresso em relação às mudanças climáticas em casos em que governos 

e empresas são percebidos como não realizando ações robustas o suficiente para 

endereçar o problema”.1216

2.  Litigância Climática no Brasil

Como mencionado, o movimento de litigância climática originou-se no Norte 

Global, mas passa por um processo de expansão, existindo hoje casos em 37 países 

espalhados pelo mundo, incluindo o Brasil. O Brasil se destaca como um dos países do 

Sul Global com maior número de casos identificados por plataformas que realizam a 

identificação e catalogação de litígios climáticos pelo mundo, uma comandada pelo 

Sabin Center for Climate Change Law, da Universidade de Columbia,1217 que identifica 

8 casos propostos na jurisdição brasileira, e outra comandada pelo Grantham Institute 

on Climate Change and the Environment da London School of Economics,1218 que 

identifica 9 casos.1219 A primeira decisão climática identificada no país por estas 

plataformas foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 2007 – em caso proposto 

por Maia Filho em face do IBAMA1220 – e trata das mudanças climáticas de forma 

apenas incidental, porém, com o passar dos anos, a questão passou a ser abordada por 

litigantes e magistrados também de forma mais central.

Apesar de ainda ser um fenômeno recente no país, a doutrina vem apresentando 

o Brasil como um “terreno fértil” para a litigância climática. Aponta-se que o Brasil 

possui um arcabouço constitucional e legal avançado para garantir a efetivação do 

direito ao meio ambiente,1221 que inclui normas materiais e processuais que podem ser 

articuladas para “a tutela jurisdicional do clima e dos seres humano e não humanos 

1215 As restrições apontadas incluem limites jurisdicionais, restrições ao acesso à justiça, 
argumentações de que juízes não devem interferir em políticas de combate às mudanças climáticas 
vistas como temática de domínio político. PEEL, Jacqueline; LIN, Jolene. Op. Cit., p. 30-31.
1216 No original: “key avenue for civil society to seek progress on climate change where governments 
and businesses are perceived as not taking sufficiently strong action to address the problem”. (PEEL, 
Jacqueline; LIN, Jolene. Op. Cit., p. 31).
1217 Disponível em <http://climatecasechart.com>. Acesso em 30 set. 2020.
1218 Disponível em < https://climate-laws.org/cclow/litigation_cases>. Acesso em 30 set. 2020.
1219 Consulta realizada em 30 set. 2020.
1220 Disponível em <https://climate-laws.org/geographies/brazil/litigation_cases/maia-filho-v-
environmental-federal-agency-ibama>. Acesso em 30. set. 2020.
1221 SETZER, Joana; CUNHA, Kamila; FABBRI, Amalia Botter et al. Op. Cit. p. 427.

http://climatecasechart.com
https://climate-laws.org/cclow/litigation_cases
https://climate-laws.org/geographies/brazil/litigation_cases/maia-filho-v-environmental-federal-agency-ibama
https://climate-laws.org/geographies/brazil/litigation_cases/maia-filho-v-environmental-federal-agency-ibama
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afetados pelo aquecimento global”.1222 Possui ainda uma jurisprudência progressista 

em matéria ambiental, merecendo destaque a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), que traz amplas possibilidades de aplicação em litígios climáticos.1223 

Faz-se necessário, então, aprofundar alguns destes aspectos de forma a consolidar os 

possíveis caminhos a serem seguidos pelos litigantes no Brasil. 

2.1 Possibilidades no ordenamento brasileiro

A Constituição Federal reconhece em seu artigo 225 o direito ao meio 

ambiente apresentado como um direito fundamental, diretamente ligado ao 

respeito à dignidade da pessoa humana, comprometido com a manutenção do 

equilíbrio ecológico, a promoção da justiça ambiental e o respeito aos direitos das 

gerações futuras. Esta é uma característica de diversas Constituições no Sul Global 

que fortalece a fundamentação de demandas climáticas com base na violação de 

direitos fundamentais e humanos, tendência expressiva neste grupo de países.1224 

Isto porque o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pode e vem 

sendo mobilizado para o enfrentamento da crise climática, uma vez que engloba a 

manutenção do equilíbrio climático e, consequentemente, pode abordar os impactos 

e danos provocados pelas mudanças do clima 

Além de garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

a Constituição Federal estabelece o dever constitucional do poder público e da 

coletividade de defender e preservar o meio ambiente,1225 sendo a defesa do meio 

ambiente também princípio orientador da ordem econômica.1226 A partir desta base 

constitucional, a responsabilidade civil ambiental, por exemplo, é um dos institutos 

trazidos pelo direito ambiental brasileiro que também pode ser mobilizado para 

judicialização da questão climática ao trazer regras de reparação de danos ambientais, 

destacando-se a sua aplicação progressista por parte dos Tribunais Superiores do país. 

Um primeiro avanço neste sentido é a apresentação do princípio da 

precaução como um dos orientadores da responsabilidade civil, que surge a partir da 

constatação de que os danos ambientais podem ser de grande dimensão e de difícil 

1222 WEDY, Gabriel. A importânica da litigância climática no Brasil. In.SETZER, Joana; CUNHA, Kamila; 
FABBRI, Amalia Botter et al. Litigância Climática: novas fronteiras para o direito ambiental no Brasil. 1. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais (RT), 2019. p. 90.
1223 Ibid. p. 105.
1224 PEEL, Jacqueline; LIN, Jolene. Op. Cit. pp. 49-50.
1225 “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”.
1226 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: [...] VI – defesa do meio ambiente; [...]”.
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dimensionamento e comprovação de nexo causal, além da incerteza de sua reparação. 

Este princípio orienta que devemos priorizar condutas que evitem alterações adversas 

das características ambientais e inibir condutas que produzam resultados negativos, 

mesmo diante de incertezas científicas.1227 Tal entendimento foi consagrado pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) por meio do julgamento da ADPF 101, ocasião em que 

se afirmou que “[...] onde a ciência não assegura a preservação, ou não assegura a 

falta, a carência de lesividade ao meio ambiente, a precaução se impõe.1228

O princípio da precaução pretende evitar qualquer risco de dano ao meio 

ambiente, exigindo uma cautela antecipada; é aplicado em situações de incerteza 

científica quanto aos impactos negativos de determinada atividade, buscando-se impor 

medidas que impeçam a degradação ambiental, o que se mostra essencial em um 

cenário de mudanças climáticas que ainda traz algumas incertezas quantos aos futuros 

danos a serem vivenciados. Outro fator digno de destaque é o entendimento de que 

o princípio do poluidor-pagador também orienta a responsabilidade civil ambiental, 

estabelecendo que a obrigação de reparar os danos causados é sempre do poluidor, o 

qual deve arcar com os custos e medidas não só para reparar os danos, mas também 

para preveni-los. Traz justamente a imposição do dever de atividades potencialmente 

causadoras de degradação ambiental internalizarem suas externalidades negativas, 

dentre as quais podem ser identificadas as emissões de gases de efeito estufa.1229 

No atual cenário de injustiça climática, o princípio do poluidor-pagador pode ser 

interpretado como mecanismo de combate à distribuição desigual de ônus e bônus 

climáticos ao fazer com que o poluidor arque com medidas de adaptação e mitigação. 

De modo complementar, a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) 

apresenta um conceito muito amplo de poluidor, classificando-o como pessoa física 

ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente pela 

degradação ambiental, e estabelece a aplicabilidade da responsabilidade civil 

independente de culpa por parte desse poluidor – direto ou indireto. Desta forma, 

a responsabilidade objetiva se aplica sem a necessidade de se provar que houve – 

ou mesmo que tenha efetivamente havido – negligência, imprudência ou imperícia, 

cabendo ao poluidor a obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros. Neste mesmo sentido, reconhece-se ainda o grande avanço da jurisprudência 

1227 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental pós-consumo: prevençao 
e reparação de danos à luz do princípio poluidor-pagador. 1 ed. São Paulo: Letras Jurídicas; Rio de 
Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2015, pp. 80-81. 
1228 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 101. Relatora: Min. Cármen Lúcia. 24 de junho de 2009.
1229 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental pós-consumo: prevenção e 
reparação de danos à luz do princípio poluidor-pagador. 1 ed. São Paulo: Letras Jurídicas; Rio de 
Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2015, p. 85.



476 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

do STJ ao pacificar o entendimento de que a responsabilidade ambiental é baseada na 

teoria do risco integral, segundo a qual as excludentes de responsabilidade civil, como 

força maior ou caso fortuito, não são admitidas. O dever de reparar o dano é imputado 

àquele que cria o risco, ainda que sua conduta a ele não tenha causado diretamente.

A jurisprudência reconhece, ainda, a responsabilidade civil ambiental como 

solidária, ou seja, em situações em que várias fontes foram responsáveis pelo mesmo 

dano, cada uma fica obrigada à sua reparação integral, o que se mostra extremamente 

relevante em cenários de danos ambientais originados por fontes difusas como as 

mudanças climáticas. Interessa, também, destacar como o STJ tem interpretado a 

causalidade no âmbito dos danos ambientais:

Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano urbanístico-ambiental 
e de eventual solidariedade passiva, equiparam-se quem faz, quem não faz 
quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe 
cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando 
outros fazem.1230

Outro avanço significativo obtido a partir da jurisprudência do STJ é o 

reconhecimento, consolidado por meio da Súmula 618 de 2018, da inversão da prova, 

cabendo ao suposto poluidor a demonstração de que sua atividade não causa danos 

ao meio ambiente, se for o caso. Trata-se de interpretação pautada no princípio da 

precaução – in dubio pro ambiente – e na aplicação sistêmica do art. 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que traz regras processuais 

pertinentes ao microssistema de tutela de direitos metaindividuais – abarcando os 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos – como um todo, dentre eles 

a tutela ao meio ambiente.1231 Sua aplicação se justifica na medida que o poluidor 

possui maiores informações sobre sua atividade e assume seus riscos, cabendo a 

ele comprovar que o meio ambiente e a coletividade não estão sujeitos a riscos ou 

ameaças de danos oriundos de sua atividade econômica.1232 Este entendimento é de 

especial importância dada a complexidade da comprovação e mensuração de danos 

relacionados às mudanças climáticas. 

Também quanto ao dano ambiental, há de se ressaltar a interpretação dada pelo 

STJ, e recentemente confirmada pelo STF no Recurso Extraordinário 654833,1233 quanto 

1230 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). Recurso Especial 1.071.741/SP. Relator: Min. 
Herman Benjamin, 24 de março de 2009.
1231 MOREIRA, Danielle de Andrade. Inversão do Ônus da Prova: STJ, REsp 1.049.822-RS (Rel. Min. 
Francisco Falcão): Comentário doutrinário. Revista do Superior Tribunal de Justiça, v. 239, 2015, p. 
1.202-1.224.
1232 WEDY, Gabriel. 2019. Op. Cit.  p. 105.
1233 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 654833. Relator: Min. Alexandre de 
Moraes, 24 de abril de 2020.
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a imprescritibilidade da pretensão de sua reparação. Este entendimento se baseia no 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental 

difuso de 3º geração pautado na solidariedade que antecede todos os demais direitos, e 

seu caráter indisponível e irrenunciável. Reflete ainda o reconhecimento de não existir 

um direito adquirido à degradação ecológica e de peculiaridades do dano ambiental 

que, sem regeneração ou reparação, muitas vezes não se encerra no momento da ação 

impactante no ambiente, mas se prolonga ao longo do tempo, gerando consequências 

que podem afetar até mesmo gerações futuras. Assim, a consolidação de que a ação 

que visa a reparação de danos ambientais é imprescritível coaduna-se com a posição 

de conferir máxima eficácia ao princípio da reparação ambiental, adicionando a ela 

considerações de justiça intergeracional,1234 que possuem um especial destaque nas 

discussões sobre as mudanças climáticas dado que as futuras gerações vivenciarão de 

forma mais intensa os efeitos adversos das mudanças climáticas sem ter contribuído 

para este cenário.

 Por fim, também deve ser pontuado o avanço da jurisprudência do STJ em 

relação ao reconhecimento da possibilidade de imputação de responsabilidade ao 

Estado por danos ambientais, tanto em casos de ação quanto de omissão estatal.1235 

Este entendimento se origina de interpretação do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição 

Federal que versa sobre a responsabilidade de agentes estatais, e avança em determinar 

que na presença dos pressupostos de responsabilidade civil do dano e nexo causal 

– dado se tratar de caso de responsabilidade objetiva – cabe a responsabilização 

estatal em casos de atos comissivos e omissivos que produzam danos ambientais.1236 

Este entendimento se mostra relevante na medida em que grande parte dos litígios 

climáticos em face do Estado buscam justamente apontar a falha na falta de tomada 

de ação por parte de governos no combate às mudanças do clima, as quais apenas 

contribuem para o cenário de injustiça climática. 

 Estes são alguns dos avanços doutrinários, legislativos e jurisprudenciais que 

ajudam a demonstrar em que medida o Brasil seria um “campo fértil para a construção 

de litígios climáticos qualificados no campo técnico”.1237 Cabe se destacar, ainda, o 

amplo leque de ações ambientais que também podem ser manejadas para a tutela 

do clima estável, dado que o clima estável é um dos elementos integrantes do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Gabriel Wedy defende, nesta linha, que são 

instrumentos processuais aplicáveis: (i) a ação civil pública, (ii) a ação popular, (iii) 

1234 WEDY, Gabriel. 2019. Op. Cit. p. 105-106.
1235 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1071741/SP. Relator Min. Herman 
Benjamin, 24 de março de 2009.
1236  WEDY, Gabriel. 2019. Op. Cit. p. 106.
1237  Ibid. p. 106.
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o mandado de segurança coletivo, (iv) o mandado de injunção, (v) a ação direta de 

inconstitucionalidade, (vi) a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e (vii) 

a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental.1238 Este é um grupo 

com uma grande diversidade de ações que possibilitam que uma extensa gama de 

legitimados ativos mobilizem argumentos relacionados às mudanças climáticas 

perante o judiciário buscando a condenação de entes estatais e privados a pedidos 

diversos, sejam no âmbito preventivo seja no âmbito reparatório. A seguir, será 

analisada uma seleção de casos de litigância climática propostos no Brasil de forma a 

exemplificar como estas possibilidades vêm se materializando, buscando-se construir 

um panorama do estado atual da litigância climática nos país.

2.2 Análise de casos brasileiros

Como mencionado, a primeira decisão abordando explicitamente a mudanças 

climáticas identificada por plataformas internacionais como um litígio climático foi 

proferida em 2007, pelo STJ.1239 Porém, apenas nos últimos anos podem ser notados 

casos que trazem em sua argumentação jurídica e pedidos a questão climática de forma 

robusta.  As autoras Joana Setzer, Kamyla Cunha e Amália Botter Fabbri apontavam, 

em março de 2019, que “[a] maior parte dos casos que podem ser classificados como 

‘litigância climática’ consiste de ações genéricas ambientais, que tangenciam o tema 

das mudanças climáticas”,1240 excetuando poucos casos com destaque às ações civis 

públicas propostas em 2014 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de 

mais de 30 companhias aéreas que utilizam o aeroporto internacional de Guarulhos.1241 

Estas ações tiveram como pedido a indenização ou a compensação de emissões 

de gases de efeito estufa atribuíveis às companhias em função das decolagens e 

aterrissagens de suas aeronaves,1242 trazendo a questão climática de forma central. 

No entanto, acabaram passando por uma série de empecilhos processuais, com a 

inclusão da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) no polo passivo e consequente 

remessa para a Justiça Federal, fazendo com que diversas delas fossem resolvidas sem 

apreciação de mérito. Um desses litígios, abordando a companhia KLM, chegou ao STJ 

por meio do REsp 1.856.031/SP, apresentado pelo Ministério Público em janeiro de 

2020, e ainda espera julgamento. 

Desde 2019, nota-se o início de um movimento mais substancial de propositura 

1238  Ibid. p. 90.
1239  Ver nota 28.
1240  SETZER, Joana; CUNHA, Kamila; FABBRI, Amalia Botter et al. 2019. p. 33.
1241  Ibid. pp. 75-79.
1242  Ibid. p. 77.
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de ações que tratem mais profundamente da questão climática no âmbito Federal. A 

seguir serão apresentadas cinco ações pospostas entre os anos de 2019 e 2020, que 

trazem uma argumentação jurídica intimamente ligada às mudanças climáticas de 

forma a se identificar como algumas das possibilidades trazidas pelo ordenamento 

jurídico brasileiro vêm sendo articuladas à tutela do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, em sua vertente climática. 

O primeiro caso apresentado é a ação civil pública (nº 1010603-35.2019.4.01.3800) 

proposta em julho de 2019, pela Advocacia-Geral da União, representando o IBAMA, 

em face de uma empresa siderúrgica (Siderúrgica São Luiz Ltda.) e seu sócio gerente, 

alegando danos ambientais e climáticos causados pelo uso contínuo e fraudulento de 

carvão de origem ilegal em suas unidades no Estado de Minas Gerais. O caso tramita 

na 15º Vara Federal Cível da SJMG e se encontra na fase instrutória, aguardando-se a 

citação dos réus para a análise do pedido de tutela antecipada.

A ação merece destaque porque, em seus pedidos, o autor articula de forma 

inovadora a responsabilização civil de particulares por darem causa a danos 

ambientais, resultantes do desmatamento ilegal para a produção de carvão vegetal, 

neles incluídos os danos climáticos resultantes das emissões de gases de efeito estufa 

oriundos (i) do desmatamento ilegal, (ii) da conversão da biomassa de origem ilegal 

em carvão vegetal e (iii) da queima do carvão de origem ilegal em sua produção 

de aço. Neste esforço, utiliza estratégias também inovadoras para a mensuração 

de danos ambientais climáticos, como o “custo social do carbono”, metodologia 

referenciada pela EPA, a agência ambiental norte-americana, para computar os ônus 

socioambientais da poluição climática, trazendo-se a perspectiva de internalização 

de ônus pela empresa poluidora. Dentre os fundamentos jurídicos, a ação mobiliza a 

Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA, Lei 6.938/1981) e a Política Nacional de 

Mudança Climática (PNMC, Lei 12.187/2009), mostrando a clara associação entre o 

desmatamento e venda ilegal de matéria prima florestal – um dos maiores problemas 

ambientais enfrentados pelo país – com a problemática das mudanças climáticas. Esta 

associação de demandas climáticas com demandas ambientais centrais da jurisdição 

acionada é apontada pelas autoras Peel e Lin como uma característica marcante de 

litígios do Sul Global, como uma forma de fortalecer seus casos e apresentando a 

juízes argumentos melhor conhecidos e testados.1243

Uma segunda ação a ser citada é ação civil pública (nº 1007104-63.2020.4.01.3200)  

com pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente mobilizada pela 

Força-Tarefa Amazônia do Ministério Público Federal (MPF) em face da União Federal, 

1243  PEEL, Jacqueline; LIN, Jolene. 2019. Op. Cit. p. 55.
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IBAMA, ICMBio e FUNAI, em abril de 2020, com o objetivo de conter o desmatamento 

na Amazônia e proteger a saúde dos povos indígenas e comunidades tradicionais 

grupos especialmente vulneráveis em face à pandemia da Covid-19. Na ação, o 

MPF requer um provimento judicial imediato para a implementação de políticas 

públicas articuladas por parte dos réus, objetivando frear o desmatamento e outros 

danos ambientais causados por grileiros, madeireiros e garimpeiros, além de outros 

perpetradores de atividades ilegais na Amazônia, em dez locais identificados como 

hotspots de desmatamento na Amazônia Legal por Plano de Ação produzido por um 

dos réus, o IBAMA.

A fundamentação jurídica do pedido de tutela provisória foi amplamente 

baseada em compromissos climáticos brasileiros, seja no âmbito doméstico, seja 

no âmbito internacional, argumentando os autores que a inação dos réus levaria o 

Brasil a não alcançar as metas previstas na PNMC e a Contribuição Nacionalmente 

Determinada (NDC) brasileira submetida ao Acordo de Paris, especialmente quanto 

ao compromisso de reduzir a taxa anual de desmatamento em 80%. Novamente, 

nota-se a centralidade do combate ao desmatamento na tomada de ação climática 

brasileira – e consequentemente na argumentação de litígios climáticos – o que 

está intimamente relacionado ao perfil de emissões do país que tem como principal 

expoente a mudança do uso da terra. A ação também traz como embasamento a defesa 

de direito fundamentais assegurados pela Constituição Federal, como o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225), direito a vida (art. 5º) e direito à 

saúde (art. 6º), algo também apontado pela doutrina como uma tendência marcante da 

litigância climática no Sul Global, que têm preferência por uma abordagem centrada 

em questões de justiça e focada na proteção da população vulnerável.1244 

Em 21 de maio de 2020, o magistrado da 7ª Vara Federal de Manaus concedeu 

uma liminar determinando que o réus tomassem medidas coordenadas de comando 

e controle para conter as atividades criminosas e ilegais nos hotspots identificados, 

tendo a decisão abordado diversos fundamentos ambientais como a aplicação (i) 

do princípio da precaução, (ii) do princípio de proibição de regressão na proteção 

ambiental e (iii) do princípio de in dubio pro natura, estabelecendo que a determinação 

do ônus da prova e a tomada de decisões preliminares deve ter como objetivo a 

proteção do meio ambiente. No entanto, os réus recorreram da decisão e, em 9 de 

junho de 2020, a liminar for revertida pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região 

1244  Neste sentido ver: PEEL, Jacqueline; LIN, Jolene. 2019. Op. Cit.; SETZER, Joana; BENJMIN, Lisa. 
Climate Litigation in the Global South: Constraints and Innovations. Transnational Environmental Law, 
9(1). 2020. p. 77-101; e RODRÍGUEZ-GARAVITO, César. Human Rights: The Global South’s Route to Climate 
Litigation. AJIL Unbound, v. 114, 2020. p. 40-44. 
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tendo como base o entendimento de que a decisão originária teria adentrado no 

âmbito da discricionariedade administrativa dos órgãos federais quanto à definição 

de políticas públicas ambientais, além de ter colocado em perigo a ordem pública. Em 

face desta nova decisão, os promotores federais recorreram ao Plenário do Tribunal, 

estando o caso atualmente pendente de nova decisão. 

Outra ação civil pública digna de referência é a ação (nº 1009665-

60.2020.4.01.3200) proposta em junho de 2020 pelo Instituto Socioambiental (ISA), 

Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (ABRAMPA) 

e Greenpeace Brasil, em face do IBAMA, com o objetivo principal de declarar nulo e 

sem efeito o Despacho Interpretativo 7036900/20, editado pelo presidente do órgão 

que permitiu a exportação de madeira nativa com menor fiscalização governamental. 

Os autores entendem que o mencionado despacho, ao retirar medidas de fiscalização 

da madeira nativa encaminhada para exportação, estaria contribuindo com o 

contexto de aumento de desmatamento da Floresta Amazônica, intensificado em 

níveis históricos no ano de 2019 e 2020. Como na ação anterior, há uma associação do 

desmatamento com a crise climática, sendo apontado o papel da Floresta Amazônica 

na manutenção do equilíbrio ecológico e climático, bem como uma associação entre 

o aumento significativo das taxas de desmatamento ilegal na Amazônia e o caminho 

traçada pelas políticas públicas ambientais do atual Governo de Jair Bolsonaro.

Em sua fundamentação jurídica, os autores indicam que esta mudança de 

orientação do IBAMA estaria violando diversos direitos fundamentais, entre eles a 

competência da União para proteger o meio ambiente (artigos 23, I, III, VI, VII e 225, § 1º, 

I, II, III, VII); a categoria de patrimônio nacional da Amazônia (artigo 225, § 4º); o princípio 

da proteção ambiental como regente da ordem econômica (artigo 170, VI), aplicável à 

atividade madeireira; a relação entre a proteção ao equilíbrio ecológico como direito 

fundamental e o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida (artigo 

5º, caput); a efetivação do direito fundamental à saúde, (artigos 6º; 196), sendo este 

último relacionado aos alertas sobre os perigos de proliferação de vírus que advém 

do desmatamento, especialmente em populações indígenas vulneráveis. Novamente 

se está diante de uma fundamentação jurídica extensamente baseada na violação 

de direitos fundamentais, incluindo o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, mas também outros direitos que o tem como pressuposto necessário, 

como o direito à vida e à saúde com um enfoque na proteção das populações mais 

vulneráveis.

Por fim destacam-se duas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão 

propostas em junho de 2020, por quatro partidos políticos (PSB, PSOL, PT e Rede 
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Sustentabilidade), com pedido de Medida Cautelar, em face da União, por constantes 

violações de direitos e deveres relacionados ao meio ambiente garantidos pela 

Constituição Federal e pelo desrespeito ao pacto federativo. As ações apontam que 

os crescentes desmantelamentos de políticas de preservação florestal e controle do 

desmatamento estão contribuindo para um aumento das emissões de gases do efeito 

estufa no país. Afirma-se que o desmonte de políticas ambientais e o negacionismo 

frente às mudanças climáticas configuram-se como desrespeito ao dever legal, 

constitucional e político de financiamento de políticas de combate às mudanças 

do clima. São apresentados dados que confirmam a tese de que o Brasil não está 

cumprindo as metas estabelecidas pela PNMC e pelo Acordo de Paris, o que já está 

causando reações negativas na comunidade internacional. 

 Uma das ações é centrada no desmantelamento do Fundo Clima (ADO60 / ADPF 

708), principal mecanismo de financiamento de medidas relacionadas à mudança do 

clima, o qual foi criado pela Política Nacional de Mudança do Clima. Os autores narram 

que, por meio do Decreto 10.143/2019, o governo federal alterou a composição fundo, 

que ficou inoperante devido à falta de nomeação dos membros de seu Comitê Gestor. 

Aponta-se também o contingenciamento do fundo em razão do não direcionamento 

dos recursos e da não elaboração do Plano Anual de Recursos. O pedido consiste 

na confirmação das medidas cautelares pleiteadas, que incluem a reativação 

do funcionamento do Fundo Clima, e na declaração de inconstitucionalidade do 

comportamento omissivo do Poder Público em relação ao fundo. Por fim, os autores 

trazem um pedido subsidiário através do qual requerem que, se o Supremo Tribunal 

Federal entender que houve violação de preceito fundamental, a demanda deve ser 

processada como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).

 O ministro relator Luís Roberto Barroso recepcionou a ação como Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF/708) e convocou audiência pública, 

realizada em 21 e 22 de setembro, em que foram ouvidos 66 profissionais relacionados 

ao tema. Entre as colocações feitas durante os dois dias de audiência, destaca-se 

alegação de que a omissão do governo em relação às queimadas e ao desmatamento 

está causando reações estrangeiras que refletem na diretamente na economia.1245 

Abordou-se também os fundamentos científicos das mudanças climáticas, o panorama 

das emissões brasileiras de GEE, a relação entre direitos fundamentais e a mudanças 

1245 BORGES, Caio. ADPF 708: Fundo clima e políticas ambientais. LINKEDIN. 2020. Disponível em: 
https://www.linkedin.com/pulse/adpf-708-fundo-clima-e-pol%C3%ADticas-ambientais-caio-borges/. 
Acesso em 29 sep. 2020. 

https://www.linkedin.com/pulse/adpf-708-fundo-clima-e-pol%C3%ADticas-ambientais-caio-borges/
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do clima e a desestruturação de instrumentos de proteção ambiental e climática no 

país.1246 

Juntamente com a ADO 60, reconhecida posteriormente como ADPF 708, 

os autores propuseram outra ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

com pedido de Medida Cautelar em face da União (ADO 59). Tendo como base os 

mesmos fundamentos de atentado ao direito ao meio ambiente e ao pacto federativo, 

a ação questiona a interrupção das atividades do Fundo Amazônia em 2019. O 

mecanismo, que possui como objetivo financiar projetos que previnam e combatam 

o desmatamento na Amazônia, faz parte do mecanismo de Redução de Emissões 

Provenientes do Desmatamento da Degradação Florestal (REDD+), desenvolvido a 

partir da Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudança do Clima. A ação narra 

a extinção de mecanismos importantes do fundo após a acusação de irregularidades 

na gestão do mecanismo feitas pelo ministro do meio ambiente Ricardo Salles. O 

instrumento financeiro que estava apresentando resultados positivos no combate 

ao desmatamento, teve mecanismos de gestão e financiamento extintos durante o 

governo Bolsonaro e, desde 2019, está interrompido. Os autores pedem a suspensão do 

comportamento lesivo frente ao Fundo Amazônia e, assim como a ADO 60, consideram 

a possibilidade de reconhecimento da ação como ADPF. A ministra relatora Rosa Weber 

convocou audiência pública sobre o tema, prevista para ser realizada em outubro de 

2020.

Ambas as ações constitucionais analisadas mobilizaram o princípio da precaução 

como lente fundamental dos pedidos e foram propostas em face do Estado como 

resposta aos direitos constitucionais desrespeitados a partir do desmantelamento 

de mecanismos e políticas ambientais. São estas reflexos dos litígios climáticos bem 

sucedidos em face do Estado relacionados a direitos humanos e da tendência do Sul 

Global em seguir o mesmo caminho das ações constitucionais de violação a direitos 

fundamentais já bem firmadas na últimas três décadas.1247 

A partir deste panorama, nota-se uma grande diversidade de autores 

interessados no combate às mudanças climáticas no país, incluindo órgãos do Governo, 

como o IBAMA, associações de defesa do meio ambiente, o Ministério Público e 

partidos políticos. Em contraponto, é perceptível que a maioria das ações possui como 

réus o Governo Federal e seus órgãos, podendo ser interpretadas como judicialização 

de políticas públicas ambientais a partir desempenho ambiental crítico do Governo 

Bolsonaro. Esse cenário espelha o desenvolvimento dos litígios climáticos nos Estados 

1246 Ibid.
1247 RODRÍGUEZ-GARAVITO, César. Human Rights: The Global South’s Route to Climate Litigation. 
AJIL Unbound, v. 114, p. 40-44, 2020.
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Unidos como resposta à administração Trump,1248 que assim como a de Bolsonaro, 

possui uma postura negativa frente ao meio ambiente e às mudanças climáticas. 

Podem ser destacado ainda como pontos de aproximação entre os litígios 

analisados a associação entre as mudanças climáticas e o desmatamento, com 

especial destaque à Floresta Amazônica e a recente escalada no desmatamento, 

traduzindo esta problemática em um cenário de violação de direito fundamentais e 

humanos para a sua fundamentação jurídica de forma articulada ao descumprimento 

de normas climáticas. Estas são tendências notadas de forma mais ampla na litigância 

no Sul Global e se tornam de especial importância no uso dos litígios climáticos para a 

promoção da justiça climática nesta parcela mais vulnerável do planeta. Por fim, nota-

se a mobilização de diversos aspectos progressistas da legislação e jurisprudência 

ambiental brasileira, entre eles alguns destacados neste trabalho, em auxílio dos 

casos, de forma a fortalecer sua fundamentação. Assim, de forma mais ampla, nota-

se que nestes últimos dois anos houve um grande avanço na forma de se abordar a 

questão climática nas ações propostas no Brasil, tendência que ainda tem espaço para 

se intensificar visto que ainda restam ferramentas a serem exploradas.

Conclusões Articuladas

1. O governo federal brasileiro vem adotando uma postura perante o meio 

ambiente que tende a acentuar o cenário de injustiça e desigualdade no país. Assim, 

o Direito surge como intermediário entre aqueles que produzem o risco climáticos e 

os que o suportam, apresentando a litigância como um dos caminhos possíveis para 

combater a injustiça climática.

2. A litigância climática é um movimento global, porém seu desenvolvimento em 

cada país está atrelado ao cenário mais amplo e às possibilidades de cada jurisdição. 

Nesta medida é de especial importância analisar o caso brasileiro para se identificar 

os avanços a serem aproveitados e desafios prioritários a serem enfrentados pela 

litigância climática no país.

3. Nota-se a intensificação do movimento de litigância climática no Sul Global, 

sendo o Brasil uma das jurisdições que mais acumula casos. Desta forma, é fundamental 

atentar para em que nível os litígios propostos no país refletem tendências mais amplas 

identificadas na litigância do Sul Global de forma a seguir exemplos de sucesso, assim 

como proporciona-los.  

4. Os litígios climáticos se intensificaram no Brasil entre 2019 e 2020 como 

resposta aos retrocessos ambientais e a partir da exploração do arcabouço 

1248 SETZER, Joana; CUNHA, Kamila; FABBRI, Amalia Botter et al. 2019. p. 425.
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constitucional, legal e jurisprudencial frente ao meio ambiente. Ainda assim, há um 

grande cenário jurídico, o qual foi parcialmente desenvolvido neste trabalho, que 

tende a ser testado nos próximos anos.  



4. O GERENCIAMENTO DE DESASTRES 
NO SISTEMA NORTE-AMERICANO

CHEILA DA SILVA
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UNIDAVI, Rio do Sul

1. INTRODUÇÃO

O objeto do presente artigo científico é o gerenciamento de desastres no 

sistema norte-americano. 

Os Estados Unidos da América é um país maduro em relação ao Direito dos 

Desastres, em comparação ao Brasil. Desde a década de 60 os EUA têm desenvolvido 

sua legislação ambiental, seja por meio de leis federais ou das constituições estaduais. 

Os desastres no país também foram responsáveis por exigir estratégias do governo. 

Como consequência, os norte-americanos possuem um sistema nacional de resposta a 

emergências que presta auxílio direto às áreas afetadas, sempre que os recursos locais 

não forem suficientes para recuperar os danos provados pela catástrofe. 

Logo, o objetivo geral do presente trabalho é estudar o sistema norte-americano 

para o gerenciamento dos Desastres.

Os objetivos específicos são: a) analisar a estrutura e os procedimentos 

realizados em uma situação de emergência; b) verificar qual a legislação utilizada 

durante a crise; c) descrever como os recursos são disponibilizados à população 

afetada e; d) identificar estratégias utilizadas no sistema norte-americano para o 

gerenciamento dos Desastres. 

O problema sugerido para o presente estudo deverá responder a seguinte 

questão: qual é um dos maiores problemas para o gerenciamento dos Desastres?

Supõe-se que a dificuldade em mensurar os riscos nos Desastres possa ser um 

dos maiores problemas para o gerenciamento de uma situação de emergência.  

O método de abordagem utilizado na elaboração do presente trabalho foi o 

indutivo e o método de procedimento, o monográfico.  O levantamento de dados foi 

realizado através da técnica da pesquisa bibliográfica.
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2. O DIREITO DOS DESASTRES

A partir do momento em que a sociedade passou a compreender que os 

terremotos, vulcões, tempestades e enchentes não eram castigos divinos, mas eventos 

da natureza independentes da vontade humana, surgiu a necessidade da criação de 

normas que regulamentassem medidas de prevenção, gerenciamento, compensação 

e, posteriormente, recuperação das áreas atingidas.1249 

Estes eventos responsáveis por causar severos danos ao homem são chamados 

de Desastres:

Os desastres consistem, conceitualmente, em cataclismo sistêmico de 

causas que, combinadas, adquirem consequências catastróficas. Por 

tal razão, o sentido de desastres ambientais (naturais e humanos) é 

concebido a partir da combinação entre eventos de causas e magnitudes 

específicas. Em outras tintas, trata-se de fenômenos compreendidos a 

partir de causas naturais, humanas ou mistas sucedidas por eventos de 

grande magnitude, irradiando danos e perdas significativas ambiental 

e socialmente.1250

Logo, Desastre é o sentido jurídico atribuído aos fenômenos naturais provocados 

ou não pela ação humana, que decorrem de catástrofes, assim designadas por essa 

terminação em razão dos resultados. 

Ao longo dos anos, as mudanças climáticas têm exigido cada vez mais do 

Direito estratégias urgentes para a mitigação e adaptação aos Desastres1251. Gabriel 

Antonio Silveira Mantelli relata que o Direito dos Desastres precisa estar conectado a 

uma lei reguladora, pois, na ausência de um Direito Ambiental eficiente, haverá mais 

vulnerabilidade na ocorrência dos Desastres.1252

Também deve-se atentar ao fato de que o desenvolvimento de um Direito 

aplicável aos Desastres não é só um desafio do jurista ambiental. Por ser uma questão 

1249 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS). Notícias Unisinos. A Era dos Desastres: 
Professor da Escola de Direito estudou mudanças climáticas e catástrofes ambientais na Califórnia, São 
Leopoldo, 2014. Disponível em: http://www.unisinos.br/noticias/pos-graduacao/a-era-dos-desastres. 
Acesso em: 07 abr. 2020.
1250 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 27.
1251 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS). Notícias Unisinos. A Era dos Desastres: 
Professor da Escola de Direito estudou mudanças climáticas e catástrofes ambientais na Califórnia, São 
Leopoldo, 2014. Disponível em: http://www.unisinos.br/noticias/pos-graduacao/a-era-dos-desastres. 
Acesso em: 07 abr. 2020.
1252 MANTELLI, Gabriel Antonio Silveira. Dos desastres socioambientais ao direito: fatores aplicáveis 
e breve quadro jurídico. In: Revista Direito UFMS, Campo Grande, v. 4, 2018. p. 92. Disponível em: https://
periodicos.ufms.br/index.php/revdir/article/view/4871. Acesso em: 06 abr. 2020.
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multidisciplinar e envolver uma gestão de risco, será necessário um diálogo entre a 

engenharia, ecologia e a sociologia. 1253

Diante desta necessidade, surge o Direito Ambiental e, mais recentemente, o 

Direito dos Desastres com a proposta de, em suma, regulamentar o que está associado 

aos eventos ambientais extremos.1254

O Direito dos Desastres é relativamente novo no Brasil, por outro lado, 

no contexto norte-americano, observa-se mais maturidade e desenvolvimento 

normativo1255. Mediante este cenário, desenvolver-se-á o presente artigo científico, 

com o intuito de estudar como os Desastres são gerenciados no âmbito do sistema 

norte-americano, com a intenção de contribuir para o aprimoramento da legislação 

brasileira. 

3. O DIREITO AMBIENTAL NO CONTEXTO NORTE AMERICANO

O direito ambiental norte-americano é produto do final da década de 60 e início 

da década de 70. Com origem no direito nativo, recebeu pouca influência internacional, 

e por isso é chamado de autóctone. Muito embora Antônio Herman Benjamin diga que 

muitos acreditem ser um equívoco, tendo em vista que os sistemas jurídicos estão em 

constante comunicação.1256

A Constituição dos Estados Unidos da América é o documento constitucional 

nacional mais antigo a perdurar no mundo, contando com mais de dois séculos1257. 

Nela, não se fala em proteção ambiental, o que se encontra é uma vasta e rigorosa 

1253 MANTELLI, Gabriel Antonio Silveira. Dos desastres socioambientais ao direito: fatores aplicáveis 
e breve quadro jurídico. In: Revista Direito UFMS, Campo Grande, v. 4, 2018. p. 92. Disponível em: https://
periodicos.ufms.br/index.php/revdir/article/view/4871. Acesso em: 06 abr. 2020.
1254 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS). Notícias Unisinos. A Era dos Desastres: 
Professor da Escola de Direito estudou mudanças climáticas e catástrofes ambientais na Califórnia, São 
Leopoldo, 2014. Disponível em: http://www.unisinos.br/noticias/pos-graduacao/a-era-dos-desastres. 
Acesso em: 07 abr. 2020.
1255 BARCESSAT, Ana Clara Aben-Athar. Os Desastres e o Direito Ambiental: governança, normatividade 
e responsabilidade estatal, São Paulo. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 2017. p. 70. Disponível em: https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/20763/2/
Ana%20Clara %20Aben-Athar%20Barcessat.pdf. Acesso em: 06 abr. 2020.
1256 BENJAMIN, Antônio Herman. Direito Ambiental no Brasil e nos Estados Unidos. Palestra proferida 
no curso Introdução ao Direito Norte-americano, em 21 de agosto de 2001, degravada por Fernanda 
Nunes Barbosa e revisada por Marcelo Leal. p. 10. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/revfacdir/article/
download/72683/41136. Acesso em: 06 abr. 2020.
1257 VERSTEEG, Mila. A excepcionalidade constitucional americana revisitada. In: Revista Novos 
Estudos Jurídicos, v. 19, 2014. p. 700. Disponível em:  https://siaiap32.univali.br/seer/index. php/nej/
article/view/6667. Acesso em: 06 abr. 2020.
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regulamentação do direito de propriedade privada, sendo, portanto “uma Constituição 

em que os direitos e obrigações operam entre indivíduos e Estado”.1258 

No entanto, o constitucionalismo norte-americano não está limitado ao texto 

constitucional federal ou às ideias a ele associadas, em razão de que:

Ao longo dos últimos dois séculos, os americanos participaram de 

extensa e contínua atividade de elaboração da constituição em 

nível estadual, avaliando e atualizando as escolhas de sua famosa 

equivalente nacional. Esses esforços há muito tempo têm sido 

fundamentais para a tradição constitucional americana e qualquer 

análise sobre a excepcionalidade do constitucionalismo americano 

para os padrões globais permanece incompleta, sem a consideração 

das constituições estaduais1259.

Em outras palavras, a estrutura do direito ambiental norte-americano não pode 

ser avaliada mediante a análise exclusiva da Constituição dos Estados Unidos. Deve-se 

considerar conjuntamente as leis federais e, sobretudo, as constituições estaduais, as 

quais levam as agências federais a emitirem regulações e a intermediarem acordos 

entre os estados, pois, possuem competência para julgar administrativamente, 

executar políticas públicas e regulamentar leis por delegação do Congresso. 1260

Diante deste cenário, não seria razoável analisar cada lei federal ou constituição 

estadual e verificar se existe ou não alguma contribuição ao Direito Ambiental. O 

presente estudo fará uma análise mais específica na estrutura administrativa dos 

Estados Unidos, sobretudo com relação ao gerenciamento dos desastres.

1258 BENJAMIN, Antônio Herman. Direito Ambiental no Brasil e nos Estados Unidos. Palestra proferida 
no curso Introdução ao Direito Norte-americano, em 21 de agosto de 2001, degravada por Fernanda 
Nunes Barbosa e revisada por Marcelo Leal. p. 12. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/revfacdir/article/
download/72683/41136. Acesso em: 06 abr. 2020.
1259 VERSTEEG, Mila. A excepcionalidade constitucional americana revisitada. In: Revista Novos 
Estudos Jurídicos, v. 19, 2014. p. 700-701. Disponível em:  https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/
article/view /6667. Acesso em: 06 abr. 2020.
1260 WEDY, Gabriel. Um histórico sobre o Direito Ambiental nos Estados Unidos. In: Revista Consultor 
Jurídico, 2016. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-jun-11/ambiente-juridico-historico-
direito-ambiental-estados-unidos. Acesso em: 06 abr. 2020.
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3.1. A AGÊNCIA FEDERAL DE GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS - FEMA

A estrutura norte-americana é regida por um sistema conhecido como National 

Incident Management System (NIMS) coordenado pelo Depertment of Homeland 

(DHS). Este departamento possuiu diversas agências, sendo a Agência Federal de 

Gerenciamento de Emergências (FEMA) a responsável pelo gerenciamento dos 

desastres, possuindo sedes regionais, estaduais e locais para auxílio imediato.1261 

A FEMA foi criada em 1º de abril de 1979 por meio de uma ordem executiva 

assinada pelo Presidente Jummy Carter, mediante a qual, inúmeras responsabilidades 

relacionadas aos desastres foram fundidas, fazendo com que, dentre outras agências, 

a FEMA tenha absorvido1262:

•	 Administração Federal de Seguros

•	 Administração Nacional de Prevenção e Controle de Incêndio

•	 Programa Nacional de Preparação para a Comunidade do 

Serviço Meteorológico

•	 Agência Federal de Preparação da Administração de Serviços 

Gerais 

•	 As atividades da Administração Federal de Assistência a 

Desastres do HUD

•	 As responsabilidades de defesa civil também foram transferidas 

para a nova agência da Agência de Preparação Civil de Defesa 

do Departamento de Defesa

Em 23 de novembro de 1988, com a assinatura da Lei de Assistência a 

Emergências e Assistência a Desastres de Robert T. Stafford (Lei Pública 100-

707)1263, criou-se um sistema por meio do qual, após uma declaração de emergência 

presidencial1264, aciona-se a assistência financeira e física através da FEMA1265. A Lei 

1261 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 103-104.
1262 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Sobre a Agência. Site oficial 
do Departamento de Segurança Interna, 2019. Disponível em: https://www.fema.gov/about-agency. 
Acesso em: 06 abr. 2020.
1263 Ela define juridicamente como desastres federais são declarados, determina tipos de assistência 
a serem prestados pelo governo federal e estabelece as modalidades de partilha de custos entre os 
governos federal, estadual e local. CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. 
Direito dos desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 104.
1264 Todas as declarações de emergência e grandes desastres são feitas exclusivamente a critério 
do Presidente dos Estados Unidos. UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). 
O processo de declaração de desastres. Site oficial do Departamento de Segurança Interna, 2020. 
Disponível em: https://www.fema.gov/disaster-declaration-process. Acesso em: 06 abr. 2020.
1265 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Sobre a Agência. Site oficial 
do Departamento de Segurança Interna, 2019. Disponível em: https://www.fema.gov/about-agency. 
Acesso em: 06 abr. 2020.



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

491

Stafford regulamenta não só os programas da FEMA, mas também a maioria das 

atividades federais de resposta a desastres.1266 

Mediante a edição da referida lei, o Congresso procurou incentivar o 

desenvolvimento de planos de preparação para desastres no âmbito local, estadual e 

na coordenação intergovernamental. Além disso, buscou estimular a contratação de 

seguros e o fornecimento de programas de assistência federal para as perdas oriundas 

de Desastres.1267

Em 2000, ela sofreu algumas alterações com a Disaster Mitigation Act (Law 106-

390, 2000), tais como a criação de um programa para a prevenção e mitigação dos 

Desastres, com o intuito de “simplificar a administração dos desastres e controlar os 

custos federais de assistência considerados altos”.1268

Em 1º de março de 2003 a FEMA também passou a contar com mais uma 

missão: fazer parte do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS). Este 

novo departamento “trouxe uma abordagem coordenada à segurança nacional de 

emergências e desastres - naturais e provocados pelo homem”.1269

Até então, a FEMA era uma agência federal independente, a qual se reportava 

apenas ao Presidente. Com a criação do Departamento de Segurança Interna e 

incorporação da agência, a organização e as atividades da FEMA foram reestruturadas. 

Em suma, a agência continuou a administrar as respostas federais aos Desastres, 

contudo, perdeu sua independência decisional. 1270

Ainda no contexto de segurança interna, existe o National Response Framework 

– NRF, um guia que orienta a população a como responder aos mais diversos tipos de 

desastres e emergências, alinhando papeis e responsabilidades para toda a Nação.1271 

1266 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Sobre a Agência. Site oficial 
do Departamento de Segurança Interna, 2019. Disponível em: https://www.fema.gov/about-agency. 
Acesso em: 06 abr. 2020.
1267 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Sobre a Agência. Site oficial 
do Departamento de Segurança Interna, 2019. Disponível em: https://www.fema.gov/about-agency. 
Acesso em: 06 abr. 2020.
1268 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, 2015. p. 305. 
Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/517708. Acesso em: 07 abr. 2020.
1269 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Sobre a Agência. Site oficial 
do Departamento de Segurança Interna, 2019. Disponível em: https://www.fema.gov/about-agency. 
Acesso em: 06 abr. 2020.
1270 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, 2015. p. 306. 
Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/517708. Acesso em: 07 abr. 2020.
1271 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Quadro Nacional de Resposta, 
Quarta Edição. Site oficial do Departamento de Segurança Interna, 2020. Disponível em: https://www.
fema.gov/media-library/assets/documents/117791. Acesso em: 07 abr. 2020. 
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A quarta edição do NRF foi publicada em 29 de outubro de 2019 e orienta a 

comunidade à avançar com suas atividades de preparação para os Desastres, com 

a intenção de conseguir promover a reparação das áreas atingidas, salientando a 

necessidade de reforçar os esforços entre o governo e o setor privado com base na 

coordenação e colaboração.1272

Fernanda Dalla Libera Damacena ensina que o NRF engloba desde o 

planejamento e recuperação dos incidentes meramente locais até os Desastres 

naturais catastróficos. E, em se tratando de prevenção, o guia é orientando com base 

em seis critérios: “planejar, organizar, treinar, equipar, exercitar, avaliar e melhorar”, 

atividades consideradas essenciais para o gerenciamento de um Desastre.1273

Em outubro de 2018, o Presidente Donald Trump assinou a Lei de Reforma de 

Recuperação de Desastres como parte da Lei de Reautorização da Administração 

Federal de Aviação de 2018, as quais visaram reduzir a complexidade da FEMA e 

também fortalecer a capacidade do país para um futuro evento catastrófico.1274

Em suma, a FEMA tem como missão proteger e servir o povo americano, 

antes, durante e após um desastre, coordenando o papel do governo federal desde 

a prevenção até a recuperação dos desastres, sejam eles domésticos, naturais ou 

provocados pelo homem.1275

1272 “The National Preparedness System outlines an organized process for the whole community 
to move forward with its preparedness activities and achieve the National Preparedness Goal. The 
National Response Framework (NRF) sets the strategy and doctrine for how the whole community builds, 
sustains, and delivers the response core capabilities identified in the National Preparedness Goal in an 
integrated manner with the other mission areas. The fourth edition of the NRF emphasizes enhancing 
the unity of effort between the government and the private sector through better coordination and 
collaboration”. UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). National Response 
Framework. Fourth Edition October 28, 2019. Disponível em: https://www.fema.gov/media-library-
data/1582825590194-2f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF _FINALApproved_508_2011028v1040.
pdf. Acesso em: 07 abr. 2020.
1273 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, 2015. p. 304. 
Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/517708. Acesso em: 07 abr. 2020.
1274 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Lei de Reforma de 
Recuperação de Desastres de 2018. Site oficial do Departamento de Segurança Interna, 2020. Disponível 
em: https://www.fema.gov/disaster-recovery-reform-act-2018. Acesso em: 07 abr. 2020.
1275 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Sobre a Agência. Site oficial 
do Departamento de Segurança Interna, 2019. Disponível em: https://www.fema.gov/about-agency. 
Acesso em: 06 abr. 2020.
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3.1.1. O Procedimento para a Declaração de Desastre

No momento em que for verificada a necessidade de uma declaração de 

desastre presidencial para ajudar na recuperação de uma área afetada, a autoridade 

local competente deverá entrar em contato com o Escritório Regional da FEMA e 

solicitar uma Avaliação Conjunta de Danos Preliminares. 1276

Esta avaliação fará um levantamento da área afetada: determinando a extensão 

do desastre; seu impacto sobre os indivíduos e instalações públicas; bem como os 

tipos de assistência federal que possam ser necessários. Após ser concluída, caso a 

autoridade local constate que o dano excede seus recursos, ela poderá enviar uma 

solicitação de declaração ao presidente por meio do escritório regional da FEMA e, em 

conjunto à solicitação 1277:

(...) o governador ou o chefe executivo tribal deve tomar as medidas 

apropriadas sob a lei estadual ou tribal e dirigir a execução do plano de 

emergência estadual ou tribal. O Governador ou o Chefe do Executivo 

Tribal fornecerá informações sobre a natureza e a quantidade de 

recursos governamentais estaduais e locais ou indianos do governo 

que foram ou se comprometeram a aliviar os resultados do desastre, 

fornecerão uma estimativa da quantidade e gravidade dos danos e 

as impacto nos setores público e privado e fornecer uma estimativa 

do tipo e da quantidade de assistência necessária ao abrigo da Lei 

Stafford.1278

 Na maior parte das vezes a avaliação preliminar dos danos é concluída antes 

da solicitação de declaração de Desastre. No entanto, algumas vezes, estando 

evidente se tratar de um evento grave, o pedido para declaração de Desastre pode 

anteceder a conclusão da avaliação. 1279

Caso o pedido seja indeferido, a autoridade local poderá apelar no prazo de 

30 dias, a contar da data da carta de negação, devendo fundamentar seu pedido com 

1276 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). O processo de declaração de 
desastres. Site oficial do Departamento de Segurança Interna, 2020. Disponível em: https://www.fema.
gov/disaster-declaration-process. Acesso em: 06 abr. 2020.
1277 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). O processo de declaração de 
desastres. Site oficial do Departamento de Segurança Interna, 2020. Disponível em: https://www.fema.
gov/disaster-declaration-process. Acesso em: 06 abr. 2020.
1278 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). O processo de declaração de 
desastres. Site oficial do Departamento de Segurança Interna, 2020. Disponível em: https://www.fema.
gov/disaster-declaration-process. Acesso em: 06 abr. 2020.
1279 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). O processo de declaração de 
desastres. Site oficial do Departamento de Segurança Interna, 2020. Disponível em: https://www.fema.
gov/disaster-declaration-process. Acesso em: 06 abr. 2020.
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base em informações adicionais que justifiquem a necessidade de assistência federal 

suplementar.1280

A Lei Stafford prevê dois tipos de declarações: as declarações de emergência 

e as grandes declarações de Desastre. Ambas autorizam o Presidente a fornecer 

assistência federal complementar aos Desastres. O que difere uma da outra é a 

proporção do evento danoso e a quantidade de assistência1281, tal representado pelo 

quadro abaixo:

Quadro 1 – Quadro comparativo entre as declarações de emergência e as declarações de grandes 

Desastres

Declarações de emergência Declarações de grandes desastres

Evento Para qualquer ocasião ou instância Para qualquer evento natural

Finalidade Complementar os esforços dos 
governos locais no fornecimento de 
serviços de emergência; diminuir ou 
evitar a ameaça de uma catástrofe em 
qualquer parte dos Estados Unidos

Fornecer uma ampla gama de programas 
federais de assistência a indivíduos 
e infraestrutura pública, incluindo 
fundos para trabalhos de emergência e 
permanentes

Assistência 

disponível

Assistência Pública1 e Individual2 Assistência Pública3, Individual4 e 
Assistência à Mitigação de perigos5

Valor da 

assistência

Uma única emergência não pode 
exceder US $ 5 milhões

Não prevê um limite específico

Fonte: FEMA, o processo de declaração de desastres1282

1  Somente as categorias A (remoção de detritos) e B (medidas de proteção de emergência) podem 
ser autorizadas sob uma declaração de emergência.
2 O Programa de Indivíduos e Famílias é a única forma de assistência individual que pode ser 
autorizada sob uma declaração de emergência
3 Assistência aos governos estaduais, tribais e locais e a determinadas organizações sem fins 
lucrativos para trabalhos de emergência e reparo ou substituição de instalações danificadas por 
desastres, que podem incluir as seguintes categorias: A - Remoção de detritos; B - Medidas de proteção 
de emergência; C - Estradas e pontes; D - Instalações de controle de água; E - Edifícios e equipamentos; 
F – Utilitários; G - Parques, instalações recreativas e outras.
4  Assistência a indivíduos e famílias, que pode incluir: Programa de Indivíduos e Famílias; Programa 
de Aconselhamento sobre Crises; Gerenciamento de casos de desastre; Assistência ao Desemprego 
em Desastres; Serviços jurídicos para desastres; Programa de Assistência Nutricional Suplementar a 
Desastres.
5  Assistência aos governos estaduais, tribais e locais e a determinadas organizações sem fins 

1280 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). O processo de declaração de 
desastres. Site oficial do Departamento de Segurança Interna, 2020. Disponível em: https://www.fema.
gov/disaster-declaration-process. Acesso em: 06 abr. 2020.
1281 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). O processo de declaração de 
desastres. Site oficial do Departamento de Segurança Interna, 2020. Disponível em: https://www.fema.
gov/disaster-declaration-process. Acesso em: 06 abr. 2020.
1282 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). O processo de declaração de 
desastres. Site oficial do Departamento de Segurança Interna, 2020. Disponível em: https://www.fema.
gov/disaster-declaration-process. Acesso em: 06 abr. 2020.



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

495

lucrativos para ações tomadas para prevenir ou reduzir os riscos de longo prazo à vida e à propriedade 
causados por riscos naturais.

Recentemente, em 2020, a FEMA trabalha para executar uma resposta contra o 

Coronavirús para toda a América em conjunto com a Força Tarefa do Coronavírus da 

Casa Branca, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos e os governos estaduais, 

locais, tribais e territoriais dos Estados Unidos.1283

Em 13 de março de 2020, o Presidente Trump declarou emergência em todo o 

país de acordo com a Sec. 501 (b) da Lei Stafford1284. Por conseguinte, entre o período 

de 20/03/2020 a 05/04/2020 foram assinadas 50 declarações de desastre maior em 

razão da Pandemia do Covid-19.1285

Como uma resposta é mais eficaz quando executada no local, gerenciada 

e amparada pelo governo, a declaração de emergência assinada pelo Presidente 

aumentou o apoio federal: todos os 50 estados passaram a trabalhar em conjunto 

com a FEMA, a qual ativou os 10 Centros Regionais de Coordenação de Resposta para 

intensificar a resposta à declaração de emergência nacional do Covid-19.1286

A FEMA ainda declarou: “a saúde e a segurança do povo americano são nossa 

principal prioridade”. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos continua adotando 

medidas agressivas e proativas para enfrentar a pandemia.1287

3.2. A COMPENSAÇÃO DOS DESASTRES NO CONTEXTO NORTE-AMERICANO

Assim como em muitos países, nos Estados Unidos, a dificuldade de quantificar 

os riscos, em se tratando de uma questão ambiental, também é um problema, pois, não 

1283 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Doença de Coronavírus 2019. 
Site oficial do Departamento de Segurança Interna, 2020. Disponível em: https://www.fema.gov/. Acesso 
em: 07 abr. 2020.
1284 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Stafford Act, as Amended, and 
Related Authorities, 2019. Disponível em: https://www.fema.gov/media-library-data/1582133514823-be
4368438bd042e3b60f5cec6b377d17/Stafford_June_2019_508.pdf. Acesso em: 07 abr. 2020. 
1285 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Desastres. Site oficial 
do Departamento de Segurança Interna. Disponível em: https://www.fema.gov/disasters?field_
dv2_state_ territory_tribal_value_selective=All&field_dv2_incident_type_tid=All&field_dv2_
declaration_type_value=DR&field_dv2_incident_begin_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=1&field_
dv2_incident_begin_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2020&field_dv2_incident_end_
value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&field_dv2_incident_end_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=. 
Acesso em: 07 abr. 2020.
1286 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Perguntas frequentes sobre 
coronavírus (COVID-19). Site oficial do Departamento de Segurança Interna, 2020. Disponível em: https://
www.fema.gov/coronavirus/faq. Acesso em: 07 abr. 2020. 
1287 UNITED STATES. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Resposta ao Coronavírus 
(COVID-19). Site oficial do Departamento de Segurança Interna, 2020. Disponível em: https://www.fema.
gov/ coronavirus/. Acesso em: 07 abr. 2020. 
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existe uma posição definida para quando ou com base em quais critérios o risco seja 

considerado significativo o suficiente para ser reconhecido em uma declaração.1288

Nos casos em que o risco não é bem compreendido o suficiente para ser 

quantificado o problema tornar-se ainda maior. Délton Winter de Carvalho e Fernanda 

Dalla Libera Damacena1289 explicam que “na maioria dos casos de potenciais ou 

prováveis desastres, o sistema decisor (órgão ambiental, agência, judiciário) aparece 

como ponte para um caminho com ou sem volta”, porque não sendo possível identifica-

los, os possíveis riscos podem se transformar em graves catástrofes. 

Diante deste cenário, muitas vezes tem se discutido no poder judiciário a 

responsabilização do Estado. Em eventos como furações, inundações e terremotos o 

direito americano já tem excluído a possibilidade de responsabilização, classificando 

estes eventos como acts of Gods1290, desta forma, os danos causados recaem 

exclusivamente sobre o patrimônio dos prejudicados. 1291

As perdas em consequência dos desastres, sobretudo os naturais, representam o 

desafio tanto para o governo quanto para o setor privado, discutindo-se amplamente 

acerca das indenizações e das coberturas de seguros. Ainda existem alguns programas 

federais que asseguram os indivíduos contra perdas provadas por esta espécie de 

desastre, alguns deles são de contratação obrigatória e outros são seguros privados,1292 

neste contexto:

Além do subsídio a esse tipo de programa, os investimentos por parte 

do governo são muito dispendiosos em função do tipo de produto 

oferecido pelo mercado de seguros, que não assume a cobertura 

de alguns desastres. Nesses casos, o governo age para oferecer a 

cobertura faltante ou auxilia o setor privado para que o faça.1293

1288 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 110.
1289 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 110.
1290 “Acts of Gods significam graves desastres naturais, não previsíveis, excepcionais, inevitáveis 
ou irresistíveis, cujos efeitos não poderiam ser evitados pela diligência humana”. FRAGA, Jesús J. 
La reparación de los danos catastróficos: catástrofes naturales, administración t derecho público: 
responsabilidade, seguro y soidariedad. Madrid: Marcial Pons; Ediciones Jurídicas e Sociales, 2000. p. 58-
59. Apud: CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 110.
1291 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 110.
1292 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, 2015. p. 307. 
Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/517708. Acesso em: 07 abr. 2020.
1293 FARBER, Daniel et al. Disaster, law and policy. Frederick, MD: Aspen Publishers, 2010. p. 321-330. 
Apud: DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito comparado 
norte-americano e europeu. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, 2015. p. 307. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/517708. Acesso em: 07 abr. 2020.
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Além dos seguros do setor privado e do auxílio do governo, a FEMA está 

autorizada para conceder empréstimos aos indivíduos que precisam se recuperar de 

um desastre. Fernanda Dalla Libera Damacena relata que “o custo da atuação estatal 

nesses moldes é bastante alto e tem sido, por anos, motivo de constantes estudos e 

alterações em legislações que buscam saídas para diminuí-lo”.1294

 3.3. A INFRAESTRUTURA NATURAL COMO FORMA DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE 

DESASTRES

Para o direito dos desastres norte-americano a infraestrutura natural é uma 

estratégia para prevenção e mitigação de desastres, fazendo com que os ecossistemas 

passem de simples bens ambientais para serviços ecossistêmicos de prevenção e 

proteção contra os desastres naturais.1295 

Isto porque, uma parte das infraestruturas conhecidas são as do tipo cinza, 

representadas pelas represas, diques, pontes, etc. Outras são as do tipo verde, tais 

como as florestas, matas ciliares, pântanos, corais, etc.. A infraestrutura verde auxilia 

no combate aos desastres de duas formas: a primeira é suavizando e até mesmo 

bloqueando os impactos das forças naturais que atingiriam um determinado grupo de 

pessoas e, a segunda é que após o impacto, a infraestrutura verde pode prover bens e 

serviços para a recuperação da região atingida.1296

Motivo pelo qual o sistema norte-americano considera a infraestrutura natural 

uma estratégia para prevenção e mitigação de Desastres. Bem administrados, os 

ecossistemas podem mitigar deslizamentos de terra, ciclones e furações, além 

de poderem gerar renda com seus produtos para as comunidades após um evento 

catastrófico. 1297

1294 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, 2015. p. 308. 
Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/517708. Acesso em: 07 abr. 2020.
1295 NUSDEO, Ana Maria. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e disciplina jurídica. 
São Paulo: Atlas, 2012. Apud: DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais 
no direito comparado norte-americano e europeu. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, 2015. 
p. 308. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/517708. Acesso em: 07 abr. 2020.
1296 VERCHICK, Robert R. M. Facing Catastrophe: Environmental Action for a Post-Katrina World. 
Cambridge: Harvard University Press, 2010. p. 11-27. Apud: DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A 
governança dos desastres ambientais no direito comparado norte-americano e europeu. In: Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, 2015. p. 308. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/
id/517708. Acesso em: 07 abr. 2020.
1297 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, 2015. p. 308. 
Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/517708. Acesso em: 07 abr. 2020.
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Os estudos sobre a relação entre desastre e infraestrutura natural ainda não são 

conclusivos, a proteção por ela proporcionada depende da avaliação de diversos1298. 

No entanto, ainda assim, redirecionando a visão dos ecossistemas de simples 

bens para um serviço ecossistêmico de prevenção e proteção contra os desastres 

naturais, compele o homem a manter a infraestrutura natural e preservar o meio 

ambiente natural que o rodeia, além de poder servir como um fator defensivo para a 

mitigação dos danos produzidos pelos Desastres.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

1 - A estrutura norte-americana é regida pelo Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Incidentes e coordenado por um departamento que possui diversas 

agências, dentre elas, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA). 

Ela é responsável por proteger e servir o povo americano, antes, durante e após um 

desastre.

2 - A Lei de Assistência a Emergências e Assistência a Desastres de Robert T. 

Stafford regulamenta os programas da FEMA e a maioria das atividades federais de 

resposta a desastres.

3 -  O Quadro Nacional de Resposta orienta a comunidade a promover atividades 

de preparação para os Desastres e tem ressalvado a necessidade de reforçar os 

esforços entre o governo e o setor privado.

4 - Diante de uma situação de Desastre, sendo necessário, uma autoridade 

local entra em contato com o Escritório Regional da FEMA e solicita uma Avaliação 

Conjunta de Danos Preliminares. Após ser concluída, caso a autoridade local constate 

que o dano excede seus recursos, poderá ser enviada uma solicitação de declaração 

de Desastre ao Presidente.

5 - A hipótese formulada foi comprovada: identificar e quantificar os riscos é 

um grave problema nos EUA, pois, não existe uma posição definida para quando ou 

com base em quais critérios o risco seja considerado significativo o suficiente para ser 

reconhecido em uma declaração, colaborando para que os riscos potenciais sejam 

agravados.

1298 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A governança dos desastres ambientais no direito 
comparado norte-americano e europeu. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, 2015. p. 308. 
Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/517708. Acesso em: 07 abr. 2020.
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1. Introdução

No subsistema do Direito Penal Ambiental, os institutos negociais da aplicação 

imediata de pena (transação penal) e da suspensão condicional do processo são 

expressamente previstos na Lei 9.605/98 e sua aplicação já faz parte do cotidiano da 

justiça penal. Aos crimes ambientais praticados por meio de organização criminosa 

também é aplicável o instituto negocial da colaboração premiada, previsto nos art. 

3º-A a 7º da Lei 12.850/2013.

Com a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, no entanto, o ordenamento 

jurídico brasileiro passou a oferecer mais um importante espaço para a atividade 

negocial no Direito Penal. A referida Lei inseriu o art. 28-A no Código de Processo 

Penal que permite ao Ministério Público firmar com o investigado pela prática de 

crimes de média gravidade acordo de não persecução penal, com imposição de penas. 

Embora o instituto do acordo de não persecução penal não possua previsão 

expressa na Lei 9.605/98, sua aplicação aos crimes ambientais é determinada pelo art. 

79 da referida Lei que impõe a aplicação subsidiária das disposições do Código Penal 

e do Código de Processo Penal.

No presente trabalho, pretende-se resolver o problema que diz respeito a 

saber se o acordo de não persecução penal oferece novas passibilidades para a 

tutela do meio ambiente. Para tanto será necessário identificar as peculiaridades e o 

procedimento aplicável aos acordos de não persecução penal nos crimes ambientais. 

Pretende-se comprovar que o acordo de não persecução penal constitui negócio 

jurídico processual que oferece condições mais adequadas para o acompanhamento 

das ações de reparação de danos e para instituição de medidas para a prevenção de 

novos crimes ambientais. 
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A argumentação será desenvolvida conforme o método jurídico-dogmático, 

segundo o qual o ordenamento jurídico é metodologicamente autossuficiente, com 

relações internas harmônicas entre os seus diversos ramos e institutos.1299 O raciocínio 

utilizado é o dedutivo1300, de base cartesiana1301, que visa elaborar uma regulamentação 

suficiente para um adequado sistema de responsabilização da pessoa jurídica. A 

estratégia metodológica utilizada é a análise de conteúdo1302.

As referências são feitas com base na NBR 6023/2018 - Norma Brasileira da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

2. Origem do instituto

O instituto do acordo de não persecução penal possui inspiração no plea 

bargaining do Direito Norte-Americano. 

No sistema jurídico americano há repartição de competência entre o direito 

federal e o direito dos Estados. A competência legislativa dos Estados é a regra. A 

competência federal é a exceção e está delimitada no texto constitucional. O Direito 

Penal e o Direito Processual Penal, nesse contexto, são regulados pelo direito de 

cada Estado, sendo que o direito federal só intervém em tais assuntos de maneira 

excepcional.1303 

O plea bargaining é previsto no Federal Rules of Criminal Procedure, que 

constitui um código federal de processo criminal. Apesar de terem a competência para 

legislar sobre tais matérias, cerca de dois terços dos Estados americanos seguem estas 

regras federais.1304

Segundo a regra 11 do Federal Rules of Criminal Procedure cabe ao sujeito que 

recebe uma imputação criminal escolher entre três opções: 1) pode formalmente se 

declarar culpado (plea of guilty ou guilty plea); 2) com o consentimento do Tribunal, 

pode formalmente declarar que não quer contestar a ação penal, contudo, sem admitir 

sua culpa (plea of nolo contendere); ou 3) pode formalmente se declarar inocente 

1299 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa e DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a pesquisa 
jurídica: teoria e prática. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 41.
1300 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa e DIAS, Maria Tereza Fonseca. Ob. cit., p. 43-44.
1301 DESCARTES, René. O discurso do método. Tradução de M. Ermantina Galvão Gomes Pereira. São 
Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 27-30.
1302 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa e DIAS, Maria Tereza Fonseca. Ob. cit., p. 110-112.
1303 DAVID, Renê. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Tradução de Hermínio A. Carvalho. 
Coimbra: Meridiano, 1978, p. 428-429.
1304 CARDOSO, Henrique Ribeiro e SOUSA JÚNIOR, Eliezer Siqueira de.  Plea bargaining nos Estados 
Unidos da América e os juizados especiais criminais no brasil: uma análise de direito estrangeiro. In 
Revista de Pesquisa e Educação Jurídica. Maranhão, v. 3, n. 1, Jul/Dez. 2017, p. 63.
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(plea of not guilty). No caso do sujeito não fazer qualquer declaração formal, será 

presumida a declaração de inocência.1305 

O plea bargaining é um instituto que permite realizar um acordo entre a 

acusação e a defesa segundo o qual o acusado admite a sua culpa (plea of guilty 

ou guilty plea) ou dispensa o prosseguimento do processo criminal (plea of nolo 

contendere) e recebe em troca uma condenação mais branda, por meio de um processo 

abreviado. No Direito Norte-Americano não há parâmetros que estabeleçam limites 

aos benefícios concedidos aos acusados, sendo que a acusação opera com absoluta 

discricionariedade para firmar os acordos.1306

O sujeito que se declara culpado (plea of guilty - regra 11,  alínea “b”) aceita 

todas as consequências de uma sentença condenatória, inclusive, a constituição de um 

título judicial para a reparação/indenização dos danos sofridos pela vitima no âmbito 

cível. Esta hipótese do Direito Norte-Americano é muito semelhante ao acordo de não 

persecução penal que foi recentemente instituído entre nós.

3. Criticas aos institutos negociais advindos do sistema da common law 

Na doutrina brasileira encontra-se a crítica de que a inclusão em nosso 

ordenamento jurídico penal dos institutos negociais decorre de uma importação 

inadvertida e irresponsável de institutos americanos concebidos com base no sistema 

do common law para o sistema brasileiro, que é baseado na tradição europeia 

continental do civil law.1307 Segundo a critica, “a lógica da plea negotiation conduz a um 

afastamento do Estado-juiz das relações sociais, não atuando mais como interventor 

necessário, mas apenas assistindo de camarote o conflito” 1308 e os acordos, muitas 

1305 UNITED STATES OF AMERICA. Federal Rules of Criminal Procedure. Regra 11, alínea “a”, itens 1 e 
4. Disponível em https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/rule_11.  Acesso em 27 de março de 2019.
1306 CARDOSO, Henrique Ribeiro e SOUSA JÚNIOR, Eliezer Siqueira de.  Ob. cit., p. 62-69.
1307 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Prefácio. in COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; 
LOPES JR., Aury e ROSA, Alexandre Moraes da. Delação premiada no limite: a controvertida justiça 
negocial made in Brazil. Florianópolis, EMais, 2018, p. 13.
1308 DERVAN Lucian E. e EDKINS Vanessa A. . The Innocent Defendant’s Dilemma: An Innovative 
Empirical Study of Plea Bargaining’s Innocence Problem. Journal of Criminal Law and Criminology. vol. 
103, n. 1, 2013, p. 07. Expressando o mesmo argumento: ROSA, Alexandre Moraes da. Para entender a 
delação premiada pela teoria dos jogos: táticas e estratégias do negócio jurídico. Florianópolis: EModara, 
2018, p. 274. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 787.
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vezes feitos às portas dos Tribunais, superam, nos Estados Unidos da América 95% dos 

meios de resolução de casos penais.1309 

 Muito embora, a 6ª emenda da Bill of Rigths1310 expressamente garanta a todos 

o direito a um julgamento por júri popular, imparcial, célere e público, o julgamento 

antecipado é uma característica da justiça penal norte-americana.

Estudo publicado no Journal of Criminal Law and Criminology  sobre a justiça 

negocial e a inocência dos imputados concluiu que mais da metade dos participantes 

(estudantes universitários) inocentes estavam dispostos a admitir falsamente culpa em 

troca de algum benefício. A pesquisa concluiu que quando os participantes do estudo 

são colocados em situações reais de negociação, em vez de hipotéticas, indivíduos 

inocentes são altamente avessos ao risco e, por isso, tendem a admitir a acusação em 

troca de benefícios.1311 

No artigo que publicou os resultados de pesquisa, os autores observam 

que a barganha judicial foi declarada constitucional em 1970 pela Suprema Corte 

americana, no caso Brady vs Estados Unidos - 397 US 742 - em razão da necessidade 

de evitar o colapso dos sistemas judiciais, mas também observou a necessidade de 

instituir garantias para que o instituto não seja usado para induzir réus inocentes a 

admitir falsamente culpa. A Corte entendeu que os acordos somente seriam validos se 

a admissão da imputação fosse livre, consciente e voluntária, o que significa dizer que 

1309 DERVAN Lucian E. e EDKINS Vanessa A. Ob. cit., p. 07. Com base no estudo empírico realizado, os 
autores afirmam que no momento em que  concluíram, cerca de 97% das condenações no sistema federal 
decorre de alegações de culpa. Expressando preocupação com o numero elevado de condenações 
por acordo: ALSCHULER, Albert W. The prosecutor’s role in plea bargaining.    University of Chicago 
Law Review, v. 36, iss. 1, article 3. Disponível em https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol36/
iss1/3. Acesso em 06 de abril de 2020, p. 51-52; ROSA, Alexandre Moraes da. Ob. cit., p. 274; LOPES JR, 
Aury. Prefácio in VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Barganha e justiça criminal negocial: análise das 
tendências de expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. 2 ed. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2018, p. 14 e PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada: legitimidade e procedimento. 3 
ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 46.
1310 UNITED STATE OF AMERICA. National Archives. Bill of Rigths. Disponível em  https://www.
archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript. Acesso em 15 de junho de 2020. Segundo a 6ª 
emenda: Em todos os processos criminais, o acusado gozará do direito a um julgamento rápido e 
público, por um júri imparcial do Estado e do distrito em que o crime foi cometido, qual distrito deve 
ter sido previamente determinado por lei e ser informado sobre a natureza e a causa da acusação; ser 
confrontado com as testemunhas contra ele; ter processo obrigatório para obter testemunhas a seu 
favor e ter a Assistência de Advogados para sua defesa.
1311 DERVAN Lucian E. e EDKINS Vanessa A. Ob. cit., p. 37-38. O estudo admite que é necessário 
aprofundar as pesquisas para entender a motivação dos participantes, mas consideram que a 
possibilidade de evitar os desgastes do processo e a imposição da pena grave de privação da liberdade 
são fatores que levam os participantes inocentes a admitir a imputação que lhes é dirigida.
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a aceitação da imputação não poderia ser induzida por dano físico real ou ameaçado 

ou, ainda, por coação mental que domine a vontade do acusado.1312 

Na justiça criminal norte-americana, contudo, também é possível identificar 

casos em que responsabilidades penais foram expressivamente atenuadas em 

prejuízo do que se pode considerar uma resposta justa aos crimes cometidos. Um 

exemplo marcante de acordo que impediu oferecer uma resposta justa aos crimes 

cometidos é o acordo que beneficiou Jeffrey Edward Epstein, acusado por pedofilia 

e tráfico de menores para fins exploração sexual.1313 Posteriormente ao acordo e à 

reação publica, o Departamento de Justiça Americano retomou as acusações contra 

Jeffrey1314 que não chegaram a ser julgadas em razão de sua morte em agosto de 

20191315. No que diz respeito às pessoas jurídicas, caso bastante representativo de 

punições brandas é o acordo que, em 20121316, beneficiou o Banco HSBC em caso de 

lavagem de dinheiro de organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e ao 

terrorismo.1317  A instituição financeira segue cometendo crimes e fazendo acordos 

com o Departamento de Justiça Americano. Em dezembro de 2019, o banco admitiu 

ajudar os contribuintes americanos a ocultar rendimentos e ativos, pelo que aceitou 

pagar US $ 192,35 milhões em multas.1318

1312 DERVAN Lucian E. e EDKINS Vanessa A.. Ob. cit., p. 12. O caso tratava de acusação de sequestro 
em violação de lei federal. A aplicação da pena de morte era possível, desde que fosse recomendada pelo 
júri. Aceitar a imputação significaria evitar o processo e, consequentemente, a pena de morte. Diante 
da informação de que um coacusado concordou em testemunhar para a acusação, Brady se declarou 
culpado e foi sentenciado a 50 anos de prisão. A Suprema Corte admitiu a validade da manifestação 
de Brady, por entende-la livre, consciente e voluntária. Posteriormente, Brady procurou retirar a sua 
declaração afirmando que aceitou a acusação por medo da pena de morte. O detalhamento do caso 
Brady também pode ser visto em JUSTIA US Supreme Court. Disponível em https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/397/742/#tab-opinion-1948533. Acesso em 11 de abril de 2020.
1313 Sobre o caso, veja-se o documentário Who is Jeffrey Epstein, accused of sexually abusin teen 
girls?, produzido por Miami Herald, sobre o caso Jeffrey e a reação social ao acordo de não persecução 
penal que o beneficiou está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=1jDPzW9COsU. Acesso 
em 15 de junho de 2020.
1314 UNITED STATE OF AMERICA. District Court Southern Disctrict Of New York. Sealed indictment. 
Disponível em https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1180481/download. Acesso em 15 
de junho de 2020.
1315 UNITED STATE OF AMERICA. District Court Southern Disctrict of New York. Press Release 
Number:  19-263. Disponível em https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/statement-manhattan-us-
attorney-death-defendant-jeffrey-epstein. Acesso em 15 de junho de 2020.
1316 UNITED STATE OF AMERICA. Department of Justice. Press Release Number: 12-1478. Disponível 
em https://www.justice.gov/opa/pr/hsbc-holdings-plc-and-hsbc-bank-usa-na-admit-anti-money-
laundering-and-sanctions-violations. Acesso em 15 de junho de 2020; e District Court Eastern District of 
New York. Information. https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1027321/download. Acesso em 
15 de junho de 2020.
1317 CBS NEWS. Why no prosecution for HSBC money laudering? Disponível em https://www.youtube.
com/watch?v=4C05S0pVKQE. Acesso em 15 de junho de 2020.
1318 UNITED STATE OF AMERICA. Department of Justice. Press Release Number: 19-1368. Disponível 
em https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-deferred-prosecution-agreement-
hsbc-private-bank-suisse-sa. Acesso em 15 de junho de 2020.
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Os institutos negociais podem ser mal utilizados, tanto para ferir direitos 

individuais quanto para afastar a devida responsabilidade dos autores de crime. 

Mas, o desvio de finalidade não é um problema que atinge unicamente os institutos 

negociais ou uma característica que lhe seja inerente. Lamentavelmente, desvios de 

finalidade também ocorrem nos casos de investigações e processos criminais que 

são levados à decisão judicial de mérito.  A ocorrência de eventuais desvios, por si 

só, não invalida os benefícios produzidos para a administração da justiça criminal 

pelos institutos negociais. Os desvios devem ser evitados e, uma vez constatada a sua 

ocorrência, os responsáveis devem ser punidos nos termos da lei. 

Apesar dos problemas, o sistema penal norte-americano tem influenciado 

países europeus e latino-americanos à permitir a participação do acusado na 

administração da justiça criminal e a adoção de práticas negociais.1319 

No Brasil, não há levantamento sobre o índice de acordos realizados no âmbito 

penal. O exame estatístico feito pelo Conselho Nacional de Justiça nos relatórios do 

Justiça em números não contabiliza os processos em que ocorre a aplicação imediata 

de pena nem tampouco os feitos nos quais a extinção da punibilidade decorre de 

cumprimento da suspensão condicional do processo, nos termos da Lei 9.099/95. 

Também não são contabilizados os casos em que colaboradores são premiados pela 

indicação de elementos de prova na apuração da responsabilidade criminal de ex-

parceiros. Somente são considerados os índices de conciliação nos feitos de natureza 

cível.1320

Cabe observar que o acordo de não persecução penal materializa opção 

político-criminal de combate rápido e proporcional aos crimes que apresentam média 

gravidade. Também não se pode esquecer que, no Brasil, o acordo de não persecução 

penal, como todos os demais institutos negociais, está submetido ao controle de 

legalidade do Poder Judiciário.

4. Acordo de não persecução penal

Entre nós, o acordo de não persecução penal foi inicialmente previsto no art. 18 

da Resolução 181, de 07 de agosto de 2017, posteriormente alterada pela Resolução 

1319 PEREIRA, Frederico Valdez. Ob. cit., p. 45-46.
1320 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 2019: ano-base 2018 disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.
pdf. Acesso em 15 de junho de 2020. Os índices de conciliação cível estão registrados entre as paginas 
142 a 147.
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183, de 24 de janeiro de 2018, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público.1321 

Para a edição da Resolução 181, o Conselho Nacional do Ministério Público 

considerou, entre outros, os aspectos pragmáticos da carga desumana de processos 

que se acumulam nas varas criminais do país e que tanto desperdício de recursos, 

prejuízo e atraso causam no oferecimento de Justiça às pessoas, de alguma forma, 

envolvidas em fatos criminais; a exigência de soluções alternativas no Processo Penal 

que proporcionem celeridade na resolução dos casos menos graves, com a priorização 

dos recursos financeiros e humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário para 

processamento e julgamento dos casos mais graves; bem com a necessidade de minorar 

os efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória aos acusados em geral, 

reduzindo os efeitos sociais prejudiciais da pena e desafogando os estabelecimentos 

prisionais. 

Embora tais argumentos expressem a realidade de uma difícil atuação 

ministerial, a disposição regulamentar do Conselho Nacional do Ministério Público 

foi editada sem qualquer amparo legal e afrontou a obrigatoriedade da ação penal 

condenatória prevista no art. 100, § 1º, do Código Penal e no art. 24 do Código de 

Processo Penal.

A Lei 13.964/19, no entanto, posteriormente introduziu o instituto do acordo 

de não persecução penal no ordenamento jurídico brasileiro repetindo, quase que 

literalmente, as disposições sobre o instituto constantes da Resolução do Conselho 

Nacional do Ministério Público.

Embora a Resolução 181 do CNMP tenha sido elaborada antes da entrada em 

vigor do art. 28-A do CPP, por ter sido integralmente acolhida pelo dispositivo legal, 

suas orientações padronizam validamente a atuação dos membros do Ministério 

Público na condução de acordos de não persecução penal. Complementando as 

diretrizes da Resolução, a Orientação Conjunta nº 03/2018, das 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de 

Coordenação e Revisão da Procuradoria Geral da República, foi revisada para orientar 

os procedimentos necessários à realização e acompanhamento dos acordos de não 

persecução.

4.1 pressupostos do acordo 

O acordo de não persecução penal pressupõe que o Ministério Público tenha 

elementos suficientes para a propositura de uma ação penal de conhecimento e que 

1321 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução 181, de 07 de agosto de 2017. 
Disponível em: http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-181.pdf. 
Acesso em 15 de junho de 2020.
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as medidas a serem impostas no acordo constituam respostas necessárias e suficientes 

à prática dos crimes.

4.1.1 elementos para a propositura de ação penal

A premissa fundamental para a realização do acordo de não persecução penal 

é que, no caso concreto, exista um lastro probatório mínimo para o oferecimento de 

denúncia pelo órgão do Ministério Público. Nesse sentido, o art. 28-A do CPP é expresso 

ao dispor que o acordo de não persecução penal somente terá lugar quando não for o 

caso de arquivamento do procedimento investigatório. Se for o caso de arquivamento 

do procedimento investigatório, por inexistência de um lastro probatório mínimo sobre 

a prática de um crime ou por ausência de punibilidade concreta para o investigado 

e/ou a pessoa jurídica responsável pelo crime ambiental, o procedimento deve ser 

arquivado sem a possibilidade de acordo.  

O acordo somente poderá ser firmado quando o Ministério Público tiver 

condições concretas para realizar a persecução penal em juízo. Não é possível admitir 

que o Ministério Público utilize uma proposta de acordo para conseguir uma confissão 

de autoria que venha a esclarecer uma investigação que ainda não possui condições 

de apontar indiciados. 

4.1.2 não ser o caso de perseguir a aplicação da pena privativa de liberdade 

O acordo de não persecução não permite ajustar que o suposto autor/

responsável pelo crime ambiental cumpra pena privativa de liberdade. Nos casos em 

que o cumprimento da pena privativa de liberdade constituir a resposta adequada ao 

crime ambiental cometido, por consequência, não será possível firmar o acordo de 

não persecução penal. Se, no caso concreto, o Ministério Público deve buscar a prisão 

do investigado o processo penal de conhecimento é o caminho que se impõe.

No caso das pessoas jurídicas, no entanto, não há a possibilidade fática de 

imposição de penas privativas de liberdade. Por isso, havendo lastro probatório mínimo 

que indique a responsabilidade da pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, o 

acordo de não persecução penal pode ser firmado para resolver a questão penal com 

maior celeridade e eficiência.  
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4.2 requisitos

A possibilidade de utilização do acordo de não persecução penal nos casos de 

crimes ambientais se evidencia no exame dos requisitos estabelecidos pelo Código 

de Processo Penal. Segundo o caput de seu art. 28-A, o acordo de não persecução 

penal somente poderá ser firmado quando: 1) investigado houver confessado formal 

e circunstancialmente a prática de infração penal; 2) a infração penal não tiver sido 

cometida com violência ou grave ameaça; e 3) à infração penal seja cominada pena 

mínima inferior a 04 (quatro) anos. Examinemos, brevemente, cada um dos requisitos.

4.2.1 confissão do investigado

O primeiro requisito para o acordo de não persecução penal diz respeito 

à confissão do investigado. O art. 28-A do CPP diz apenas que é necessário que o 

investigado confesse formal e circunstancialmente a prática de infração penal. 

A confissão do investigado deve ser registrada de maneira formal, mas, a lei não 

determina qual seja a forma a ser observada. 

Nos termos do que orienta o parágrafo 2º do art. 18 da Resolução 181 do CNMP, 

“a confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão registrados pelos 

meios ou recursos de gravação audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das 

informações, e o investigado deve estar sempre acompanhado de seu defensor.” 

O dispositivo regulamentar indica a necessidade de registrar fielmente todos os 

atos de negociação que levaram ao acordo e a manifestação de vontade do investigado. 

O investigado que deve ser assistido por advogado e deve revelar detalhadamente as 

circunstâncias em que a infração penal foi cometida. 

Cabe observar um importante aspecto que não foi tratado no Código de 

Processo Penal: a existência de uma fase de negociação que precede a confissão 

do investigado. A confissão do investigado constitui requisito para o acordo. Mas, o 

investigado não confessará e firmará o acordo se não concordar com as condições 

pretendidas pelo Ministério Público. A confissão é um ato formal que somente se 

realiza após o conhecimento e a concordância do investigado com as condições 

pretendidas pelo Ministério Público. Por isso, visando preservar e comprovar a lisura 

dos atos de negociação, o parágrafo 2º do art. 18 da Resolução 181 do CNMP, determina 

que “as tratativas do acordo serão registrados pelos meios ou recursos de gravação 

audiovisual”.

A confissão do investigado não precisa ser acompanhada da indicação de provas 

que a corroborem. O mérito da pretensão punitiva não será submetida ao exame do 
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Poder Judiciário, apenas o acordo firmado e a confissão serão submetidas ao exame 

judicial para verificação de legalidade. Desta forma, não há a preocupação de que 

elementos de convicção mencionados na fase de negociação possam ser utilizados 

pelo Ministério Público no caso das tratativas para o acordo restarem frustradas. Não 

há o que possa ser utilizado pelo Ministério Público em uma ação de conhecimento. 

Frustrada a negociação, não haverá sequer a confissão formal do investigado.

O Código de Processo Penal, a Resolução 181 do CNMP e a Orientação 

Conjunta do MPF foram silentes quanto aos acordos firmados com pessoas 

jurídicas. No subsistema do Direito Penal Ambiental, as pessoas jurídicas podem ser 

responsabilizadas criminalmente (art. 3º da Lei 9.605/98) e podem receber os benefícios 

do acordo de não persecução penal. Nesses caso, o representante da pessoa jurídica 

poderá confessar, formalmente, a atuação do ente coletivo na pratica criminosa e 

firmar o acordo de não persecução penal em nome da pessoa jurídica. 

4.2.2 infração sem violência ou grave ameaça

O segundo requisito para o acordo de não persecução penal, previsto no art. 

28-A do CPP, é que o crime investigado não tenha sido cometido com violência ou 

grave ameaça. O dispositivo legal não menciona que a restrição se refere apenas aos 

casos de violência contra a pessoa, mas este se apresenta como o entendimento mais 

adequado. 

A violência intencionalmente proferida contra a integridade física ou a vida da 

pessoa humana, bem como a ameaça que lhe ofende a tranquilidade psíquica, elevam 

a gravidade do crime e indicam a inconveniência de solução consensual do conflito 

de natureza penal com a imposição de penas não privativas de liberdade. A mesma 

situação não se apresenta nos crimes em que a violência é dirigida contra coisas. 

Nos crimes contra a fauna, há a possibilidade da prática de violência contra 

animais. O art. 28-A do CPP não menciona expressamente que a violência contra 

animais impede o acordo de não persecução penal. A questão, certamente, provocará 

debates. Contudo, no contexto de um sistema normativo antropocêntrico no qual a 

violência dirigida ao animal impacta diretamente a pessoa humana que a assiste, 

parece ser mais adequado não permitir o acordo de não persecução penal.  A violência 

contra o animal acaba por produzir uma violência contra a pessoa.
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4.2.3 infração penal cuja pena mínima cominada seja inferior a 04 (quatro) anos

Constitui, ainda, requisito para o acordo de não persecução penal que ao 

crime investigado seja cominada pena mínima inferior à 04 (quatro) anos de privação 

da liberdade. Todos os crimes ambientais previstos na Lei 9605/98, em suas figuras 

fundamentais, possuem penas mínimas cominadas inferiores à 04 (quatro) anos.

Para verificar a satisfação do requisito relativo à pena cominada é necessário 

considerar as causas de diminuição e de aumento (§1º do art. 28-A). Ressalvada 

a causa de aumento prevista no §2º do art. 50-A da Lei 9.605/98, que pode elevar a 

cominação mínima de modo a impedir o acordo de não persecução penal nos casos 

em que a área explorada atingir 3.000 ha (três mil hectares), em nenhum outro caso 

haverá impedimento para o acordo de não persecução penal para um crime ambiental 

previsto na Lei 9.605/98.

O Código de Processo penal, a Resolução 181 do CNMP e a Orientação 

Conjunta do MPF não esclarecem sobre a possibilidade de firmar o acordo de não 

persecução penal nos casos de concurso material de crimes. No entanto, pode-se 

entender pela possibilidade do acordo em casos de concurso de crimes, respeitado o 

requisito objetivo da pena mínima cominada inferior à 04 (quatro) anos de privação 

da liberdade. Nos casos de concurso formal  de crimes e de crime continuado, a 

multiplicidade de infrações penais importará em aumento de pena a ser imposto ao 

crime mais grave e será possível o acordo nos casos em que o aumento não elevar a 

pena mínima ao patamar de 04 (quatro) anos. A mesma solução deve ser dada aos 

casos de concurso material de crime. No sentido desta interpretação, o Superior 

Tribunal de Justiça editou para o instituto negocial da suspensão condicional do 

processo a súmula 243, segundo a qual para a concessão do benefício deve-se levar 

em conta o somatório das penas cominadas aos diversos crimes integrantes do 

concurso material. um (01) ano.

4.2.4 inadmissibilidade do acordo

Mesmo satisfeitos os requisitos estabelecidos no caput do art. 28-A do CPP, o 

parágrafo 2º do referido dispositivo determina que não se admitirá o acordo quando: 

a) for cabível a aplicação imediata de pena (transação penal); b) o investigado for 

reincidente; existirem elementos indicativos de conduta habitual, reiterada ou 

profissional (salvo no caso de ofensas insignificantes); c) ter o investigado sido 

beneficiado por acordo de não persecução, transação ou suspensão condicional do 

processo nos 5 anos anteriores à infração; d) nos crimes praticados no âmbito de 
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violência doméstica ou familiar, bem como nos crimes praticados contra mulher por 

razões de sexo feminino.

Sobre os impedimentos, vale observar que, embora não seja possível firmar o 

acordo nos casos em que for cabível a aplicação imediata de pena (transação penal), 

a restrição não se apresenta nos casos em que for cabível a suspensão condicional do 

processo. 

A suspensão condicional do processo é um instituto negocial que apresenta 

amplitude de aplicação menor do que o acordo de não persecução penal. Enquanto a 

suspensão condicional pode ser aplicada aos processos relacionados aos crimes cuja 

pena mínima seja igual ou inferior a 01 (um) ano (art. 89 da Lei 9.099/95), o acordo pode 

ser firmado nas investigações de crimes cuja pena mínima seja inferior a 04 (quatro) 

anos. Nos casos de crimes ambientais cuja pena mínima cominada for igual ou inferior 

a 01 (um) ano, portanto, caberá tanto a suspensão condicional do processo quanto o 

acordo de não persecução penal.

Para a escolha do melhor instrumento negocial de proteção do meio ambiente 

importa observar que, como veremos adiante, o acordo de não persecução penal 

permite ao Ministério Público acompanhar melhor a execução das medidas de 

reparação dos danos causados pelo crime ambiental.

4.3 condições ajustadas 

Conforme os incisos I a V do art. 28-A do CPP, no acordo de não persecução penal 

podem ser ajustadas as condições do investigado reparar os danos causados, renunciar 

aos bens e direitos advindos da prática criminosa; prestar serviço à comunidade ou a 

entidades públicas; pagar prestação pecuniária e/ou cumprir, por prazo determinado, 

outra condição indicada pelo Ministério Público.

Condição de especial relevância no acordo que envolva a não persecução de 

crimes ambientais é a que diz respeito à reparação dos danos causados pelo crime. 

Tratando-se de uma condição ajustada para cumprimento pelo investigado e/ou pessoa 

jurídica durante a execução do acordo, esta obrigação pode perdurar por longo tempo 

até que a reparação possível para o dano seja concluída. Ao contrário do que ocorre 

com a suspensão condicional do processo, prevista no art. 28 da Lei 9.605/98, que pode 

durar até o máximo de 05 (cinco) anos (inciso II), o acordo de não persecução penal 

perdura em fase de execução durante o tempo que for necessário para o cumprimento 

da condição relacionada à reparação possível dos danos causados pelo crime. Nos 

casos de crimes que causem danos de maiores proporções, o acompanhamento pelo 

Ministério Público em relação ao cumprimento das condições ajustadas no acordo 
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para a reparação dos danos ambientais não se encontra submetida à prazo. Esta 

característica do acordo de não persecução penal o torna mais eficiente na tutela 

ambiental do que o instituto da suspensão condicional do processo. 

A condição que importa em renuncia aos bens e direitos advindos da prática 

criminosa permite o confisco antecipado dos referidos bens e direitos. Tratando-se 

de condição para a não persecução penal, não haverá a necessidade de aguardar a 

decisão condenatória transitada em julgado para aplicar a pena de perdimento ou o 

perdimento decorrente do efeito da condenação. De maneira consensual, ajusta-se o 

perdimento dos bens e direitos advindos da prática criminosa e o confisco dos mesmo 

pelo poder público.

O Código de Processo Penal, a Resolução 181 do CNMP e a Orientação Conjunta 

do MPF não dispõem sobre a destinação dos bens e direitos que o investigado e/ou a 

pessoa jurídica renunciaram, deixando a questão a ser resolvida no âmbito do ajuste. 

Se os bens pertencerem à vitima determinada, a ela devem ser restituídos. Em caso de 

proveito auferido com a prática criminosa, o acordo de não persecução penal poderá 

dispor sobre a destinação dos bens e direitos.1322 Pode-se, com tal medida, promover 

compensações ambientais ao sistema ecológico que foi afetado pelo crime.

No que diz respeito ao cumprimento de prestar de serviço e de pagamento de 

prestação pecuniária, na doutrina relevante1323, há quem sustente que tais condições 

não constituem pena, mas sim obrigações negociais equivalentes funcionais da 

pena. O principal argumento é o de que cumprimento de tais medidas não é imposto 

obrigatoriamente, mas sim acordado com quem a irá cumprir. Por tal razão, não há 

condenação no acordo de não persecução e o acordo parcialmente descumprido não 

permite a detração. No entanto, a previsão constante dos incisos do art. 28-A do CPP 

faz expressa remissão aos dispositivos penais que definem penas. A previsão legal 

que determina a execução do acordo no juízo de execuções penais (art. 28-A, § 6º), de 

mesma forma, parece contradizer a ideia de que as condições não são penas e que 

não há condenação.

Como o instituto ainda muito é novo no ordenamento jurídico brasileiro, 

suas aparentes contradições com os pilares do sistema jurídico pré-existente ainda 

suscitarão muitos debates.

Por fim cabe ressaltar as possibilidades oferecidas pela previsão constante no 

inciso V do art. 28-A do CPP que permite o ajuste de outra condição a ser indicada pelo 

Ministério Público. A previsão legal que permite ajustar o cumprimento de condição 

1322 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do acordo de não persecução penal: à luz da Lei 
13.964/2019. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 131.
1323 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Ob. cit., p. 52, 85-88 e 182-183.
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não especificada oferece ao Ministério Público a possibilidade de indicar medidas de 

natureza preventiva da ocorrência de novos crimes ambientais.  

A experiência norte-americana com a justiça penal negocial, inclusive em 

casos envolvendo pessoas jurídicas brasileiras, apresentam um horizonte bastante 

promissor para a prevenção de crimes. Nos casos envolvendo a Petrobrás1324, a 

Brasken1325, a Odebretch1326 e a Embraer1327  o Departamento de Justiça americano 

firmou ajustes que estabeleciam a implantação e o aprimoramento de programas de 

integridade, bem como a participação em atos de gestão das empresas envolvidas 

na prática de crimes. Estas medidas ampliam de maneira importante o controle 

preventivo sobre a prática de crimes por intermédio de pessoas jurídicas. 

No ambiente corporativo, denomina-se por programa de integridade (ou 

programa de compliance) o conjunto de regras e regulamentos impostos por uma 

empresa a todos os seus colaboradores, incluindo-se os diretores e  gerentes, que 

visam preservar o cumprimento rigoroso das leis e regulamentos que incidem 

sobre o desenvolvimento de suas atividades, de modo a evitar, detectar e corrigir 

qualquer desvio ou inconformidade que possa afetar a sua imagem, credibilidade 

e reputação perante os seus clientes e a sociedade. O programa constitui um 

importante instrumento para a mitigação dos riscos, conservação dos valores éticos 

e sustentabilidade empresarial, de modo a assegurar a continuidade do negócio e a 

proteção dos interesses dos stakeholders.1328 

Em sua projeção para o Direito Penal (o criminal compliance), os programas de 

integridade visam observar as regras e as proibições do Direito Penal. A implantação 

de um programa de integridade criminal atende a duas finalidades básicas. Por 

1324 UNITED STATE OF AMERICA. Department of Justice. Petrobras non-prosecution agreement and 
statement of facts. Disponível em https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1096706/download. 
Acesso em 15 de junho de 2020.
1325 UNITED STATE OF AMERICA. Department of Justice. Braskem plea agreement. Disponível em 
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919906/download. Acesso em 15 de junho de 2020.
1326 UNITED STATE OF AMERICA. District Court Eastern District of New York. Odebretch plea 
agreement. Disponível em https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/920101/download. Acesso em 15 
de junho de 2020.
1327 UNITED STATE OF AMERICA. District Court for the District of Florida. Embraer dpa. Disponível 
em https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/904636/download. Acesso em 15 de junho de 2020.
1328 BERTOCCELLI, Rodrigo de Pinho. Compliance. In CARVALHO, André Castro; BERTOCCELLI, 
Rodrigo de Pinho; ALVIM, Tiago Cripa e VENTURINI, Otavio (orgs). Manual de compliance. Rio de Janeiro 
Forense, 2019, p. 38-39;  GIOVANINI, Wagner. Compliance: a excelência na prática. São Paulo. Ed. do Autor, 
2014, p. 20-21; BALCARCE, Fabián I. e BERRUERZO, Rafael. Criminal compliance y personas jurídicas. 
Montevidéo/Buenos Aires: BdeF, 2016, p. 139-140; SARCEDO, Leandro. Compliance e responsabilidade 
penal da pessoa jurídica: construção de um novo modelo de imputação baseado na culpabilidade 
corporativa. São Paulo: LiberArs, 2016, p.139; BENEDETTI, Carla Rahal. Criminal compliance: instrumento 
de prevenção criminal corporativa e transferência de responsabilidade penal. São Paulo: Quartier Latin, 
2014, p. 81 e 143; e CARDOSO, Débora Motta. Criminal compliance: na perspectiva da lei de lavagem de 
dinheiro. São Paulo: LiberArs, 2015, p. 37. 
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um lado, o programa pretende evitar a prática de crimes no desenvolvimento das 

atividades empresariais, por meio do controle dos riscos que lhe são inerentes, de 

modo a satisfazer sua função preventiva. Por outro, o programa deve oferecer resposta 

adequada aos problemas que foram identificados por seus mecanismos de controle 

nas atividades empresariais. Neste sentido, é necessário instituir procedimentos para 

corrigir os problemas encontrados e comunicar às autoridades competentes a notícia 

da ocorrência de eventuais crimes. Por meio de tais providências, o programa de 

integridade criminal atende à sua função de confirmação do Direito.1329 

Com a instituição do acordo de não persecução penal no ordenamento 

jurídico brasileiro, o Ministério Público também poderá ajustar com pessoas jurídicas 

responsáveis por crimes ambientais o cumprimento das medidas que se apresentam 

mais efetivas para a prevenção de crimes ambientais.

5. Procedimento do acordo

Por suas peculiaridades, o negócio jurídico1330 do acordo de não persecução 

penal pressupõe a possibilidade de promover a atitude colaborativa entre os 

interessados, apesar da desconfiança reciproca quanto às estratégias dos demais 

participantes, em cada uma das etapas da negociação.

5.1 negociação 

O acordo de não persecução penal sempre terá início com as negociações 

que se estabelecem entre o Ministério Público, o investigado e/ou a pessoa jurídica 

responsável pelo crime ambiental para o estabelecimento das condições do acordo. 

 A negociação é um processo para a tomada de decisão no qual duas ou 

mais partes discutem um assunto visando resolver as diferenças relativas a seus 

interesses.1331 No contexto do acordo de não persecução penal, é um processo que 

busca estabelecer uma situação vantajosa tanto para os titulares da persecução penal 

1329 BALCARCE, Fabián I. e BERRUERZO, Rafael. Ob. cit., p. 157-158; CARDOSO, Débora Motta. Ob. 
cit.,  p. 12; SIEBER, Ulrich. Programas de compliance no direito penal empresarial: um novo conceito 
para o controle da criminalidade econômica. Tradução de Eduardo Saad-Diniz. In: OLIVEIRA, Willian 
Terra; LEITE NETO, Pedro Ferreira; ESSADO, Tiago Cintra e SAAD-DINIZ, Eduardo (orgs.). Direito penal 
econômico: estudos em homenagem aos 75 anos do Professor Klaus Tiedemann. São Paulo: LiberArs, 
2013, p. 295, 298-299; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge e SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito 
penal e lei anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 113-114; BENEDETTI, Carla Rahal. Ob. cit.,  p. 
86 e CABETTE, Eduardo Luiz Santos e NAHUR, Marcius Tadeu Maciel. “criminal compliance” e ética 
empresarial: novos desafios do Direito Penal Econômico. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2013, p. 15.  
1330 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Ob. cit., p. 84.
1331 LEWICKI, Roy J.; SAUNDERS, David M. E BARRY, Bruce. Fundamentos de negociação. Tradução de 
Felix Nonnenmacher. 5 ed. Porto Alegre: AMGH, 2014, p. 03.
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em juízo como para o investigado e/ou a pessoa jurídica.  A interdependência que 

se estabelece entre os envolvidos é integrativa, na medida em que os ganhos devem 

ser mútuos. A concretização dos objetivos de uma das partes ajuda a outra parte a 

concretizar os seus próprios objetivos, no contexto de uma integração positiva que 

viabiliza a realização dos objetivos de ambas as partes.1332  

A fase de negociação perdura do contato inicial entre os negociadores até a 

formalização do acordo de não persecução penal em um termo escrito. 

O primeiro contato no qual se levanta a possibilidade de acordo pode 

decorrer de iniciativa do investigado ou do representante do Ministério Público. Para 

a validade do acordo não é necessário que a iniciativa do contato inicial seja do 

investigado. A iniciativa pode ser do representante do Ministério Público. 

O Ministério Público Federal, por meio das 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação 

e Revisão da Procuradoria Geral da República, após a edição da Lei 13.964/2019, 

revisou a Orientação Conjunta nº 03/2018 para estabelecer um procedimento padrão 

para a realização do acordo de não persecução penal. Nesta orientação, a iniciativa 

de negociação cabe ordinariamente ao membro do Ministério Público (item 4), sem 

prejuízo da possibilidade do investigado propor o acordo (item 1.3). 

Por analogia ao disposto no § 6º do art. 4º da Lei 12.850/2013, que trata da 

colaboração premiada, a negociação do acordo deve se desenvolver sem a participação 

do juiz da causa. A restrição visa preservar a voluntariedade do investigado e/ou 

representante da pessoa jurídica, bem como a imparcialidade do julgador. É muito 

importante que, caso as negociações sejam infrutíferas, o julgador tenha condições 

de realizar um julgamento imparcial sobre as imputações deduzidas em face daquele 

que anteriormente ponderou sobre a possibilidade de confessar a prática de crimes.

1332 LEWICKI, Roy J.; SAUNDERS, David M. E BARRY, Bruce. Ob. cit., p. 11. Como esclarecem os autores, 
importa distinguir a situação em que a relação de interdependência que se estabelece entre as partes 
é distributiva da situação em que a interdependência é integrativa. Na interdependência distributiva 
apenas uma das partes pode atingir a meta, de modo que a sua vitória impõe derrota a outra parte. Tal 
relação pode ser exemplificada na competição que se estabelece em uma corrida, na qual somente pode 
haver um vencedor. Na interdependência integrativa, por outro lado, para que uma das partes ganhe é 
necessário que a outra também ganhe. Os ganhos mútuos caracterizam a interdependência integrativa. 
Neste contexto, a negociação que viabiliza o acordo de não persecução penal se desenvolve por meio 
de interdependência integrativa entre os agentes da persecução penal, o investigado e o representante 
da pessoa jurídica, se for o caso.
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5.2 termo de acordo

Concluída a fase de negociação, os envolvidos devem firmar o acordo de 

maneira formal em um termo escrito. Conforme disposto no art. 28-A, § 3º, do CPP, 

o acordo de não persecução penal deve ser firmado por escrito pelo membro do 

Ministério Público, o investigado e representante da pessoa jurídica, se for o caso, e 

defensor. 

Necessariamente, o acordo deve conter disposições sobre as condições 

ajustadas para cumprimento pelo investigado e para a pessoa jurídica, se for o caso.

5.3 homologação Judicial

 Nos termos do parágrafo 4º do art. 28-A do CPP, firmado o acordo de não 

persecução penal, o respectivo termo será submetido ao juiz competente para 

homologação. É forma de controle judicial que impede eventuais abusos e confere 

legitimidade ao ajuste que materializa a resposta mais adequada ao caso criminal.

Embora o dispositivo legal  não indique expressamente qual seja o juiz a quem 

caberá homologar o acordo, a homologação deve ser decidida pelo juiz a quem 

competir examinar o processo criminal de conhecimento a ser instaurado ou em 

tramite para a apuração dos crimes ambientais a que se refere o acordo. Nos casos 

em que a apuração dos crimes for de competência de juízos distintos, deve o acordo 

de não persecução penal ser fracionado para que cada uma de suas partes seja 

homologada pelo juiz que é competente para o processo e julgamento dos crimes 

a que se refere. O ideal é que sejam firmados termos distintos. Contudo, é possível 

que um juízo homologue a parte que lhe compete e remeta cópia do termo ao juízo 

competente para que exame a possibilidade de homologar as demais disposições.

  Cabe observar que, no exame judicial sobre a homologação do acordo de 

não persecução penal, o magistrado somente poderá verificar a voluntariedade do 

investigado e do representante da pessoa jurídica, se for o caso, e a legalidade do 

acordo. O juiz não poderá examinar o mérito das imputações nas quais se fundamenta 

o acordo. Satisfeitos os requisitos legais, o juiz deve homologar o acordo firmado entre 

as partes. 

O juiz deve averiguar se o acordo firmado decorre da livre manifestação de 

vontade do investigado, especialmente nos casos em que o mesmo está ou esteve sob 

efeito de medidas cautelares.  A verificação da liberdade do investigado para firmar 

o acordo deve ser apurada no contato pessoal que o juiz deverá obrigatoriamente 

ter com o mesmo e seu defensor em audiência designada para a homologação (§4º 
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do art. 28-A). Da mesma forma, é necessário constatar a liberdade de quem atua em 

representação de pessoa jurídica apontada como responsável pelo crime ambiental.

O art. 28-A do CPP não impede o acordo nos casos em que o investigado ou o 

representante da pessoa jurídica estiver preso. Nos casos de colaboração premiada, 

o inciso IV do parágrafo 7º do art. 4 da Lei 12.850/13 expressamente admite que o 

colaborador firme o acordo enquanto estiver preso. Por analogia, deve-se entender 

que o investigado ou representante preso também pode firmar acordo de não 

persecução penal. Neste caso, o juiz deverá ter maior cuidado na análise das condições 

estabelecidas no acordo e nas informações prestadas pelo preso quando de sua oitiva. 

O juízo de homologação permite que o magistrado examine,  no caso concreto, 

a proporcionalidade das condições ajustadas. Nos termos do parágrafo 5º do art. 28-A 

do CPP, “se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições 

dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público 

para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e 

seu defensor.” A possibilidade do juiz avaliar a adequação do acordo, contudo, não 

implica em autorização para que o magistrado passe a negociar com o investigado as 

condições do acordo. Após a análise judicial, as negociações do acordo retomam com 

o Ministério Público.

Do referido dispositivo pode-se extrair que as condições do acordo devem ser 

ajustadas de maneira proporcional ao crime cometido. A análise da proporcionalidade 

constitui aspecto do exame de legalidade, que permite ao juiz não homologar o acordo 

caso verifique desproporcionalidade das condições ajustadas .

Nos termos do parágrafo 7º do art. 28-A do CPP, o juiz poderá recusar 

homologação ao acordo que não atender aos requisitos legais ou quando não for feita 

a reformulação prevista no parágrafo 5º. Em face da decisão judicial que recusa a 

homologação do acordo, cabe recurso em sentido estrito, nos termos do inciso XXV do 

art. 581 do Código de Processo Penal.

5.4 execução do acordo

Homologado o acordo, a persecução penal não se inicia em juízo, devendo 

o investigado e a pessoa jurídica, se for o caso, cumprir as condições estabelecidas 

perante o juízo de execuções penais (art. 28-A, § 6º). Enquanto as condições do acordo 

estiverem sendo cumpridas a prescrição da pretensão punitiva não corre. Nos termos 

do inciso IV do art. 116 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva é suspensa 

enquanto não estiver cumprido ou não for rescindido o acordo de não persecução 

penal.
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Cumpridas todas as condições, o juiz competente decretará extinta a 

punibilidade do investigado (art. 28-A, § 3º). Embora não fique claro na disposição 

legal, o juízo competente é o juízo da execução perante o qual o acordo foi cumprido.

A natureza penal do acordo de não persecução penal, que possibilita a extinção 

da punibilidade sem uma condenação judicial, permite a aplicação do instituto nos 

casos em que, apesar de iniciada a persecução, não houver condenação. O item 8 a 

Orientação Conjunta nº 03/2018 admite expressamente o acordo no curso da ação 

penal. A hipótese é de retroatividade da disposição que é mais favorável ao acusado 

que ainda não foi condenado. Embora a questão desperte controvérsia, o início da 

persecução não torna preclusa a oportunidade de acordo sobre a sua continuidade, 

pois antes da decisão de mérito o objetivo da persecução ainda não foi alcançado.

6. Rescisão do acordo 

O Código de Processo Penal prevê, no parágrafo 10º do art. 28-A, a rescisão do 

acordo em razão do descumprimento das condições ajustadas. Nos termos do referido 

dispositivo, descumprida qualquer das condições ajustadas, o Ministério Público 

deverá comunicar o fato ao juízo da execução, para fins de sua rescisão. 

Certamente, a rescisão deve ser precedida de procedimento no qual o 

investigado e/ou representante da pessoa jurídica, se for o caso, possam justificar o 

descumprimento. Comprovado motivo de força maior ou circunstância que não esteja 

sob o controle do investigado e justifique o descumprimento do ajuste, o acordo deve 

ser mantido em favor do beneficiado. Neste caso, deve-se readequar o cumprimento 

das condições de modo a preservar as finalidades do acordo.  Se o acordo for 

rescindido, por outro lado, caberá ao Ministério Público promover a persecução penal 

em juízo por meio do oferecimento de denúncia.     

Iniciado o processo de conhecimento, o Ministério Público poderá deixar de 

oferecer ao acusado a suspensão condicional do processo  em razão do anterior 

descumprimento do acordo (art. 29-A, § 11).

7. Acordo de não persecução penal para os crimes ambientais 

O subsistema do Direito Penal Ambiental passou a ter no acordo de não 

persecução penal um instrumento negocial que aumenta a potencialidade de 

consecução de seus objetivos, resolvendo de maneira mais célere os casos criminais e 

promovendo as medidas necessárias à reparação dos danos ambientais.
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O acordo se apresenta atrativo aos autores e pessoas jurídicas responsáveis por 

crimes ambientais na medida em que permite a extinção da punibilidade sem uma 

condenação criminal, bem como o ajuste sobre as medidas necessárias à reparação 

dos danos decorrentes dos crimes ambientais. 

O acordo é vantajoso para a sociedade pois permite ao Ministério Público 

acompanhar a execução de todas as ações necessárias à reparação dos danos 

ambientais, sem a limitação temporal que é estabelecida para a suspensão condicional 

do processo, bem como permite promover a execução de medidas protetivas do meio 

ambiente sem a necessidade de esperar a longa tramitação dos processos judiciais. 

Nos casos mais complexos que envolvam a atuação de pessoas jurídicas, o acordo 

permite ajustar medidas para o aprimoramento dos atos de gestão empresarial, 

incluindo os controles internos de integridade que visam prevenir a prática de novos 

crimes ambientais. 

8. Conclusões

De tudo o quanto foi exposto, pretende-se chegar as seguintes conclusões:

a) o acordo de não persecução penal constitui negócio jurídico processual que 

permite obter bons resultados nos casos de crimes ambientais; 

b) o acordo de não persecução penal pode ser firmado com pessoas físicas e com 

pessoas jurídicas; 

c) O acordo de não persecução penal é vantajoso para a sociedade pois permite ao 

Ministério Público acompanhar melhor a execução de todas as ações necessárias à 

reparação dos danos ambientais; e

d) O acordo de não persecução penal é vantajoso para a sociedade pois ajustar 

medidas para o aprimoramento dos atos de gestão empresarial, incluindo os controles 

internos de integridade que visam prevenir a prática de novos crimes ambientais.
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1. INTRODUÇÃO

Diante da necessidade de proteção do meio ambiente (nos termos do artigo 

225, caput, da Constituição Federal de 1988), é imprescindível o comprometimento 

de todos (Poder Público, coletividade, organizações da sociedade civil, organizações 

não governamentais, empresas públicas e privadas, entre outros – numa verdadeira 

“participação ampliada”) com a responsabilização da manutenção dos níveis 

ambientais adequados para que presentes e futuras gerações possam desfrutar de uma 

vida digna com qualidade ambiental, ou seja, que tenham acesso ao direito humano e 

fundamental conhecido como “meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Portanto, 

deve-se implementar instrumentos efetivos para evitar o retrocesso ambiental, na 
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atual Sociedade globalizada e do Risco (conforme expressão cunhada por Ulrich 

Beck). 

É necessária, dessa forma, uma política legislativa efetiva e protetiva ao meio 

ambiente criada através de mecanismos dispostos pela governança para a manutenção 

(e, posterior, incremento) dos níveis já consagrados de proteção, para que não haja 

qualquer retrocesso, o que está plenamente de acordo com a disposição do princípio 

da vedação ao retrocesso socioambiental, que não permite empobrecimento na 

qualidade ambiental.

Nessa linha de raciocínio, o presente artigo visa, primeiramente, abordar 

o significado da Sociedade do Risco hoje vivenciada, para, em seguida, apontar a 

imprescindibilidade de uma governança eficaz para a adequada gestão do meio 

ambiente, tendo em vista que os efeitos serão sentidos por todos (uma vez que, o 

meio ambiente e, principalmente, seus danos, não respeitam fronteiras políticas ou 

terrestres pré-estabelecidas pelos Estados). 

Em seguida, aponta a relação direta entre tal instrumento de governança com 

o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) de nº. 16, da Agenda 2030, criada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), como forma de manter as instituições 

“eficazes, responsáveis e inclusivas”. Após, relaciona tal sistemática com as orientações 

dos princípios da vedação ao retrocesso e da dignidade da pessoa humana (no seu 

enfoque ambiental). 

2. A NECESSIDADE DE GOVERNANÇA EFICAZ NA ATUAL SOCIEDADE DO RISCO

Atualmente, o mundo está conectado, em uma verdadeira relação de (inter)

dependência dos recursos e serviços disponíveis à população, bem como dos territórios 

ou estruturas governamentais. Esse fenômeno ocorre inclusive no que diz respeito as 

crises, como econômica e financeira, que atinge o globo desde o início do século XXI. 

Trata-se, portanto, de uma “Sociedade do Risco”1333, conforme pregada por 

Ulrich Beck, por se tratar de uma sociedade em que as decisões humanas provocam 

riscos, que colocam em perigo a sobrevivência e o prolongamento da vida, afetando 

presentes e futuras gerações. 

Tal peculiaridade é característica notável no que se refere aos elementos 

que compõem o meio ambiente, vez que os sistemas ambientais e os ecossistemas 

não se enquadram perfeitamente nas fronteiras políticas determinadas pelos países, 

sofrendo os danos decorrentes de suas ações. Isso ocorre, porque os efeitos de ações 

degradantes produzidas pela Humanidade não são delimitados no tempo e espaço, o 

1333 BECK, Ulrich. La SociededdelRiesgo: hacia una nuevamodernidad. Barcelona: Paidós, 1998.
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que no dizer de Beck representa um efeito “boomerang”1334, pois a ação se reflete em 

seu próprio autor.

“Os avanços tecnológicos, sem par na humanidade, ocasionaram novos riscos 

provenientes (...) de decisões tomadas por nossos concidadãos e, dada a sua gravidade, 

assumem-se como capazes de colocar em xeque toda a possibilidade de vida no nosso 

planeta”1335.

Esta realidade é intensificada atualmente em razão dos processos de 

globalização, que encolhe as distâncias e aproxima as pessoas (principalmente no que 

se refere as modificações introduzidas pelos avanços tecnológicos, que possibilitam, 

entre outros benefícios, um fluxo maiores de informações, serviços, mercadorias 

e pessoas), que integra todo o globo e dá origem à chamada “ordem internacional 

global”1336 ou a “aldeia global”1337, onde as fronteiras e barreiras geográficas sofreram 

um processo de encolhimento, o que, por consequência, resulta numa intensificação 

das consequências socioambientais significativas dos riscos, bem como tem seus 

efeitos negativos ampliados em razão dos problemas trazidos por aquela mencionada 

“Sociedade do Risco”. 

“Em outras palavras, a globalização representa uma mudança significativa no 

alcance espacial da ação e da organização sociais, que passa para uma escala inter-

regional ou intercontinental”1338. 

A “aldeia global” permite, portanto, que os riscos sejam transfronteiriços, 

abrangendo longas regiões do globo e, por vezes, transcendendo gerações, alcançando 

qualquer comunidade, devendo ser geridos por toda a sociedade, sem distinção de 

fronteiras ou nacionalidade, na medida em que os efeitos se fazem sentir sobre todos.

O meio ambiente não vê fronteiras, conecta as pessoas e as recontextualiza, 

formando uma nova realidade estrutural em relação a necessidade de cooperação em 

prol da manutenção da qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado para 

as presentes e futuras gerações, tendo em mente o desenvolvimento sustentável nas 

suas três vertentes (ambiental, social e econômico), conforme orientação da Agenda 

1334 BECK, Ulrich. D´une théorie critique de lasocietéverslathéorie d´une autocritique sociale. In 
Déviance et Societé. Volume 18, nº. 03. Suíça: Médecine&Hygiène, 1994, p. 333. Disponível em: <http://
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ds_0378-7931_1994_num_18_3_1352>. Acesso em: 
05 de junho de 2020.
1335 FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, Sociedade do Risco e o futuro do Direito Penal – 
Panorama de alguns problemas comuns. Coimbra: Livraria Almedina, 2001, p. 55.
1336 Ibid., p. 35.
1337 MCLUHAN, Marshal. The Gutenberg Galaxy. Canada: University of Toronto Press, 1962.
1338 HELD, David; McGREW, Anthony. Prós e Contras da Globalização. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, 
p. 13.
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20301339, formulada pela Organização das Nações Unidas (ONU), com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), bem como a necessidade de respeito ao princípio 

da solidariedade intergeracional (priorizado na Constituição federal de 1988, no artigo 

225, caput, que impõe o dever de proteção e defesa do meio ambiente tanto ao Poder 

Público quanto à coletividade).

Essa característica ambiental convencionou-se chamar de 

transnacionalidade, vez que o meio ambiente é um direito difuso, com características 

metaindividuais, representativo dos direitos de solidariedade e/ou fraternidade 

(consoante os direitos humanos de 2ª dimensão), que busca a preservação da qualidade 

de vida, sendo, portanto, um direito titularizado por pessoas indeterminadas, ligadas 

por circunstância de fato, com objeto indivisível, segundo o artigo 81, do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90)1340. 

É, neste sentido, um direito que necessita ser gestado publicamente, entre 

todos os interessados, para sua eficaz concepção e obtenção. 

2.1 Governança eficaz nos termos do ODS 16, da Agenda 2030, para obtenção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado

Diante destas considerações levantadas, percebe-se que, os riscos ambientais 

gerados pela sociedade atual possuem um interesse transnacional para a sua gestão, 

tendo em vista que seus efeitos serão sentidos por todos, conforme mencionado acima. 

Trata-se, na realidade, de um gerenciamento coletivo, uma união (ao menos, 

das partes diretamente interessadas) para a criação de sistemas de recuperação e 

manutenção da qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez 

que as “mudanças vêm ocorrendo em larga escala e com tamanha visibilidade global 

como nunca antes visto”1341. 

Nesse sentido, é preciso implementar uma “participação ampliada” para a 

gestão dos riscos ambientais, ou seja, que permita as discussões e orientações por 

parte de diversos segmentos, como, por exemplo, organizações internacionais ou 

da sociedade civil, empresas públicas ou privadas, sejam elas multinacionais ou 

transnacionais, indivíduos e Estados1342. 

1339 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Agenda 2030. Disponível em: <https://nacoesunidas.
org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 08 de junho de 2020.  
1340 BRASIL. Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em 08 de junho de 2020. 
1341 COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL. Relatório da Comissão sobre Governança Global. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 5. 
1342 NOORTMANN, Math. Non-state actors in International Law. In: ARTS, Bas; NOORTMANN, Math; 
REINALDA, Bob (Ed.). Non-state actors in international relations. Burlington: Ashgate, 2001, p. 60.
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“If the process of globalization does have an impact on the development of 

international Law, the practice and opinions of non-state actors can no longer be 

excluded from an assessment of the law”1343.

Trata-se de uma união em prol dos mecanismos que possibilitem ações 

conjuntas “num espaço global que transcende as fronteiras nacionais”1344 (tendo em 

vista que, “os sistemas ambientais tendem a ser indefinidamente globais, e, portanto, 

ignoram olimpicamente a geografia política interior”1345), com o intuito de criação e 

incremento de uma “aldeia global” que preze pelo desenvolvimento sustentável. 

[...] a busca de objetivos por parte de indivíduos pertencentes a um 

grupo interfere ou impede que outros atinjam as próprias finalidades, 

mas pode, entretanto, tornar-se a base da cooperação quando 

surgem oportunidades para aumentar o bem-estar coletivo se forem 

tomadas medidas de coordenação das ações dos diferentes membros 

do grupo. Constatada a interdependência entre atores, coordenação 

e cooperação são elementos-chave para o estabelecimento da 

governança1346.

Trata-se, portanto, da possibilidade de concepção da Governança Ambiental, 

a fim de propiciar novos arranjos capazes de modificar a ordem mundial através do 

consenso, com o emprego de ações e esforços voltados ao benefício da coletividade, 

uma vez que a solução para os problemas ambientais exigem, como regra, ações 

conjuntas, uma vez que são questões que não estão adstritas a um único território 

nacional, regional ou local. 

No plano global, a governança foi vista primeiramente como conjunto 

de relações intergovernamentais, mas agora deve ser entendida de 

forma mais ampla, envolvendo organizações não governamentais 

(ONGs), movimentos civis, empresas multinacionais e mercados de 

capital global.1347

O atual conceito de “Governança Global” surgiu através da Comissão sobre 

1343 Ibid., p. 74.
1344 VALOR ECONOMICO. RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS EMPRESAS: A contribuição das 
Universidades/ realização Instituto Ethos de emrpesa e responsabilidade social – UNIETHOS. São Paulo: 
Petropólis, 2008. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=5pqruujvrv7cC&pg>. Acesso 
em: 08 de junho de 2020. 
1345 MATEO, Râmon Martin. La revolución Ambiental pendiente. In: MAÑAS, José Luis Piñar. Desarollo 
sostenible y protección del  medio ambiente. Madrid: Civitas, 2002, p. 54. 
1346 GONÇALVES, Alcindo. Governança global e regimes internacionais. São Paulo: Almedina, 2011, 
p. 47.
1347 BIERMAN, F.; PATTBERG, P. Global environmental governance reconsidered. Cambrigde: The 
MIT Press, 2012, p. 281.



524 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

Governança Global, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1992, 

como sendo:

[...] a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e 

instituições, públicas e privadas, administram seus problemas comuns. 

É um processo contínuo pelo qual é possível acomodar interesses 

conflitantes e realizar ações cooperativas. Governança diz respeito 

não só a instituições e regimes formais autorizados a impor obediência, 

mas a acordos informais que atendam aos interesses das pessoas e 

instituições1348.

Desde o início do século XXI, a governança tornou-se uma expressão comum nas 

áreas das Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e afins, como sendo imprescindível para 

os processos de desenvolvimento (principalmente no que se refere à sustentabilidade, 

com a conexão dos elementos ou facetas: ambiental, econômico e social), além de 

solução para problemas entre Estados e atores não estatais, ao mesmo tempo em que  

designa a capacidade exigida de organizações e governos para a gestão adequada do 

desenvolvimento sustentável, “adotando políticas sociais e ambientais mais rigorosas, 

e garantindo um papel mais ativo para cidadãos e agentes locais”1349, tendo em vista 

que é 

[...] cada vez maior a preocupação em estabelecer formas e mecanismos 

de gestão compartilhada do poder, de maneira transparente, onde 

Estados, Organizações Internacionais, empresas multinacionais e 

organizações da sociedade civil possam ter papel relevante1350.

Percebe-se, portanto, que é necessário para a prática da “boa governança” 

o reconhecimento de que problemas comuns exigem ações conjuntas com os 

Estados e a chamada “participação ampliada”, compreendida, atualmente, como se 

tratando das Organizações Internacionais, empresas transnacionais e sociedade civil 

organizada, ou seja, atores não estatais, definidos como todos os agentes que não 

pertencem a estrutura estatal, mas que atuam num determinado plano (seja nacional 

ou internacional), produzindo seus efeitos e, consequentemente, gerando influência.

Assim, não é um processo que exclui a participação dos Estados, mas sim um 

processo que implica na participação dos mais variados agentes. Trata- se da busca 

de soluções para os problemas envolvendo novos atores, que deve ser implementado 

1348 COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL. Nossa comunidade global: relatório da comissão 
sobre governança global. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1996, p. 2.
1349 GONÇALVES, Alcindo. Op. cit., p. 84.
1350 GONÇALVES, Alcindo. Governança global e o direito internacional público. In: JUBILUT, Liliana 
Lyra (Coord.). Direito internacional atual. Rio de Janeiro: Ellsevier, 2014, p. 83. 
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tendo-se em mente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 

2030, formulada pela Organização das Nações Unidas (ONU), principalmente no que 

se refere ao ODS 16. 

A Agenda 2030 se propõe a fornecer programas, ações e diretrizes também 

com vistas ao desenvolvimento sustentável, durante o período de 2016 a 2030, com o 

intuito justamente de refletir os novos desafios da atual globalização e da Sociedade 

do Risco, buscando como objetivo final alcançar a dignidade para todos (e em todas as 

suas vertentes, inclusive a ambiental), através do fornecimento de programas, ações e 

diretrizes, também com vistas ao desenvolvimento sustentável.

O documento é composto de 17 Objetivos Gerais (além de 169 metas, que 

agora incluem, além de temas sociais, aspectos econômicos e ambientais) com a 

proposta de finalizar os trabalhos já iniciados com os Objetivos do Desenvolvimento 

do Milênio, trazidos pela Agenda 21 (produto da Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como ECO-92 ou Rio-92, também 

realizada pela ONU), só que, a partir de agora, refletindo sobre os novos desafios 

para o desenvolvimento sustentável e, por conta disso, formaliza um novo padrão de 

desenvolvimento ao procurar conciliar proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica, visando o fortalecimento do consenso mundial em torno do compromisso 

dos países signatários pelo desenvolvimento sustentável e cooperação ambiental.

Funcionam, portanto, como um meio de orientação das ações em prol da 

qualidade ambiental e da sustentabilidade pelos próximos 15 anos.

Entre os ODS encontra-se o de nº. 16: “Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 

todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”, 

como parâmetro de atuação de todos os envolvidos em prol do meio ambiente, na 

realização do “futuro que queremos” para todos. Permitindo, assim, a revitalização 

das diretrizes das parcerias globais com base na “participação ampliada” em níveis 

adequados (de responsabilidade e organização) através de uma ambiciosa agenda 

para o desenvolvimento sustentável.

“El Objetivo 16 es el principal de los ODS para cumplir una de las confesas 

finalidades genéricas para los que fueron concebidos: la paz y prosperidad de todas 

las personas”1351. Ademais, é certo que, pode-se defender que o ODS 16 é pressuposto 

para a realização de todos os demais objetivos, porque se relaciona diretamente 

com todos os demais aspectos contidos na Agenda 2030, tendo em vista que “las 

sociedades pacíficas y las instituciones eficaces resultan imprescindibles para avanzar 

1351 RODRIGUEZ, J.J.F. ODS 16: paz, justicia e instituciones fuertes. Disponível em: <http://www.ieee.
es/Galerias/fichero/docs_investig/2018/DIEEEINV18-2018ODS.pdf>. Acesso em: 24 de maio de 2020
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conjuntamente en la dimensión económica, en la social y en la ambiental. Sólo en la 

paz es viable el desarrollo sostenible”1352.  

Dessa forma, o ODS 16, com foco em sociedades inclusivas, acesso à justiça 

e instituições responsáveis, traz requisitos fundamentalmente necessários para 

criar e facilitar as condições para o desenvolvimento sustentável prosperar e para a 

realização de cada ODS individualmente considerado. Vincula-se, portanto, a todos 

os demais ODS, pois o sucesso da Agenda pressupõe a existência de uma sociedade 

pacífica, inclusiva e justa, ou seja, depende da participação de todos, em todos os 

níveis. 

Torna-se uma metodologia internacional de acesso à sustentabilidade, que 

pode produzir efeitos efetivos sobre os compromissos ambientais assumidos no âmbito 

da Agenda 2030. 

Isso porque, esses Objetivos e suas 169 metas associadas abrangem uma 

gama extraordinariamente ampla de questões de políticas públicas progressivas a 

serem implementadas pelos Estados em âmbito nacional e através de cooperação 

internacional, exigindo, portanto, de todos os envolvidos dados extensos, debates e 

análises públicas. Assim, esse processo de governança permite novos mecanismos 

e atores na busca pela construção de um consenso (aqui compreendido como a 

procura por soluções viáveis e aceitas pela maioria, após as discussões com todos os 

envolvidos e interessados na gestão ambiental), que é o resultado final de um processo 

de discussão e interação entre todos os envolvidos naquela problemática.

É imposta, portanto, uma mudança proativa nas questões ambientais, o que 

está intrinsecamente relacionado a uma boa e eficaz governança ambiental. 

A governança, trazendo ao cenário a participação ativa de setores 

e atores não estatais, contribui sobremaneira para ampliar as 

contribuições e opiniões capazes de influir nos resultados, seja no 

campo das políticas públicas, seja na regulação internacional, seja no 

campo estrito da produção e revisão das normas1353.

Diante destas novas fórmulas de solução de problemas, a governança global 

se distingue das demais, pois não se limita a atuação estatal, mas permite a existência 

e influência de uma infinidade de atores, que contam com suas próprias estruturas e 

processos de decisão, o que implica, portanto, em assegurar a participação de diversos 

atores sociais na resolução dos problemas comuns. 

Esta nova dinâmica recebe fundamental importância no que se refere a defesa, 

1352 Ibid. 
1353 GONÇALVES, Alcindo. Op. cit., p. 99.
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proteção e recuperação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, 

bem como aos discursos da sustentabilidade pela necessidade de “buscar soluções 

duradouras, pensando de que modo as políticas atuais afetarão a vida dos que ainda 

não nasceram”1354. 

Entretanto, para que a arquitetura da governança possa efetivamente produzir 

resultados, fortalecendo-se, é necessária a criação de mecanismos institucionais que 

assegurem o consenso para a gestão coletiva do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, comprometidos com qualidade de vida para as presentes e futuras 

gerações, com base no desenvolvimento sustentável, e, que signifiquem estratégias 

políticas e jurídicas de governança transnacional ambiental. Ou seja, para tal 

finalidade, é necessário que as instituições que participem do processo de governança 

sejam “fortes e eficazes”, conforme preconiza e orienta o ODS 16, da Agenda 2030. 

É por esta razão que o papel da governança atual é tão importante, pois pode 

servir como estrutura para o alcance dos demais ODS e suas respectivas metas, 

tornando-se um instrumento eficaz para uma sociedade livre, bem como trata-se 

de uma ideia que pode ser entendida como incorporada ao conceito de instituições 

“fortes”, “eficazes” e “sólidas”, como pretende e preconiza o ODS 16.

Sem esse arranjo institucional, o desenvolvimento sustentável será muito difícil 

de alcançar, pois é necessário coordenar e mobilizar o maior número de iniciativas e 

instituições possível para alcançar os ODS, com a finalidade de fortalecer as instituições 

e contribuir para a redução do desequilíbrio econômico e social, através, por 

exemplo, da mobilização de recursos financeiros, compartilhamento de tecnologias e 

capacitação dos países em desenvolvimento (que são algumas das metas previstas no 

Objetivo, que incluem áreas de finanças, comércio, questões sistêmicas e cooperação).

Espera-se a contribuição e todos os grupos interessados: governos, 

sociedade civil, setor privado, entre outros, para o alcance da Agenda. 
Uma parceria global fortalecida em âmbito mundial é necessário para 

apoiar esforços nacionais, conforme reconhecida na Agenda 20301355.

Trata-se, na realidade, de um meio de viabilização de todos os demais temas 

constantes na Agenda pós-2015, pois o desenvolvimento humano e social depende 

de uma governança efetiva com participação de todos os envolvidos e interessados, 

1354 MATIAS, Eduardo Felipe P. A humanidade contra as cordas: a luta da sociedade global pela 
sustentabilidade. São Paulo: Paz e Terra, 2014, p. 56.
1355 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD. As perguntas mais 
frequentes sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), p. 21. Disponível em: <https://
www.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/undp-br-ods-FAQ.pdf>. Acesso em: 03 de junho de 2020.
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como partes intrínsecas dos instrumentos dispostos pelo direito ao desenvolvimento 

para a obtenção das metas da Agenda de desenvolvimento pós-2015.

Ademais, além de instrumentos que impliquem em participação cidadã 

qualificada, consolidação dos espaços públicos e capacidades nacionais, um dos 

mecanismos de governança pode ser traduzido na proibição do retrocesso social, de 

forma a garantir por todos os envolvidos a conscientização e comprometimento com 

atitudes cooperativas, visando a proteção do meio ambiente. 

3. A DISPOSIÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL COMO 

MECANISMO DE ORIENTAÇÃO DA GOVERNANÇA EFICAZ, CONFORME ODS 16. 

A evolução do pensamento ecológico diante de diversas crises e desastres 

ambientais, oriundos de uma Sociedade do Risco atuante (que impulsionou, via de 

regra, de modo desenfreado a exploração dos bens ambientais), delineou as bases de 

proteção do Direito Ambiental, inclusive o brasileiro, elevando-o a condição e status 

de direito humano e fundamental.

De acordo com este entendimento, o Estado deve atuar de forma progressiva, 

ou seja, ampliando a legislação existente ou, ao menos, mantendo os níveis de 

proteção. 

Essa perspectiva de proteção ampliadora encontra-se descrita no Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (de 1966), ao impor a 

progressão da implementação dos direitos consagrados; na Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (de 1969, ao dispor sobre “Desenvolvimento Progressivo”, 

no artigo 26: “Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto no 

âmbito interno, como mediante cooperação internacional, especialmente econômica 

e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos”), 

bem como no Protocolo de San Salvador, que traz a “proibição de retrocesso social”. 

Verifica-se, ainda, em vários princípios contidos nos tratados e convenções de 

caráter ambiental, como a Declaração de Estocolmo (de 1972) e a Declaração do 

Rio de Janeiro (de 1992, que ao fixar, no Princípio nº 07, a obrigação de conservação, 

proteção, reestabelecimento da saúde e integridade do ecossistema, impõe a proibição 

de qualquer medida contrária a este entendimento), entre outros documentos 

internacionais de relevante importância.

Não é tolerável, portanto, o recuo da proteção ambiental a níveis inferiores 

aos já consagrados, uma vez que esta possui caráter irretroativo, pois objetiva a 

consolidação dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. Ou seja, 

estabelecido um patamar mínimo de proteção ambiental, as ações legislativas futuras 
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de tutela, defesa e proteção ao meio ambiente devem rumar para a sua ampliação, 

sob pena de prejuízo e grave dano a direitos fundamentais já reconhecidos aos 

cidadãos (como sadia qualidade de vida, saúde, trabalho, alimentação, moradia 

digna em locais que não configurem danos ao meio ambiente etc., todos derivados, 

em determinado grau, de um meio ambiente hígido e não poluído, pois permitem a 

dignidade da pessoa humana e o desenvolvimento psicossocial dos indivíduos).

Pode-se afirmar, portanto, que a vedação ao retrocesso tem por objetivo 

preservar as normas do ordenamento jurídico que garantem a fruição de direitos 

fundamentais, de maneira a impedir (ou, até mesmo, a garantir o controle de 

constitucionalidade) de eventuais outros dispositivos que tenham a intenção de 

provocar supressão ou restrição nos níveis já estabelecidos de efetividade vigente de 

tais direitos humanos e fundamentais. 

Por outro lado, o entendimento constitucional contido no artigo 225, caput, da 

Constituição Federal de 1998, que inaugura todo um capítulo de proteção ao meio 

ambiente, impondo bases constitucionais mínimas a esse “bem de uso comum do povo” 

e “essencial à qualidade de vida”, aliado ao fato de ser signatário de diversos Tratados e 

Convenções Internacionais para alargamento da proteção ambiental, permite afirmar 

que o Brasil adota o princípio da vedação ao retrocesso socioambiental.

Tal adoção, mesmo que feita de forma implícita, decorre do sistema jurídico 

constitucional vigente, pois, “entende-se que se uma lei, ao regulamentar um 

mandamento constitucional, instituir determinado direito, ele se incorpora ao 

patrimônio jurídico da cidadania e não pode ser absolutamente suprimido”1356, sob 

pena de afronta à segurança jurídica, vez que medidas normativas que configurem 

menor proteção ambiental do que a já existente afetam posições e/ou situações 

jurídicas já consolidadas.

A proibição do retrocesso, de acordo com o entendimento consolidado 

na doutrina, consiste em um princípio constitucional implícito, tendo 

como fundamento constitucional, entre outros, o princípio da dignidade 

da pessoa humana, o princípio da máxima eficácia e efetividade das 

normas definidoras de direitos fundamentais, o princípio da segurança 

jurídica e seus desdobramentos, o dever de progressividade dos 

direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais, apenas para citar 

os mais relevantes fundamentos jurídico-constitucionais invocados1357.

1356  BARROSO, L. R. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 158.
1357 SARLET, Ingo; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: constituição, direitos 
fundamentais e proteção do ambiente. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 197.
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Dessa forma, como direito fundamental e constitucional, a proteção do meio 

ambiente não pode sofrer medidas retroativas, seja por emenda constitucional (tendo 

em vista a condição de cláusula pétrea: artigo 60, §4º, inciso IV, da Constituição), seja 

por legislação infraconstitucional.

Assim, caso haja uma ameaça a ensejar o recuo da proteção do Direito 

Ambiental já consolidada (seja tal ameaça política, tendo em vista a vontade de 

simplificar a matéria ambiental; seja econômica, ao discursar sobre uma obrigação 

protetiva como “freio” ao desenvolvimento tecnológico; seja psicológica, em razão 

da dificuldade de compreensão da maioria das normas ambientais1358; ou, ainda, 

legislativa, em razão da aprovação de normas infraconstitucionais que significariam 

redução à proteção), tal recessão não será admitida, porque implica ameaça à saúde e 

dignidade humana, além de ferir o princípio da vedação ao retrocesso socioambiental. 

Nesse sentido, o princípio da vedação ao retrocesso torna-se um dos 

instrumentos de eficácia e efetividade da proteção ambiental, inclusive como 

mecanismo de implementação da governança, posto que inspira a implementação 

de princípios que objetivam à ampliação da legislação ambiental protetiva e do 

desenvolvimento sustentável (a partir da prática de técnicas que busquem suavizar, 

de modo coletivo, os impactos ambientais ocasionados pela atual sociedade do risco), 

vez que provoca a percepção que permite a criação de uma nova relação das pessoas 

com o meio ambiente que as cerca, uma vez que a questão ambiental é fruto da forma 

com que a sociedade interage com o meio em que vive.

Esta nova percepção é essencial para a atual Sociedade do Risco, onde cada 

vez mais aumenta o número de ameaças reais ao meio ambiente. Assim, o princípio da 

vedação ao retrocesso visa, portanto, a sustentabilidade dos recursos existentes para 

a manutenção da qualidade ambiental para as futuras gerações, e pode ser entendido 

como um mecanismo de orientação das atividades da governança, a fim de torná-la 

cada vez mais eficaz, coibindo qualquer tipo de retrocesso na proteção ambiental, ao 

mesmo tempo em que garante a participação eficaz e inclusiva, nos termos do ODS 16.

Assim, é possível concluir que o princípio da vedação ao retrocesso garante 

a manutenção da dignidade da pessoa humana, principalmente no que se refere 

ao seu sentido ambiental, uma vez que o conceito de dignidade precisa estar 

submetido a constante processo de reconstrução, transformando seu conteúdo e 

alcance para atender as necessidades das presentes e futuras gerações (ainda mais 

1358 PRIEUR, Michel. O princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental. In COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. Princípio da Proibição de 
retrocesso Ambiental. Brasília: Senado Federal, 2013, p. 13. Disponível em: <http://www.mpma.mp.br/
arquivos/CAUMA/Proibicao%20de%20Retrocesso.pdf>. Acesso em 02 de junho de 2020. 
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diante dos impactos daquela Sociedade tecnológica e do Risco já mencionada), o 

que, na atualidade, diante dos desafios sociais, econômicos, culturais e políticos, 

engloba também uma dimensão com assento em valores ecológicos, que ditam 

a necessidade de manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

em padrões ambientais adequados, a fim de se obter “bem-estar ambiental (...) 

indispensável a uma vida digna, saudável e segura. Dessa compreensão, pode-se 

conceber a indispensabilidade de um patamar mínimo de qualidade ambiental para a 

concretização da vida humana”1359.

3.1 Vedação ao retrocesso como instrumento de obtenção da dignidade da pessoa 

humana no aspecto ambiental

A dignidade da pessoa humana está consagrada no artigo 1º, inciso III, da 

Constituição, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, cabendo 

ao Estado respeitá-la, promovê-la e protegê-la, impondo a criação de condições 

necessárias para uma vida com dignidade. 

Nesse sentido, dignidade é um atributo que todo ser humano possui; uma 

condição que permite o mínimo necessário para o adequado desenvolvimento do 

indivíduo e de sua personalidade. É uma qualidade intrínseca de cada ser humano, 

que o protege contra quaisquer atos desumanos ou degradantes, impondo respeito e 

consideração tanto por parte do Estado, quanto dos particulares. 

Ademais, a dignidade da pessoa humana é, ainda, um núcleo em torno do qual 

gravitam todos os demais direitos fundamentais, incluindo-se aí o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem como os demais direitos componentes do núcleo do 

mínimo existencial (como saúde, educação e acesso à Justiça). 

Sobre a dignidade da pessoa humana pode-se afirmar que, no sentido 

em que é compreendida contemporaneamente como princípio 

fundamental de que todos os demais princípios derivam e que norteia 

todas as regras jurídicas, não foi constituída como valor fundamental 

desde os primórdios da história. Ao contrário, a sua validade e eficácia, 

como norma que foi elevada acima das demais regras e princípios, 

derivam da necessidade própria da sua integração e sua proteção 

nos sistemas normativos. É de se salientar que a dignidade da pessoa 

1359 SARLET, Ingo; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental: Constituição, Direitos 
Fundamentais e Proteção do Meio Ambiente. 2.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.
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humana, como princípio fundamental, é um valor que foi edificado ao 

longo da evolução histórica da humanidade.1360

Atualmente, pode ser atribuída à dignidade da pessoa humana uma dimensão 

ecológica, tendo em vista a qualidade ambiental em que a vida humana está inserida 

e se desenvolve. Afinal, sem o meio ambiente não há o que se falar nos demais direitos 

mínimos à obtenção de vida com qualidade, como, por exemplo, saúde, educação, 

alimentação, assistência, lazer, entre outros itens indispensáveis e caraterizadores da 

dignidade da pessoa humana, tendo em vista que o equilíbrio ambiental propicia o 

bem-estar individual e coletivo. 

Assim, tal dimensão visa ampliar o conteúdo da dignidade para incluir os 

direitos de solidariedade, característicos de terceira dimensão, como o padrão de 

qualidade e segurança alimentar. 

A qualidade (e segurança) ambiental, com base em tais considerações, 

passaria a figurar como elemento integrante do conteúdo normativo 

do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, 

fundamental ao desenvolvimento de todo o potencial humano num 

quadrante de completo bem-estar existencial. 1361

Percebe-se, portanto, que o dever de preservação do meio ambiente deve ser 

realizado tendo em mente tanto as presentes, quanto as futuras gerações (conforme 

orientação do artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988), reconhecendo o 

valor inerente que o meio ambiente possui e abriga, a fim de dar fundamento para 

uma existência digna e saudável. 

Afinal, “não se pode conceber a vida – com dignidade e saúde – sem um 

ambiente natural saudável e equilibrado”1362, pois a sadia qualidade de vida só é 

possível diante do respeito aos padrões mínimos exigidos para o desenvolvimento 

pleno da existência humana propostos pelo Direito Ambiental, e mantidos em razão 

do princípio da vedação ao retrocesso (que não permite diminuição ou perda de 

valores ambientais já garantidos e/ou obtidos). 

Nesse sentido, o princípio da vedação ao retrocesso tem a prerrogativa de 

ampliar o conteúdo da dignidade para incluir novas dimensões de proteção ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (na medida em que coíbe qualquer tipo de 

retrocesso nas garantias ambientais), salvaguardando condições ao desenvolvimento 

1360 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da 
dignidade humana no marco jurídico constitucional do estado socioambiental de direito. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 61.
1361 SARLET, Ingo; FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p. 41.
1362 Ibid, p. 42.
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sustentável na atual Sociedade do Risco, ao mesmo tempo em que assegura uma 

vida digna e saudável aos indivíduos e à coletividade, ao consolidar a preservação da 

dimensão ambiental da dignidade da pessoa humana. 

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 O presente trabalho busca apresentar a necessidade, na atual Sociedade de Risco, 

de criação de novos mecanismos de gestão ambiental, que objetivem a proteção do 

meio ambiente, mas que, ao mesmo tempo, permitam a participação de todos os 

envolvidos e interessados na temática. Como é o caso da governança ambiental. 

4.2 Para tanto, pregoa que é necessário, ainda, a utilização como fundamento da 

governança, do ODS nº. 16, da Agenda 2030, da ONU, a fim de se permitir a obtenção de 

instituições “fortes, eficazes e inclusivas”, que possam estar voltadas a sensibilização 

ambiental, de sorte a alcançar uma visão sistêmica para a proteção da sustentabilidade 

para as presentes e futuras gerações.

4.3 Ademais, inclui como orientação de tal governança eficaz, com base no ODS 16 

da Agenda 2030, o princípio da vedação ao retrocesso socioambiental, de sorte a não 

permitir que a proteção ambiental sofra qualquer tipo de cessão por parte daqueles 

que estão envolvidos nas temáticas de governança.

4.4 Por fim, de modo a obter sadia qualidade de vida e promover uma nova ética, que 

materialize a dignidade da pessoa humana, é preciso incluir uma nova dimensão à 

dignidade a fim de abarcar as questões ambientais. Trata-se da dimensão ambiental 

da dignidade humana. 

4.5 Tal dimensão ambiental da dignidade deve estar balizada no princípio da vedação 

ao retrocesso ambiental, na medida em que este princípio representa um mecanismo 

mínimo para a salvaguardar um núcleo essencial de proteção ambiental, admitindo 

apenas o seu incremento. 

4.6 Daí, a conclusão de que a vedação ao retrocesso e a dignidade da pessoa humana 

devem refletir numa releitura do mundo, a fim de representar uma visão holística 

que aponte para as transformações da sociedade em direção a novos paradigmas de 

qualidade ambiental das presentes e futuras gerações.
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1. Introdução

As mudanças climáticas são um tópico central nas discussões internacionais 

sobre meio ambiente, especialmente a partir da assinatura da Convenção Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) durante a 

Cúpula da Terra, em 1992.

A evolução do conhecimento científico e dos debates internacionais acerca 

das mudanças climáticas e de seus impactos permitiu identificar duas fundamentais 

linhas de ação que devem ser adotadas pelos governos nacionais e subnacionais: a 

mitigação e a adaptação, pilares do pacto climático mais recente, o Acordo de Paris.

A mitigação consiste em desacelerar o processo de aquecimento global, por 

meio da redução das emissões de gases de efeito estufa, a fim de reduzir os impactos 

a serem gerados no futuro. A adaptação, por sua vez, se relaciona às consequências 

das mudanças climáticas que já são constatadas e irreversíveis, afetando sistemas 

naturais e humanos.

Para a comunidade científica internacional, há evidências de que certos 

fenômenos não poderão ser evitados, sendo necessária a promoção da adaptação, 

única resposta apropriada e disponível, que consiste em preparar as populações para 

enfrentar tais adversidades da melhor maneira possível (IPCC, 2007)1363.

1363 Intergovernmental Panel on Climate Change. AR4 Climate Change 2007: Impacts, Adaptation 
and Vulnerability, 2007. Disponível em:<https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4_wg2_
full_report.pdf>. Acesso em 01.05.2020.
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O Acordo de Paris aborda a adaptação em seu art. 7º, referente ao “objetivo 

global para a adaptação”, que consistem em “(...) aumentar a capacidade de adaptação, 

fortalecer a resiliência e reduzir a vulnerabilidade à mudança do clima, com vistas a 

contribuir para o desenvolvimento sustentável (...)”.

O conceito de adaptação constante no Glossário do Plano Nacional de Adaptação, 

instituído pela Portaria nº 150/2016 do Ministério do Meio Ambiente, na linha da 

definição mais recente adotada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC, 2018)1364, é assim definido:

O processo de ajuste aos efeitos ao clima atual e esperado. 

Em sistemas humanos, adaptação procura moderar ou evitar danos 

ou explorar oportunidades benéficas. Em alguns sistemas naturais, 

intervenções humanas podem facilitar o ajuste a mudanças do clima 

esperadas e seus efeitos (MMA, 2016, p. 284)1365.

Em linhas gerais, a adaptação à mudança do clima consiste em identificar, 

por meio de tecnologias e do melhor conhecimento científico disponível, as áreas 

vulneráveis e os riscos a que elas estão sujeitas, e posteriormente implementar 

medidas para mitigar os impactos que podem ser causados aos sistemas naturais e 

humanos ali presentes.

Os impactos causados pelas mudanças climáticas podem afetar diretamente 

a saúde e a vida humana. Na realidade brasileira, podemos identificar fenômenos 

climáticos que atingem a população e ameaçam a saúde e a vida humana, como 

deslizamentos, enchentes e, inundações. 

O IPCC (2018) aponta ainda outras consequências das mudanças climáticas para 

a saúde humana: o aumento da mortalidade em áreas de temperaturas elevadas, a 

intensificação do estresse hídrico e o alastramento de doenças transmissíveis por 

vetores, como malária e dengue. A existência de tais riscos à saúde e à preservação da 

vida humana torna ainda mais urgente e importante a implementação de medidas de 

adaptação.

Tendo em vista a vasta abrangência dos efeitos das mudanças climáticas, as 

medidas adaptativas devem ter caráter sistêmico, o que exige participação ativa do 

poder público e, portanto, adequada governança. Por governança, entende-se:

as reformas administrativas e de Estado que têm como objeto 

a ação conjunta em busca de uma solução inovadora dos problemas 

1364 Intergovernmental Panel on Climate Change. Special Report: Global Warming of 1.5°C, 2018. 
Disponível em: <https://www.ipcc.ch/sr15/>. Acesso em 01.05.2020.
1365 MMA. Plano Nacional de Adaptação, 2016, vol. II. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/
images/arquivo/80182/LIVRO_PNA_Plano%20Nacional_V2_copy_copy.pdf>. Acesso em 01.05.2020.
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sociais por parte do Estado, empresas e sociedade civil, de forma eficaz, 

transparente e compartilhada, tendo em vista o desenvolvimento 

sustentável. (JACOBI et al., 20131366, p. 248)

A respeito desse tema, Martins e Ferreira (2010b)1367 afirmaram que: 

Barreiras políticas e institucionais reduzem consideravelmente 

a capacidade de governos locais empreenderem e desenvolverem 

ações que busquem mitigar GEE e adaptar as áreas urbanas como uma 

forma de aumentar resiliência em relação às mudanças climáticas. 

Todavia, tais barreiras ainda são largamente desconhecidas e só 

foram abordadas tangencialmente pela literatura, tanto no caso da 

mitigação quanto da adaptação. (p. 235) 

A análise realizada para este artigo identificou que nos últimos dez anos tal 

cenário se alterou significativamente, havendo ampla produção literária sobre as 

barreiras encontradas na governança climática. Por outro lado, a apresentação de 

soluções se mostra ainda deficiente. A análise da abordagem da literatura nacional 

acerca da governança da adaptação climática, com foco na apresentação de barreiras 

e soluções, será o tema deste artigo.

O presente artigo tem por base pesquisa realizada no âmbito da Oficina de 

Direito Ambiental da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo entre 

os anos de 2019 e 2020. Referida pesquisa realizou levantamento de artigos de 

periódicos revisado por pares publicados no Brasil entre 20091368 e 2019 acerca do 

tópico de adaptação às mudanças climáticas. A esse respeito, agradecemos a todos os 

colegas que contribuíram para referida pesquisa.

2. Desconexão entre setor público, academia e população

As mudanças climáticas fazem parte de um processo ambiental que 

abrange diversos setores e áreas da vida humana. Transportes, produção industrial, 

infraestrutura, pecuária, destinação de lixo – todos esses fatores impactam e podem 

ser impactados pelas mudanças climáticas. 

1366 JACOBI, Pedro R.; MOMM-SCHULT, Sandra I.; BOHN, Noemia. Ação e Reação: Intervenções 
urbanas e a atuação das instituições no pós-desastre em Blumenau (Brasil). EURE (Santiago), 
2013, v. 39, n. 116, pp. 243-261. Disponível em: <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0250-71612013000100010>. Acesso em 28.08.2020.
1367 MARTINS, Rafael; FERREIRA, Leila. Oportunidades e Barreiras para Políticas Locais e 
Subnacionais de Enfrentamento das Mudanças Climáticas em Áreas Urbanas: evidências de diferentes 
contextos. Ambiente & Sociedade, 2010, v. XIII, n. 2, pp. 223-242. Disponível em: <https://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2010000200002>. Acesso em 28.08.2020.
1368 O ano de 2009 foi escolhido como base em decorrência da publicação da Política Nacional 
sobre Mudança do Clima (Lei Federal nº 12.187/2009), marco legal da gestão climática no Brasil.

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612013000100010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612013000100010
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2010000200002
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2010000200002
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Em razão dessa relação, é importante o envolvimento de diversos atores 

da sociedade em medidas de mitigação e adaptação. Em relação à última, é 

especialmente relevante o engajamento da população, sobretudo a parcela mais 

vulnerável a impactos como enchentes e inundações.

Entretanto, a revisão bibliográfica identificou obstáculos a serem enfrentados 

para a construção de um diálogo constante e eficiente entre Poder Público, academia 

e população.

2.1. Dificuldades de garantir acesso ao conhecimento

No que diz respeito às mudanças climáticas, ainda há muitas incertezas 

em diversos aspectos, inclusive no meio científico. Embora haja diversas evidências 

levantadas pela grande maioria dos cientistas, o que pode ser representado pelo IPCC, 

há os cientistas céticos que não acreditam que o aquecimento global tenha origem 

antrópica. Essa corrente deu origem ao denominado “negacionismo climático”.

A complexidade da temática leva muitos governos subnacionais e locais a 

não reconhecerem que a mudança climática global pode ser um problema a nível 

local (MARTINS; FERREIRA, 2010b). A existência do negacionismo climático, a baixa 

compreensão dos impactos das mudanças climáticas e a incerteza sobre sua extensão 

dificultam a tomada de decisão e a definição de prioridades por meio do poder 

público, o que atrasa e prejudica a implementação de medidas adaptativas.

Para Lacerda et al. (2013)1369, a falta de estudos em estratégias de prevenção no 

Brasil e a falta de previsibilidade para tomadores de decisão e empresas aumentam a 

incerteza e atuam como barreiras às medidas adaptativas, bem como às ações visando 

a mitigação.

Nesse contexto, a doutrina analisada aponta, em um primeiro momento, 

para a ausência de um diálogo eficiente entre o setor acadêmico e os políticos e 

governantes a nível local. Assim, nem sempre as decisões referentes a programas 

sociais e políticas públicas são tomadas com base na melhor informação científica 

disponível, o que pode ser prejudicial para a eficácia de tais medidas e comprometer 

a qualidade ambiental local.

1369 LACERDA, G. B. M.; SILVA, C.; PIMENTEIRA, C. A. P.; KOPP JR., R. V.; GRUMBACK, R.; ROSA, L. P.; 
FREITAS, M. A. V. Guidelines for the Strategic Management of Flood Risks in Industrial Plant Oil in the 
Brazilian Coast: adaptative measures to the impacts by relative sea level rise. Mitig Adapt Strateg Glob 
Change, 2013, v. 19, pp. 1041-1062.
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A esse respeito, a pesquisa empírica realizada no litoral norte paulista 

por Giulio et al. (2014)1370 apontou a ausência de diálogo entre produtores de 

conhecimento científico e aqueles que deveriam ter acesso a esse conhecimento 

para usá-lo em suas decisões diárias como obstáculo e desafio a ser superado para a 

implementação de uma estratégia de adaptação da região.

Destaca-se a existência de um descompasso entre o que os governantes locais 

precisam em termos de informação e conhecimento técnico para agir e o que está 

disponível globalmente para auxiliar esse processo e capacitar os governos (MARTINS; 

FERREIRA, 2010b). O resultado é que os governos locais carecem de embasamento 

teórico-metodológico para apoiar gestores e políticas públicas, o que pode resultar na 

ineficiência destas.

Avzaradel (2015)1371 aponta outra situação em que o diálogo entre academia 

e política não foi eficiente, a nível federal: a Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) foi 

aprovada no Congresso Federal incluindo normas que permitiram a flexibilização 

da proteção conferida a Áreas de Preservação Permanente (APPs), embora diversos 

estudos produzidos já comprovassem a relação entre o comprometimento da 

proteção dessas áreas e a maior severidade de desastres ambientais.

A bibliografia estudada também aponta a dificuldade em promover o acesso 

ao conhecimento à população em geral, sendo que a parcela mais afetada é a de 

mais baixa renda (maior vulnerabilidade social), e também a mais propensa a ocupar 

áreas de risco ambiental (várzeas de rios, encostas, entre outros). Esse fator aumenta 

ainda mais a vulnerabilidade dessas pessoas, pois conhecimento e informação podem 

contribuir para o gerenciamento e mitigação de riscos. 

Uma pesquisa empírica realizada por Cavalcante e Aloufa (2014)1372 em uma 

comunidade em situação de vulnerabilidade socioambiental em Natal (RN) apontou 

que a maior parte dos entrevistados já havia sido atingida por inundações e estava 

ciente que o problema poderia retornar. Nesse estudo, foi evidenciada a insatisfação da 

comunidade com o papel desempenhado pela Prefeitura no combate às inundações, 

1370 GIULIO, Gabriela; SERRAO-NEUMANN, Sílvia; VIGILIO, José; FERREIRA, Lúcia; CHOY, Darryl. 
Propostas Metodológicas em Pesquisas sobre Risco e Adaptação: experiências no Brasil e na Austrália. 
Ambiente & Sociedade, 2014, v. XVII, n. 4, pp. 35-54. Disponível em: <http://www.anppas.org.br/novosite/
index.php?p=aes>
1371 AVZARADEL, Pedro. Desastres “Naturais” às Margens dos Rios e Legislação Florestal na Sociedade 
de Risco: uma análise da tragédia de 2011 em Teresópolis. Quaestio Iuris, 2015, v. 8, n. 3, pp. 1781-1814. 
Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/18823/14146>. 
Acesso em 28.08.2020.
1372 CAVALCANTE, Juliana da Silva Ibiapina; ALOUFA, Magdi Ahmed Ibrahim. Percepção de Riscos 
Ambientais: uma análise sobre riscos de inundações em Natal – RN, Brasil. Investigaciones Geográficas 
[online] 2014, n. 84, pp. 54-68. Disponível em <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-
46112014000200006&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em 28.08.2020.

http://www.anppas.org.br/novosite/index.php?p=aes
http://www.anppas.org.br/novosite/index.php?p=aes
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/18823/14146
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-46112014000200006&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-46112014000200006&script=sci_abstract&tlng=pt
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o que faz com que não confiem no poder público para resolução de problemas 

e o considerem incapaz. Porém, os moradores não associavam as inundações à 

apropriação indevida do local e à consequente degradação da natureza, o que, 

segundo o artigo, reflete a desinformação e o baixo nível de consciência ambiental.

2.2. Ausência de integração da sociedade civil aos processos decisórios

A promoção da adaptação às mudanças climáticas requer a postura ativa do 

poder público no âmbito da promoção de medidas adaptativas e da implementação 

de programas específicos. Isso envolve um processo para a tomada de decisão – quais 

áreas priorizar, quais ações realizar etc. 

Esse processo decisório é, para Giulio et al. (2014), excessivamente 

centralizado – ou seja, não envolve os produtores de conhecimento nem a população 

atingida. O envolvimento e engajamento da sociedade civil é apontado pela doutrina 

como importante por dois principais motivos. 

O primeiro é a disponibilização do melhor conhecimento disponível para os 

tomadores de decisão, conforme já discutido, a fim de subsidiar a implementação de 

medidas e programas efetivos e benéficos (MARTINS; FERREIRA, 2010b). O segundo é 

o diálogo com as comunidades vulneráveis, que pode explicitar as demandas locais e 

garantir aos atingidos o acesso à informação sobre os riscos e como gerenciá-los. 

Ainda, a doutrina identificou casos em que o processo decisório referente 

a medidas adaptativas provocou conflitos entre o poder público e a sociedade civil 

organizada. Jacobi et al. (2013) conduziram um estudo de caso sobre a elaboração 

de um plano de recuperação pós-desastre em Blumenau (SC). O projeto inicialmente 

proposto pela Prefeitura foi criticado por consistir em uma grande intervenção urbana 

com supressão e impermeabilização de vegetação nativa.

Diversas críticas foram realizadas por outros atores, inclusive com propostas 

alternativas e a tentativa de realizar audiências públicas para adequar o projeto, 

mas a municipalidade se recusou a discutir alterações. Para os autores, esse episódio 

reflete uma política institucional por ações setoriais voltadas a interesses de grupos 

econômicos e políticos, ausente uma lógica de governança colaborativa. Ainda, 

apontam a possibilidade de governos locais cederem a interesses econômicos em 

detrimento de regras e critérios técnicos, o que vai na contramão da sustentabilidade.

2.3. Soluções apontadas pela literatura

A partir do levantamento dos obstáculos observados no âmbito da 

implementação da adaptação às mudanças climáticas, pode-se apontar possíveis 
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soluções para melhorar o diálogo entre política, academia e sociedade.

Em primeiro lugar, é necessário facilitar o acesso à informação, ao melhor 

conhecimento científico, tanto para os tomadores de decisão quanto para a população. 

Para os governantes, é essencial possuir embasamento teórico para justificar as ações, 

programas e políticas públicas, de forma que sejam eficientes. Para os indivíduos que 

podem ser atingidos pelas mudanças climáticas, ter acesso a informações sobre os 

riscos (e como agir diante deles) é de extrema importância e pode diminuir as perdas.

O trabalho realizado e relatado por Giulio et al. (2014) concluiu que as 

metodologias empíricas utilizadas em ambos os estudos de caso conduzidos 

contribuíram para estreitar o diálogo entre cientistas e stakeholders (gestores e líderes 

civis locais). Assim, o emprego de instrumentos metodológicos como o dos grupos 

focais (pesquisa qualitativa baseada em entrevistas grupais) e o do planejamento 

com cenários pode ser apontado como solução para dois problemas identificados: 

a excessiva centralização do processo decisório nas mãos do Poder Público e a 

desconexão entre a academia, a política e a sociedade.

As mudanças climáticas e as medidas adaptativas a elas associadas 

impactam todos os indivíduos e diversos setores da sociedade. A centralização 

excessiva das decisões pelos governos locais é prejudicial ao sucesso das medidas 

pois prejudica o engajamento dos diversos atores, tanto na sua formulação quanto na 

sua implementação.

Nesse sentido, Jacobi et al. (2013) apontam a necessidade de adoção de 

uma lógica de governança colaborativa e trabalho intersetorial, que implica o 

envolvimento de outros atores que não os governos – organizações sociais, produtores 

de conhecimento, agentes privados, comunidades – nos processos decisórios e na 

implementação efetiva dos programas e medidas adotados. 

No âmbito do setor privado, Lacerda et al. (2013) aponta a importância da 

adoção, nas empresas, de uma gestão estratégica de riscos referentes a mudanças 

climáticas, que pressupõe a compreensão de que muitos impactos das mudanças 

climáticas podem afetar sua atividade produtiva e causar prejuízos. Essa visão é 

fundamental para engajar tais atores com os programas e medidas adotados para a 

promoção da adaptação.

3. Institucional

Outro conjunto de dificuldades na governança para adaptação às mudanças 

climáticas identificado pela doutrina refere-se à estrutura e à cultura institucional 

no Brasil. A esse respeito, aplicam-se as dificuldades identificadas nas instituições 
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brasileiras como um todo, dentre elas o clientelismo, o nepotismo, a corrupção, a falta 

de capacitação técnica e de recursos, dentre outros.

No que se refere especificamente ao tema do presente artigo, um aspecto 

que pode ser destacado é denominado por Jacobi et al. (2013) como “setorialidade 

na aplicação de políticas ambientais”. Assim, ainda nos casos em que existem 

instrumentos adequados, estes não são aplicados no processo de tomada de decisão 

na gestão do solo urbano. Dessa forma, as decisões políticas são adotadas de forma 

compartimentalizada, não sendo levadas em conta as sinergias existentes. No âmbito 

da adaptação às mudanças climáticas, no qual fatores como a desigualdade social e a 

ocupação do solo são essenciais, a ausência da integração é especialmente perniciosa.

Adicionalmente, foram identificados dois aspectos comuns nas instituições 

brasileiras que afetam os processos decisórios da governança climática.

3.1. Cultura institucional privilegia ações de curto prazo

Uma questão recorrentemente apontada pela doutrina pátria é a dificuldade de 

que os líderes políticos se comprometam com medidas relacionadas à adaptação às 

mudanças climáticas em decorrência dos mandatos curtos e das frequentes eleições, 

que representam incentivos para a priorização de ações com resultados de curto 

prazo (MARTINS; FERREIRA, 2010a)1373.

Martins e Ferreira (2010b) destacam que essa dificuldade é especialmente 

recorrente para os governos locais, seja porque não reconhecem as mudanças 

climáticas como problema local, seja pela maior pressão para resolução de demandas 

de curto prazo dos cidadãos. No caso da adaptação, análises demonstram uma 

preponderância do impulso pela ação local, seja em decorrência de características 

naturais ou sociais. 

Tais autores também apontam a tendência de olhar os custos a curto prazo, 

buscando evitar as opções que exigem grandes investimentos iniciais (MARTINS; 

FERREIRA, 2010a), ainda que tais custos representem economias no longo prazo.

Outros autores, por sua vez, indicam que mesmo quando a atenção está voltada 

ao tema da adaptação, a tendência é que o foco seja dado às consequências de curto 

prazo não só pelo tomador de decisão, mas também pelos pesquisadores de risco. 

Apesar de ser compreensível quando se trata de estimativas de probabilidades e de 

gestão de riscos, tal abordagem é criticável, pois ignora a correlação entre os riscos 

1373 MARTINS, Rafael D’Almeida; FERREIRA, Leila da Costa. Capacitando a Adaptação à Mudança 
Climática em Áreas Urbanas: uma abordagem de governança local. INTERthesis 2010, v. 7, n. 2, pp. 
241-275.
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climáticos e demais questões sociais; bem como pode levar à “má-adaptação”1374 

(LAMPIS, 2013)1375.

A dificuldade de planejamento a longo prazo foi observada no já mencionado 

caso da urbanização do município de Blumenau após as enchentes ocorridas em 2008, 

que previa a urbanização da margem esquerda do Rio Itajaí-Açu, com supressão da 

vegetação ciliar. Para tal, foi utilizada a Resolução Consema/SC nº 18 de 10/12/2008, 

a qual autorizou o licenciamento ambiental simplificado para empreendimentos 

localizados em municípios em estado de calamidade pública, sem a elaboração de 

estudo de impacto ambiental. A concepção da obra, apesar de colocada como reação 

necessária ao desastre, potencializava alterações na dinâmica hídrica e impactos 

sobre a biodiversidade e microclima (JACOBI et al., 2013). Assim, mesmo em face de 

evento que evidenciou os perigos das mudanças climáticas, o governo local optou por 

medida que reagia ao desastre imediato, mas possibilitava que desastres semelhantes 

venham a ser mais gravosos no futuro.

Em adição aos desafios apontados no setor público, a participação do setor 

privado – necessária em decorrência do fato de que as atividades industriais e 

comerciais também serão afetadas – é igualmente prejudicada por problemas 

semelhantes. No setor privado, o gerenciamento estratégico de riscos está relacionado 

à obtenção de resultados no médio e longo prazo, atribuição da administração sênior 

(i.e. conselho de administração). Assim, considerando que o objetivo último de uma 

empresa é a obtenção de lucros, as medidas de adaptação às mudanças climáticas 

serão adotadas na medida em que o custo estimado com medidas adaptativas 

preventivas seja menor do que o custo estimado com medidas adaptativas reativas, de 

lidar com a incerteza e de eventuais obrigações legais a serem futuramente impostas 

(LACERDA et al., 2013).

Não obstante, podem ser indicadas quatro barreiras à tomada de decisões 

preventivas: (i) administrativa, já que as atividades administrativas são focadas em 

problemas cotidianos; (ii) de visão, quando a estratégia não é compartilhada por todos 

os níveis da organização; (iii) de recursos, quando estes não são disponibilizados para 

estratégia de longo prazo; e (iv) de pessoas, na medida em que os stakeholders não 

aceitam a mudança (LACERDA et al., 2013). 

1374 A má adaptação é resultado de uma medida que aumenta a vulnerabilidade de determinados 
grupos sociais e deteriora as condições para o desenvolvimento sustentável, podendo, inclusive, 
contribuir para o aumento de emissões de gases de efeito estufa (GIULIO et. al, 2016, p. 31)
1375 LAMPIS, Andrea. Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático: debates acerca del concepto 
de vulnerabilidad y su medición, Revista Colombiana de Geografía, 2013, v. 22, n. 2. pp 17-33.
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3.2. Aplicação de medidas de forma reativa e não preventiva

Outro aspecto comum na governança brasileira é sua reatividade. Ou seja, 

aguarda-se que um problema se verifique para que sejam adotadas medidas para 

enfrentá-lo. 

Especialmente em relação aos desastres, a postura após sua ocorrência é 

muitas vezes enérgica, com mobilização emergencial significativa com o objetivo de 

reduzir o sentimento de desamparo da população e, assim, proteger a legitimidade 

do capital eleitoral (JACOBI et al., 2013). Nesse contexto, Jacobi et al. (2013) indica 

a presença de organização da sociedade civil como importante contraponto ao 

imediatismo das intervenções do Poder Público. 

Nesse sentido, é possível vislumbrar um caminho de solução ao problema 

apresentado. Na medida em que as ações governamentais são guiadas pelo interesse 

eleitoral, a organização desse eleitorado para exigir que a sustentabilidade seja 

considerada nas decisões pode ser um forte indutor da tão necessária alteração 

de comportamento do Poder Público face a desastres e à adaptação às mudanças 

climáticas. Outras questões relacionadas a tal demanda serão tratadas no item 5 

abaixo.

3.3. Soluções apontadas pela literatura

Apesar das barreiras apontadas, há de se destacar que os governos locais são 

responsáveis (e, portanto, detentores dos recursos relacionados) por diversos setores 

econômicos e de infraestrutura urbana nos quais as medidas de adaptação podem 

ser implantadas, tais como transporte público, energia elétrica e recursos hídricos 

(MARTINS; FERREIRA, 2010b).

Nesse contexto, uma oportunidade interessante apresenta-se nas redes 

transnacionais e nas parcerias (intergovernamentais ou com o setor privado), gerando 

maior mobilização para execução de ações concretas, tanto de mitigação quanto de 

adaptação (MARTINS; FERREIRA, 2010b).

Um instrumento frequentemente indicado para o planejamento de longo prazo 

é a elaboração de cenários (GIULIO et al., 2014; LACERDA et al., 2013), que permite a 

análise das incertezas futuras e as variáveis relacionadas a elementos naturais, sociais 

e econômicos. Assim, tal instrumento permite que as medidas necessárias sejam 

tomadas antes das efetivas alterações ocorrerem (LACERDA et al., 2013). 

A utilização de tal instrumento, apesar de resolver o “como planejar a longo 

prazo” e não o “como convencer da necessidade de planejar a longo prazo”, pode 

ajudar também nesse sentido. Isto porque a elaboração de cenários não enseja custos 
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significativos, nem vincula previamente as decisões. Assim, é um meio que dá aos 

tomadores de decisão (seja no âmbito privado ou público) a possibilidade de envolver 

aqueles a quem prestam contas, apresentando dados que justificam a adoção de 

medidas que poderiam ser à primeira vista impopulares.

Outra vantagem é relacionada ao problema já apontado no item 2.1 de 

dificuldade de diálogo entre a academia e o poder público. Nesse caso, a academia 

é quem detém o conhecimento técnico para a elaboração dos cenários e o poder 

público detém a possibilidade de tomar decisões com base nesses cenários. Ou seja, 

há muito benefício a ser obtido do estabelecimento de parcerias com o objetivo de 

elaboração de cenários climáticos no Brasil para embasar as decisões políticas.

Martins e Ferreira (2010b) resumem os elementos que apoiam a adoção de 

medidas adaptativas do ponto de vista institucional: 

a percepção de vulnerabilidade e dos riscos associados às mudanças 

climáticas por parte de cidadãos e gestores públicos; a capacidade 

e a autoridade para regular e governar áreas e setores relevantes; 

a existência de programas nacionais e internacionais de apoio a 

iniciativas locais, especialmente entre governos locais que não 

dispõem de recursos financeiros, humanos e técnicos; o envolvimento 

de cidades em redes transnacionais de autoridades locais; a presença 

de um empreendedor político local, ou seja, alguém comprometido 

que consiga colocar o tema das mudanças climáticas na agenda 

política aproveitando janelas de oportunidade; a existência de uma 

agência especial ou órgão de governo para lidar especificamente 

com as mudanças climáticas; a colaboração com universidades locais 

ou com uma comunidade científica preparada para interagir com 

técnicos e gestores públicos; a existência de recursos financeiros e 

humanos para formular e implementar as ações necessárias e uma 

forte estratégia de comunicação e mobilização que possa envolver os 

diferentes atores e setores socioeconômicos relevantes no processo 

de governança (p. 235).

Assim, a soluções estariam centradas nos seguintes fatores-chave: 

(i) recursos e capacidades (no caso dos países em desenvolvimento, pode haver 

necessidade de apoio internacional, seja para disponibilização de recursos 

financeiros, seja na capacitação dos recursos humanos. Ambos os elementos 

estão previstos no artigo 9 do Acordo de Paris);

(ii) conhecimento e informação (incluindo a multiplicidade e qualidades de 

estudos, o que compreende a utilização de cenários climáticos); e
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(iii) instituições e governança (destacam-se: processos locais participativos 

e democráticos; instituições independentes específicas; e introdução da 

dimensão de mudanças climáticas em programas já existentes, utilizando-

se de suas estruturas já familiares) (MARTINS; FERREIRA, 2010b).

4. Dados e informações

Como indicado acima, a elaboração e a efetiva implementação de normas 

e programas relativos à adaptação às mudanças climáticas devem ser embasadas 

em informações, dados e estatísticas sobre as localidades e a populações atingidas 

– características ambientais e geográficas, condições socioeconômicas das famílias, 

entre outras.

Isso porque algumas medidas adaptativas devem ser aplicadas de forma 

específica e individualizada de acordo com as prioridades e demandas de cada região. 

Por exemplo, em cidades litorais e bairros próximos a corpos d’água, é necessário 

atenção com riscos de enchentes e inundações. Já em grandes metrópoles e centros 

urbanos, deve-se observar a qualidade do ar e fenômenos como a inversão térmica.

Entretanto, como será exposto adiante, a literatura aponta obstáculos e 

desafios relacionados aos dados e informações disponíveis para a elaboração e 

implementação de medidas adaptativas.

4.1. Qualidade e disponibilidade de informações

Para Martins e Ferreira (2010b), 

Adaptação como política pública depende de um maior detalhamento 

no nível local em relação aos impactos projetados da mudança 

climática sobre áreas geográficas e grupos populacionais mais 

vulneráveis para que os esforços e recursos possam ser direcionados 

da melhor forma possível. Tais estudos, avaliações e dados não estão, 

infelizmente, disponíveis em grande parte dos centros urbanos de 

países emergentes, incluindo o Brasil (p. 234).

Para os autores, isso reflete falta de recursos financeiros e humanos e de 

capacidades técnicas para produzir tais materiais, que são preteridos pelos governos 

em relação a agendas tradicionais (saúde, educação, habitação). Assim, a pauta das 

mudanças climáticas e da adaptação ficam em segundo plano, de forma que os 

governos locais e subnacionais não estão equipados adequadamente para adereçar 

a questão.



546 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

Ademais, há indícios de que algumas informações e bases de dados 

disponíveis possam conter erros e imprecisões que podem distorcer os resultados. 

Sobre isso, Xavier et. al (2014)1376 apontam que uma das base de dados utilizada por 

eles, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), pode conter erros 

no registro de desastres, em decorrência da dificuldade de treinamento para o seu 

preenchimento (p. 3667).

Debortoli et al. (2017)1377 apontam ainda outra dimensão de dificuldades 

em relação às informações disponíveis no Brasil: a grande extensão do país e as 

diferenças e particularidades regionais, tanto geográficas quanto socioeconômicas, 

são obstáculos ao mapeamento amplo de áreas de risco e das vulnerabilidades. 

A qualidade e a suficiência das informações e dados disponíveis é de extrema 

relevância para a implementação da adaptação às mudanças climáticas. Em primeiro 

lugar, porque permite diagnosticar problemas e situações de perigo, direcionando 

recursos para populações atingidas (desalojados, desabrigados) – ou seja, reagir a 

eventos extremos. Além disso, a construção de uma base de dados pode subsidiar, 

por meio do mapeamento de vulnerabilidades e riscos, previsões sobre futuros 

desastres, permitindo a atuação preventiva, com a finalidade de evitar ou mitigar 

danos.

4.2. Soluções apontadas pela literatura

Diante dos problemas identificados e da discussão realizada pela literatura, 

podemos depreender algumas possíveis soluções relacionadas ao uso de dados para 

subsidiar a implementação de medidas adaptativas, que podem ser resumidas da 

seguinte maneira:

(i) o emprego de recursos para que órgãos ambientais (ou a realização 

de parcerias com pesquisadores ligados a instituições e universidades) 

coletem informações sobre as características geográficas e 

socioeconômicas de cada região e forneçam relatórios para subsidiar 

programas e ações governamentais;

1376 XAVIER, Diego Ricardo; BARCELLOS, Christovam; BARROS, Heglaucio da Silva; MAGALHÃES, 
Monica de Avelar Figueiredo Mafra Magalhães; MATOS, Vanderlei Pascoal de; PEDROSO, Marcel de 
Moraes. Organização, Disponibilização e Possibilidades de Análise de Dados sobre Desastres de Origem 
Climática e seus impactos Sobre a Saúde no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 2014, v. 19, n. 9, pp. 3657-
3668. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/csc/v19n9/1413-8123-csc-19-09-3657.pdf>. Acesso em 
28.08.2020.
1377  DEBORTOLI, Nathan S.; CAMARINHA, Pedro Ivo M.; MARENGO, José A.; RODRIGUES, Regina R. An 
Index of Brazil’s Vulnerability to Expected Increases in Natural Flash Flooding and Landslide Disasters 
in the Context of Climate Change. Nat Hazards, v. 86, pp. 557-582. Disponível em: <https://link.springer.
com/article/10.1007/s11069-016-2705-2>. Acesso em 28.08.2020.

https://www.scielo.br/pdf/csc/v19n9/1413-8123-csc-19-09-3657.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-016-2705-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-016-2705-2
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(ii) a capacitação de agentes públicos e privados para aprimorar as bases 

de dados já existentes como o SINPDEC;

(iii) a reunião de informações disponíveis para construir uma grande 

base de dados, levando em consideração as diferenças regionais, que 

possibilite, a longo prazo, melhorar o conhecimento sobre eventos 

relacionados a mudanças climáticas;

(iv) utilizar as bases de dados construídas e aprimoradas para subsidiar o 

emprego da metodologia de planejamento com cenários, que permite 

uma maior integração entre produtores de conhecimento e tomadores 

de decisão e a adoção de medidas com vistas ao longo prazo, conforme 

já demonstrado neste trabalho.

5. Problemas sociais relacionados com a governança climática

Por fim, há a incontestável relação entre outros problemas sociais, 

notadamente a desigualdade social, e a adaptação às mudanças climáticas. Não é 

objeto deste artigo tal relação, nem todas as diferentes vulnerabilidades existentes 

que serão exacerbadas pela alteração do clima local e global – assuntos estes que 

merecem análise autônoma.

Não obstante, identificamos alguns pontos em que há relação direta também 

entre os problemas sociais e a própria estrutura de governança climática.

Um aspecto relevante é o “efeito demanda”, segundo o qual a demanda por 

segurança climática cresce proporcionalmente à renda. Assim, quanto maior a renda 

da população de determinado local, maior a pressão exercida por investimentos em 

ações em prol da segurança climática (GIULIO et al., 2016)1378. 

Tal efeito é bastante conhecido nas questões ambientais de forma geral, 

teorizado na conhecida “curva de Kuznets ambiental”. De acordo com tal teoria, 

o impacto ambiental cresceria proporcionalmente ao aumento da renda até um 

determinado ponto, a partir do qual estes fatores seriam inversamente proporcionais. 

Apesar desse conceito ser polêmico e não comprovado, apresenta uma mesma base, 

verificável empiricamente, de que populações com maior renda tendem a demandar 

mais do poder público medidas de proteção ambiental e climática.

Nesse sentido, as disparidades sociais podem influenciar a capacidade 

adaptativa de um local e sua população também no âmbito da governança climática. 

Assim, os governos de populações mais vulneráveis, além de todas as outras 

1378  GIULIO, Gabriela Marques Di; MARTINS, Ana Maria Bedran; LEMOS, Maria Carmen. Adaptação 
Climática: fronteiras do conhecimento para pensar o contexto brasileiro. Estudos Avançados [online], 
2016, v. 30, n. 88, pp. 25-41.
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dificuldades, terão menor estímulo para estabelecer uma governança que esteja de 

acordo com os elementos essenciais referidos no item 3.4.

Ademais, a baixa escolaridade da população pode levar a dificuldades, como 

a incapacidade de compreensão da relação entre os problemas vividos e a ocupação 

das áreas de risco e do nível de certeza da ocorrência de efeitos adversos causados 

pelas mudanças climáticas. 

A esse respeito, a pesquisa de Cavalcante e Aloufa (2014) acerca da percepção 

de riscos ambientais em áreas sujeitas a inundações no município de Natal/RN, já 

mencionada neste artigo, concluiu haver consciência da população acerca da sua 

vulnerabilidade a inundações. Entretanto, não pretendiam deslocar-se por uma 

combinação de fatores: o vínculo afetivo com o local; falta de condições financeiras 

para se mudar; a crença de que os problemas poderiam ser solucionados por parte 

da Prefeitura. Nesse sentido, a maior parte dos entrevistados não reconhecia relação 

entre as suas ações (como, por exemplo, a ocupação de área de risco) e os riscos a que 

estavam sujeitos.

Tal desigualdade é especialmente verificada no contexto urbano, que no 

Brasil é marcado pela ocupação desordenada. Assim, o problema não seria o aumento 

populacional em si, mas a falta de infraestrutura, que não acompanha o crescimento 

(IWAMA et al., 2014)1379.

Bueno et al. (2012)1380 criticam, ainda, alguns dos instrumentos utilizados no 

planejamento territorial brasileiro. Nesse sentido, afirmam que os Planos Diretores 

consagram modelos urbanísticos nocivos e ultrapassados, como a expansão e 

construção de infraestrutura de maneira paulatina, sem a devida integração. 

Adicionalmente, políticas mais recentes passaram a incorporar o passivo urbanístico 

e social. Não obstante, essa lógica ainda não incorpora o planejamento futuro e 

as prospecções de longo prazo, imprescindíveis para o planejamento associado a 

mudanças climáticas. 

Tratando especificamente de desastres, Jacobi et al. (2013) indica que já 

existem instrumentos previstos nos planos diretores das cidades com o objetivo de 

racionalização da ocupação do solo e redução das vulnerabilidades decorrentes da 

ocupação periférica de áreas de risco. Dentre os instrumentos, destacam-se: criação 

1379 IWAMA, Allan Yu; BATISTELLA, Mateus; FERREIRA, Lúcia da Costa. Riscos Geotécnicos e 
Vulnerabilidade Social em Zonas Costeiras: desigualdades e mudanças climáticas. Ambiente & 
Sociedade, 2014, v. XVII, n. 4, pp. 251-274.
1380 BUENO, Laura Machado de Mello; TANGARI, Vera Regina; SILVA, Jonathas Magalhães Pereira; 
PEZZUTO, Cláudia Cotrim; MONTEZUMA, Rita de Cássia Martins; REGO, Andrea de Queiroz. Paisagem 
e Ambiente, 2012, n. 30, pp. 123-136. Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/paam/article/
view/77878>. Acesso em 04.09.2020.

http://www.revistas.usp.br/paam/article/view/77878
http://www.revistas.usp.br/paam/article/view/77878
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de zonas de interesse social e áreas protegidas, transferência do direito de construir 

e imposto progressivo sobre imóveis desocupados ou subutilizados. Entretanto, 

tais instrumentos conflitam com interesses econômicos, especialmente do setor 

imobiliário, que tendem a ser priorizados.

Martins e Ferreira (2010a) indicam como fatores que incrementam a 

capacidade de governos locais para adaptação climática a existência de infraestrutura 

de saúde, por exemplo.

6. Conclusões Articuladas

6.1. A governança de adaptação às mudanças climáticas encontra diversos desafios já 

mapeados pela literatura brasileira, sem que, contudo, exista a mesma pluralidade de 

propostas de soluções. 

6.2. Para a implementação de medidas adaptativas efetivas é importante que os 

governos locais, tomadores de decisão, a sociedade civil organizada e a população, 

especialmente a parcela mais vulnerável, tenham acesso ao melhor conhecimento 

disponível, sendo importante a integração com os produtores de conhecimento.

6.3. Além disso, o processo decisório das instituições deve incluir planejamento 

preventivo e de longo prazo, com a utilização de instrumentos (tal como a elaboração 

de cenários) e da cooperação técnica e financeira entre os entes federativos e até com 

instituições internacionais.

6.4. A reunião de informações geográficas e socioeconômicas precisas e a elaboração 

de uma base de dados consistente e abrangente pode subsidiar a adoção de medidas 

adaptativas por governos locais e subnacionais, pois melhora o conhecimento sobre a 

situação e as demandas de cada região onde serão implementadas.

6.5. A comunicação efetiva à população dos riscos a que está sujeita, bem como das 

condutas a serem adotadas para reduzir a exposição a esses riscos também é elemento 

relevante para que a adaptação às mudanças climáticas seja efetiva.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico, social e ambiental é conflituoso para a 

agricultura no Brasil, pois de um lado estão os lucros da produção agrícola, legitimando 

o uso da legislação nacional sobre agrotóxicos, sem valorar a precaução ambiental, 

a sadia qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável através da produção de 

alimentos orgânicos.

Aqui se elucida a problemática dos agrotóxicos e a agricultura sustentável. 

Aborda-se, as formas de manejo do solo para a agricultura, trata da legislação de 

agrotóxicos, trazendo à baila a classificação toxicológica, bem como a problemática 

da Portaria 23/2020 da Secretaria de Defesa Agropecuária, no que se refere à liberação 

do uso tácito de agrotóxicos.  

O objetivo geral é demonstrar que a agricultura sustentável possui 

metas na Agenda 2030 da ONU, integradas ao manejo do solo menos agressivo ao 

meio ambiente. Mas, a política pública no uso de agrotóxicos é adversa as regras 

constitucionais brasileiras e princípios ambientais. O objetivo específico é elucidar que 

os agrotóxicos são um retrocesso socioambiental, e a resposta jurisdicional é neste 

sentido, bem como existe resposta prática para o benefício da saúde humana pelo uso 

dos alimentos orgânicos.

A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica com a inserção de textos 

constitucionais e infraconstitucionais brasileiros no contexto da pesquisa.
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Primeiramente, elucida-se a relação do direito ao meio ambiente 

sustentável com às formas de manejo da agricultura desempenhada pelos produtores. 

A seguir, apresenta-se o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n. 2 

da Agenda 2030, sendo conteúdo relevante na busca das metas para agricultura 

sustentável.

Posteriormente, ilustra-se a legislação que permite o agrotóxico no Brasil 

e a problemática do tema que recebe resposta jurisdicional ao arguir preceito 

constitucional em favor do meio ambiente sustentável, com o fito de resolver a 

problemática ao coibir o retrocesso socioambiental. 

E por fim, enfatiza-se a legislação expressa sobre agricultura sustentável 

ou agroecológica, conferindo-se uma resposta prática aos benefícios dos alimentos 

orgânicos para a saúde humana, bem como a proibição ao retrocesso socioambiental 

para um meio ambiente ecológico equilibrado. 

1. ALIMENTAÇÃO, MEIO AMBIENTE E A AGRICULTURA CONVENCIONAL, ORGÃNICA E 

AGROECOLÓGICA

As relações sociais de trabalho, lazer, família, saúde, alimentação, 

segurança, fazem parte do universo do conceito da ONU sobre governança1381 pela 

sustentabilidade da sociedade em globalização1382, sendo características essenciais 

para o desenvolvimento econômico, ambiental e social, e que, por conseqüência, 

determinam um diálogo na sociedade.

Frisa-se que a alimentação está entre os direitos sociais elencados no 

artigo 6º da Constituição Federal de 19881383, e serve de base para todos os demais 

direitos sociais, sendo relevante o contexto da produção dos alimentos.

As políticas públicas agrícolas com sustentabilidade econômica, social e 

ambiental, podem corroborar para uma vida digna, segurança, educação, moradia, 

emprego e lazer. Outrora, os processos agrícolas que esgotam os recursos naturais são 

1381 ONU, COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL, 1996, p.2. Governança é a totalidade das 
diversas maneiras pelas quais os indivíduos e instituições, públicas e privadas, administram seus 
problemas comuns. É um processo contínuo pela qual é possível acomodar interesses conflitantes e 
realizar ações cooperativas. Governança diz respeito não só a instituições e regimes formais autorizados 
a impor obediência, mas a acordos informais que atendam aos interesses das pessoas e instituições.
1382 Globalização, de forma bastante modesta, consiste na integração do que acontece no mundo. 
Trata-se de uma integralização com características de instantaneidade e velocidade, além de possuir 
caráter polissêmico, uma vez que abrange mais de uma área, como, por exemplo: cultural, política, 
jurídica, econômica, entre outras. GARCEZ, Gabriela Soldano e FREITAS, Gilberto Passos de. Governança, 
globalização e atores não estatais: uma análise sob a perspectiva do Direito Internacional. SCIENTIA 
IURIS, Londrina, v.19, n.2, p.228, dez.2015.
1383 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 6º “São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.
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contrários aos direitos sociais. Neste sentido, o pensamento de Renato Guedes Vieites 

(2010, p1)1384:

Durante muito tempo, a atividade agrícola esteve relacionada à 

devastação dos recursos naturais. Com o advento da modernização da 

agricultura operada no século XX, sob o nome de Revolução Verde, por 

causa dos métodos adotados, houve uma intensificação da destruição 

da natureza pelos processos agrícolas agropecuários. Estes processos 

inegavelmente maximizaram a produção agropecuária, todavia 

representaram um agravamento dos problemas ambientais, bem 

como os sócio-econômicos, especialmente nos países emergentes.

E aí se encontra o problema entre os anseios da maximização econômica 

dos produtores rurais, o desequilíbrio entre o fato econômico e o meio ambiente, 

causando efeitos aos direitos sociais no direito da alimentação e riscos a sadia 

qualidade de vida.

Eduardo Ehlers (1999)1385 afirma: “o agricultor é dependente de tecnologias/

recursos/capital do setor industrial, que, devido ao seu fluxo unidirecional, leva à degradação 

do ambiente e à descapitalização, criando a situação insustentável em longo prazo”.

Neste ponto, afirma Laércio Meirelles e Luis Carlos Diel Rupp1386 (2005, 

pág.23): 

A produção agrícola é, claramente, um exemplo disto: o homem 

moderno quer consumir produtos cuja época ou local de cultivo não 

são compatíveis com a sua demanda. Surge então a necessidade de se 

introduzir artifícios no manejo do agrossistema. Um destes artifícios 

é o uso dos chamados “corretivos de solo”, que permitem cultivar 

terras consideradas inadequadas à maioria das variedades atuais 

de plantas cultivadas. Na realidade o que chamamos de correção é 

tornar o solo adaptado à cultura que queremos. E não adaptar o 

cultivo ao solo, como seria mais racional do ponto de vista ecológico. 

Este procedimento, se pensarmos em termos globais, compromete a 

sustentabilidade do sistema, já que implica em trazer material não 

renovável de algum outro local, que se traduz num gasto maior de 

energia.

1384 VIEITES, Renato Guedes. Agricultura sustentável: uma alternativa ao modelo convencional. 
Revista Geografar. Curitiba, v.5, n.2, p.01-12, jul./dez. 2010.
1385 EHLERS, E. Agricultura sustentável: origem e perspectivas de um novo paradigma. 2. ed. Guaíba, 
Agropecuária, 1999. 157p.
1386 MEIRELLES, Laércio Ramo e RUPP, Luis Carlos Diel. Agricultura ecológica. Princípios Básicos. 
2005. Disponível em:< http://www.centroecologico.org.br/Agricultura_Ecologica/Cartilha_Agricultura_
Ecologica.pdf> Acesso em: 23.06.2020.
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A produção agrícola introduz artifícios químicos no manejo da agricultura, 

sendo contrária ao preceito do artigo 225, caput da Constituição Federal de 19881387, 

que determina o conceito de desenvolvimento sustentável para a presente e futura 

gerações através da agricultura ecológica para um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, desde a colheita até a alimentação como bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida.

Importante frisar que a produção agrícola possui caminhos para a agressão 

ou sustentabilidade do meio ambiente, no que tange às ações no cultivo do solo.

E neste sentido, Ana Maria Primavesi diz (2019)1388 diz: “atualmente, existem 

3 formas principais de manejar o solo agrícola: o manejo convencional (químico), o 

orgânico por substituição de insumos e o agroecológico”.

As diferenças entre a agricultura convencional, orgânica e ecológica, 

demandam à instrução de conhecimento técnico aos produtores, bem como são 

opções para os riscos e benefícios ao meio ambiente, segurança alimentar e sadia 

qualidade de vida.

Frisa-se, o importante pensamento sobre agricultura convencional 

de Eduardo Ehlers (1995)1389: “provoca alterações no equilíbrio físico, químico e 

biológico do solo, destruição de florestas e da biodiversidade genética, aumento 

da suscetibilidade das lavouras ao ataque de pragas e doenças contaminação dos 

recursos naturais e dos alimentos”.

Acerca do manejo do solo pelo método convencional, Ana Maria Primavesi 

(2019)1390:

Esse sistema foi disseminado em todos os continentes e se baseia 

no emprego de pacotes químicos destinados a nutrir as plantas 

cultivadas. A verdade, porém, é que são manejos que matam os solos, 

ao utilizarem as seguintes práticas: (...) uso de agrotóxicos (como em 

geral as adubações químicas fornecem apenas 5 dos 45 nutrientes que 

as plantas necessitam, elas ficam desnutridas, tornando-se suscetíveis 

1387 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art.  225. “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações”.
1388 PRIMAVESI, Ana Maria. Manejo Convencional, Agricultura Orgânica e Agroecologia. Revista 
Atallea Agronegócios. 2019. Disponível em:< https://revistadeagronegocios.com.br/ana-maria-
primavesi-manejo-convencional-agricultura-organica-e-agroecologia/> Acesso em: 23.jun. 2020.
1389 EHLERS, Eduardo. Possíveis veredas da transição à agricultura sustentável.Agricultura 
Sustentável, Jaguariúna, vol. 2, n. 2, p. 12-22, jul./dez. 1995.
1390 PRIMAVESI, Ana Maria. Manejo Convencional, Agricultura Orgânica e Agroecologia. Revista 
Atallea Agronegócios. 2019. Disponível em:< https://revistadeagronegocios.com.br/ana-maria-
primavesi-manejo-convencional-agricultura-organica-e-agroecologia/> Acesso em: 23.jun.2020.
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ao ataque de insetos e microrganismos, especialmente fungos, mas 

também bactérias e vírus. O ataque desses organismos sobre as 

plantas cultivadas é uma estratégia da natureza para eliminar plantas 

doentes.); e herbicidas (mata-mato). São utilizados para manter os 

solos limpos de plantas nativas, as quais são excelentes indicadoras 

ecológicas, pois evidenciam deficiências minerais e condições físicas 

adversas nos solos como compactação, ausência de arejamento, etc.

A diferença entre agricultura pelo sistema convencional e o orgânico, resta 

no pensamento de Laércio Meirelles e Luis Carlos Diel Rupp (2005)1391: 

o sistema convencional é um dos sistemas de produção agrícola no 

país, cujo processo de produção está baseado no emprego de adubos 

químicos e agrotóxicos. O sistema orgânico é uma metodologia 

de produção agrícola que dispensa o uso de insumos químicos e se 

caracteriza por um processo que leva em conta a relação solo/planta/

ambiente com o intuito de preservar o meio ambiente, a saúde dos 

homens e dos animais. 

Afirmam Cleide Mary Mariani e Jairo Afonso Henkes (2015, p. 318)1392: 

“No entanto, o sistema de produção convencional não consegue estabelecer a 

sustentabilidade do ponto vista social, ecológico e econômico”.

O contexto dos ganhos de produtividade agrícola, enfatizam uma das 

maneiras de aumento da disponibilidade de alimentos, pois propiciam preços 

reduzidos, e o que contribui para estabelecer segurança alimentar da população. 

Neste sentido, Suresh Babu,  Shailendra N. Gajanan e  Prabuddha Sanyal 

(2014)1393: “atingir a segurança alimentar em nível macro requer um crescimento 

econômico que resulte em redução de pobreza e de desigualdades na distribuição de 

renda entre a população”.

Contudo, a realidade econômica agrária impulsiona o pensamento pelos 

ganhos na produtividade agrícola e, assim, estabelecem uma relação de dependência 

entre os recursos naturais, humanos e de tecnologia agrícola, muitas vezes se 

esquecendo da preservação ao meio ambiente, à segurança alimentar e à sadia 

qualidade de vida. 

Neste passo, salienta-se que os danos ambientais são motivo de relevante 

1391 MEIRELLES, Laércio Ramo e RUPP, Luis Carlos Diel. Agricultura ecológica. Princípios Básicos. 
2005. Disponível em:< http://www.centroecologico.org.br/Agricultura_Ecologica/Cartilha_Agricultura_
Ecologica.pdf> Acesso em: 23.jun.2020.
1392 MARIANI. Cleide Mary e HENKES, Jairo Afonso. Revista Gestão Sustentável Ambiental, 
Florianópolis, v. 3, n. 2, p. 315 - 338, out. 2014/mar.2015.
1393 BABU, Suresh; GAJANAN,  Shailendra N. e SANYAL,  Prabuddha.. Food Security, Poverty and 
Nutrition Policy Analysis: Statistical Methods and Applications. Oxford: Elsevier, s , 2ª Edição. 2014.
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preocupação, pois comprometem a fertilidade dos solos que passam a depender do 

consumo de fertilizantes e adubos químicos, gerando, um ciclo vicioso da utilização 

de insumos perigosos ao meio ambiente, podendo acarretar riscos para a saúde da 

população.

Por outro lado, existe a agricultura orgânica por substituição de insumos 

e que no entender de Ana Maria Primavesi (2020)1394, “sua base é o uso intensivo de 

compostos e estercos que nem sempre têm procedência em sistemas orgânicos de 

produção. (...) Por essa razão, trata-se de uma produção de luxo e não acessível a 

todos”.

 Neste ponto, a produção é baixa, existindo uma dependência de um 

mercado econômico que remunere por um preço acrescido para que seja viável 

economicamente. 

Segundo Stefpen R. Gliesmann (2009)1395: “O sistema de produção orgânica 

se baseia em normas de produção específicas, cuja finalidade é estabelecer 

estruturas que sejam sustentáveis, do ponto de vista social, ecológico e econômico”. 

O sistema de produção orgânica, segundo o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento através da Instrução Normativa nº 007, 17 de maio de 1999, 

é todo aquele em que se adotam tecnologias que aperfeiçoem o uso de recursos 

naturais e socioeconômicos, respeitando a integridade cultural e tendo por objetivo 

a auto sustentação no tempo e no espaço, a maximização dos benefícios sociais, a 

minimização da dependência de energias não renováveis e a eliminação do emprego 

de agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxicos, organismos geneticamente 

modificados OGM/transgênicos ou radiações ionizantes em qualquer fase do processo 

de produção, armazenamento e de consumo, e entre os mesmos, privilegiando a 

preservação da saúde ambiental e humana, assegurando a transparência em todos os 

estágios da produção e da transformação (BRASIL, 2020)1396. 

Já o manejo do solo por meio da agricultura ecológica, segundo Jorge 

Roberto Tavares de Lima (2011, p. 272)1397 “recebeu o nome inicialmente de agricultura 

alternativa”.

Posteriormente, sendo definida a agricultura ecológica como movimento 

1394 PRIMAVESI, Ana Maria. Manejo Convencional, Agricultura Orgânica e Agroecologia. Revista 
Atallea Agronegócios. 2019. Disponível em:< https://revistadeagronegocios.com.br/ana-maria-
primavesi-manejo-convencional-agricultura-organica-e-agroecologia/> Acesso em: 23.jun.2020.
1395 GLIESSMAN, S.R. Agroecologia - Processos ecológicos em agricultura sustentável. 4. ed. Porto 
Alegre: UFRGS, 2009.
1396 BRASIL. MAPA. Instrução Normativa nº 007, de 17 de maio de 1999. 
1397 TAVARES DE LIMA J. R. Agroecologia e movimentos sociais. Recife: Edições Bagaço, 2011. 272 p.
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agroecológico por Miguel A. Altieri (1989, p.240) :1398

reunindo diversas correntes como a agricultura biodinâmica, a 

agricultura orgânica, a permacultura, a agricultura ecológica, dentre 

outras, que, desde então, apesar das diferentes origens, concepções 

e especificidades, contribuíram na construção das chamadas 

“agriculturas sustentáveis”, convergindo no sentido da conformação 

de um estilo de agricultura que se contrapõe ao modelo agroquímico 

e concentrador de capitais, mas dissonantes no sentido da dimensão 

social, seja nas críticas aos impactos sociais desse modelo hegemônico 

baseado na revolução verde, seja na ausência da participação do 

campesinato nos processos decisórios, seja na assessoria técnica, ou 

no processo de experimentação e intercâmbio de conhecimentos.

A agricultura ecológica demanda conhecimento técnico, tempo na 

produção que se contrapõe a alta demanda da indústria de alimentos que se utiliza 

de agrotóxicos para a questão econômica, sendo este um desafio para efetivar uma 

agricultura sustentável.

A agricultura ecológica, segundo Ana Maria Primavesi (2019)1399: 

tenta manejar os recursos naturais respeitando a teia da vida. Sempre 

que os manejos agrícolas são realizados conforme as características 

locais do ambiente, alterando-as o mínimo possível, o potencial 

natural dos solos é aproveitado. Por essa razão, a agroecologia 

depende muito da sabedoria de cada agricultor desenvolvida a partir 

de suas experiências e observações locais. O manejo agroecológico 

dos solos se baseia em 5 pontos fundamentais: solos vivos e agregados; 

biodiversidade; proteção do solo contra o aquecimento excessivo, o 

impacto da chuva e o vento permanente; bom desenvolvimento das 

raízes; autoconfiança do agricultor.

E neste ponto, a política pública brasileira não incentiva a agricultura 

ecológica, ofertando regras par ao uso de agrotóxicos de forma expressa e até tácita 

como será abordado mais adiante neste texto, contrapondo-se a sustentabilidade do 

ponto vista social, ecológico e econômico.

Enfim, diante dos conceitos acima sobre agricultura convencional, 

orgânica e ecológica, persiste a prática da legalidade da agricultura convencional 

1398 Altiere, M. A. Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa. Rio de Janeiro: PTA/
Fase, 1989. 240 p
1399  PRIMAVESI, Ana Maria. Manejo Convencional, Agricultura Orgânica e Agroecologia. Revista 
Atallea Agronegócios. 2019. Disponível em:< https://revistadeagronegocios.com.br/ana-maria-
primavesi-manejo-convencional-agricultura-organica-e-agroecologia/> Acesso em: 23.jun. 2020.
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com uso de agrotóxicos no Brasil, como se apresentará mais à frente neste texto, 

bem como existe a contraposição do meio ambiente ecológico equilibrado para uma 

sadia qualidade de vida, preceituado em texto constitucional brasileiro, devidamente 

integrado as metas para uma agricultura sustentável estabelecida na Agenda 2030 e 

nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável n. 2, passando a expor na sequência 

deste texto.

2. AGENDA 2030 E O OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: FOME ZERO E 

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável compõem o documento da 

Organização das Nações Unidas (ONU) com o título de Agenda 2030.

Trata-se de metas para o desenvolvimento sustentável a nível global que 

surgiram em 2015, na reunião da Cúpula do Desenvolvimento Sustentável da ONU, 

em Nova Iorque, e teve seu texto integrado à 21ª Conferência do Clima Conferência 

das Partes, COP-21), em Paris, que teve como principal finalidade costurar um novo 

acordo global entre os países para diminuir a emissão de gases de efeito estufa e 

reduzir o ritmo de aumento do aquecimento global, objetivando limitar o aumento da 

temperatura global em 2ºC até 2100.

Segundo relata o atual texto do Ministério das Relações Exteriores (Brasil, 

2020)1400, “a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável corresponde a um 

conjunto de programas, ações e diretrizes que orientarão os trabalhos das Nações 

Unidas e de seus países membros rumo ao desenvolvimento sustentável”.

Salienta-se o que é desenvolvimento sustentável, no entendimento de José 

Eustáquio Diniz Alves (2015, p. 590)1401:

O termo desenvolvimento sustentável entrou definitivamente na pauta 

internacional após a divulgação do Relatório Brundtland, intitulado 

Nosso futuro comum, publicado em 1987. Nos anos seguintes, a ideia 

de sustentabilidade incorporou, além da dimensão ambiental, os 

aspectos social e econômico. Em geral, o tripé do desenvolvimento 

sustentável pretende ser, concomitantemente, socialmente justo, 

economicamente inclusivo e ambientalmente responsável.

1400 BRASIL, Ministério das Relações Exteriores. 2020. Disponível em:<http://www.itamaraty.
gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/135-agenda-de-
desenvolvimento-pos-2015>  Acesso em 24.jun.2020.
1401 ALVES, José Eustáquio Diniz Os 70 anos da ONU e a agenda global para o segundo quindênio 
(2015-2030) do século XXI R. bras. Est. Pop., Rio de Janeiro, v.32, n.3, p.587-598, set./dez. 2015
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E mais, segundo o Ministério das Relações Exteriores (Brasil, 2020)1402, 

“concluídas em agosto de 2015, as negociações da Agenda 2030 culminaram em 

documento que propõe 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas 

correspondentes, fruto do consenso dos delegados dos Estados Membros da ONU”  

Os ODS abrangem questões de desenvolvimento social e econômico, 

incluindo pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de gênero, 

água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social. 

Frisa-se que a ODS n. 2, tem como intuito, acabar com a fome, alcançar a 

segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 

Neste ponto, a agricultura sustentável e combate à fome estão alinhados à 

segurança alimentar, saúde humana no texto dos ODS n.2, com destaque para o item 

2.3, até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de 

alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, 

pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros 

recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e 

oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola, segundo as Nações 

Unidas (2015)1403.

E mais, a agroecologia se destaca como agricultura sustentável na ODS 

n. 2, item 2.4, até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos 

e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a 

produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de 

adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, 

inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da 

terra e do solo, segundo as Nações Unidas (2015)1404.

Agricultura sustentável é fundamental para superar o panorama de 

realidade da fome, segurança alimentar e os prováveis riscos à saúde humana, 

buscando-se uma maior produtividade possível e com maior grau de preservação da 

natureza, incluído neste ponto, a preservação do solo, da água e do ar entre os ciclos 

produtivos.

E para isso, observa-se que o Brasil possui legislação para o uso de 

agrotóxicos que se insere na contramão da agricultura sustentável e da Agenda 2030, 

1402 BRASIL, Ministério das Relações Exteriores. 2020. Disponível em:<http://www.itamaraty.
gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/135-agenda-de-
desenvolvimento-pos-2015> Acesso em 24 jun..2020.
1403 ONU. OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. ODS2. Disponível em:< https://
nacoesunidas.org/pos2015/ods2/> Acesso em: 23 jun. 2020.
1404 ONU. OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. ODS2. Disponível em:< https://
nacoesunidas.org/pos2015/ods2/> Acesso em: 23 jun. 2020.
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balizadas nas políticas públicas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

e da recém-criada Secretaria de Defesa Agropecuária em 2020, passando-se a 

abordagem da legalidade deste contexto a seguir.

3. AGROTÓXICOS NA AGRICULTURA BRASILEIRA

O manejo do solo pela agricultura convencional no Brasil, utiliza-se de 

agrotóxicos para controle da produção agrícola, pensando em proteger colheitas e 

danos econômicos para o agricultor em face de uma alimentação não saudável.

Segundo relatam Carla Vanessa Alves Lopes e Guilherme Souza Cavalcanti 

de Albuquerque (2018, p.519)1405:

A utilização em massa de agrotóxicos na agricultura se inicia na 

década de 1950, nos Estados Unidos, com a chamada ‘Revolução 

Verde’, que teria o intuito de modernizar a agricultura e aumentar sua 

produtividade. No Brasil, esse movimento chega na década de 1960 

e, com a implantação do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas 

(PNDA), ganha impulso na década de 1970.

No decorrer da abertura da democracia brasileira, frisa-se o que pensa 

Wagner Lopes SoaresI Marcelo Firpo de Souza Porto (2012, p. 210)1406:

a política em prol do emprego de agrotóxicos é muitas vezes amparada 

pela força da bancada ruralista no Congresso Nacional brasileiro. Dois 

exemplos emblemáticos são o licenciamento s, já que o custo com 

registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) chega 

a ser irrisório (de R$ 180 a R$ 1.800 - Lei nº 9782/99), e a isenção da 

cobrança do Imposto sobre Comercialização de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) na maioria dos Estados.

Neste passo, Cleide Mary Mariani e Jairo Afonso Henkes (2015, p. 318)1407 

afirmam que “no ponto de vista social, a população tem consumido alimentos com 

a dosagem de agrotóxicos acima do limite máximo autorizado pela ANVISA e, além 

disso, com ingredientes ativos não autorizados”.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (2020)1408 estabeleceu no 

1405 LOPES, Carla Vanessa Alves e ALBUQUERQUE, Guilherme Souza Cavalcanti de. Agrotóxicos e 
seus impactos na saúde humana e ambiental: uma revisão sistemática. Revista Saúde Debate, Rio de 
Janeiro, V. 42, N. 117, p. 518-534, Abr-jun. 2018.
1406 SOARES, Wagner Lopes e PORTO, Marcelo Firpo de Souza. Agrotóxicos e impactos econômicos 
à saúde. Revista de Saúde Pública 2012;46(2):209-17.
1407 . MARIANI. Cleide Mary e HENKES, Jairo Afonso. Revista Gestão Sustentável Ambiental, 
Florianópolis, v. 3, n. 2, p. 315 - 338, out. 2014/mar.2015.
1408 BRASIL. ANVISA. 2020. Disponível em:< http://portal.anvisa.gov.br/programa-de-analise-de-
registro-de-agrotoxicos-para> Acesso em 24.jun.2020.
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ano de 2001 como política e gestão pública brasileira para a agricultura convencional, 

“o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) com o 

objetivo de avaliar, continuamente, os níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimentos 

de origem vegetal que chegam à mesa do consumidor’. 

Os alimentos que chegam ao mercado consumidor necessitam de um 

controle de segurança alimentar, sendo este determinado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária.

Segundo a ANVISA (2020), “o programa é uma ação do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária (SNVS), coordenado pela Anvisa em conjunto com órgãos estaduais 

e municipais de vigilância sanitária e laboratórios estaduais de saúde pública”.

Contudo, desde a criação do PARA, segundo a ANVISA (2020), “já foram 

analisadas mais de 35 mil  amostras referentes a 28  tipos de alimentos de origem 

vegetal’.

Frisa-se que os agrotóxicos não são recomendáveis para a saúde humana 

e a ANVISA apresentou em 2017/2018, um relatório com produtos agrícolas que 

possuem agrotóxicos no Brasil, sendo muito preocupante, a título de exemplo, o 

alimento denominado “Pimentão” (2018, p. 62)1409:

Foram analisadas 326 amostras de pimentão. Destas, 59 foram 

consideradas satisfatórias, sendo que sete não apresentaram 

resíduos dos agrotóxicos pesquisados e 52 apresentaram resíduos em 

concentrações iguais ou inferiores ao LMR. No total, foram detectados 

69 agrotóxicos dentre os 195 pesquisados. Os ativos imidacloprido 

(187 amostras), ditiocarbamatos (170 amostras) e carbendazim (168 

amostras) foram os que apresentaram maior número de detecções. 

Em 79 amostras foram detectados resíduos em concentrações acima 

do LMR. Os agrotóxicos cipermetr Das amostras analisadas, 263 

apresentaram resíduos de agrotóxicos não autorizados para uso na 

cultura de pimentão. Dentre os agrotóxicos mais detectados nesta 

situação estão acefato, metomil e clorpirifós. 

E assim, no entender de Cleide Mary Mariani e Jairo Afonso Henkes (2015, 

p. 319)1410 é que “com a padronização da produção de alimentos, tornou-se possível a 

negociação no mercado internacional a valores mais atraentes. Portanto, perdeu-se a 

característica de produzir alimentos para consumo e passa-se a produzir commodities”.

1409 BRASIL, ANVISA. Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos – PARA 
Plano Plurianual 2017-2020 – Ciclo 2017/2018. Disponível em:< http://portal.anvisa.gov.br/
documents/111215/0/Relat%C3%B3rio+%E2%80%93+PARA+2017-2018_Final.pdf/e1d0c988-1e69-
4054-9a31-70355109acc9> Acesso em: 24.jun.2020.
1410 MARIANI E HENKES. Op. Cit. p. 319.
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Na esteira do uso dos agrotóxicos pela agricultura convencional brasileira, 

o conceito legal sobre agrotóxico é que são produtos e 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 plantadas, e de outros ecossistemas e 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 considerados nocivos, bem como as 

substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores 

e inibidores de crescimento, conforme a regulamentação do Decreto n. 4074/2002 

(BRASIL, 2020)1411.

Salienta-se que supracitado Decreto n. 4074/2002, regulamenta a Lei Federal 

n. 7.802/89, dispondo sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem 

e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 

comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos 

e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.

O mencionado texto do Decreto n. 4074/2002, no artigo 2º e seus incisos, 

legitima o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em 15 (quinze) 

atribuições competentes, destacando-se: “I - estabelecer as diretrizes e exigências 

relativas a dados e informações a serem apresentados pelo requerente para registro e 

reavaliação de registro dos agrotóxicos, seus componentes e afins”.

Importante frisar aqui, quanto ao registro de agrotóxicos, segundo relata o 

fiscal agropecuário da Embrapa, Marcelo Bressan (2015, p. 28)1412:

Os agrotóxicos, seus componentes e afins, podem ser classificados 

conforme o seu uso. Os de agrotóxicos de uso agrícola – são 

registrados no MAPA. Os agrotóxicos de uso em ambiente urbano, 

também chamados de domissanitários – são registrados na ANVISA. Os 

agrotóxicos de uso em ambientes hídricos e florestas nativas, também 

chamados de produtos Não-Agrícolas – são registrados no IBAMA.

Logo, expressamente, existe um controle do MAPA, por meio de processo 

administrativo que registra e reavalia o registro dos agrotóxicos, seus componentes 

e afins nas atividades econômicas de produção agrícola, por meio de avaliação 

1411 BRASIL, Decreto Federal. n. 4074/02. Disponível em: <  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/2002/D4074.htm> Acesso em:  25 jun. 2020.
1412 BRESSAN, Marcelo. Agrotóxicos e Legislação Federal. 2015. Disponível em:<https://www.
embrapa.br/documents/1355202/1529289/Agrot%C3%B3xicos+-+Legisla%C3%A7%C3%A3o+Federal+-
+Marcelo+Bressan.pdf/7fa2f519-2945-a6a6-dbe5-c141c487693c> Acesso em: 25 jun. 2020.
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toxicológica, ora estudo que averigua as intoxicações crônicas, podendo ser no 

manuseio, mas também ao ingerir os alimentos contendo resíduo. 

Frisa-se também a existência do Manual de Procedimento de Registro de 

Agrotóxicos (BRASIL, 2012)1413, que estabelece os necessários estudos técnicos para 

determinado registro, bem como relata os tipos de registro de agrotóxicos no Brasil.  

Contudo, este processo administrativo para registro de agrotóxicos pode 

demorar muitos dias ou meses, não interessando a atividades econômicas que 

almejam o lucro acima da preservação do meio ambiente, segurança alimentar e 

sadia qualidade de vida.

Neste sentido, o Decreto 10.178/19 (BRASIL, 2020)1414, regulamenta 

dispositivos da Lei nº 13.874/19, referente aos critérios e procedimentos para a 

classificação de risco de atividade econômica e fixar o prazo para aprovação tácita e 

liberação de agrotóxicos.

O artigo 3º do Decreto 10.178/19 reza que o órgão ou entidade responsável 

pela decisão administrativa acerca do ato público de liberação classificará o risco da 

atividade econômica em nível de risco: I - para os casos de risco leve, irrelevante ou 

inexistente; nível de risco II - para os casos de risco moderado; ou III- nível de risco III - para 

os casos de risco alto.

E ainda, observa-se neste mesmo Decreto Presidencial 10.178/19, o texto do 

artigo 11 que determina o prazo máximo para liberação de aprovação do agrotóxico, 

ser de 60 (sessenta) dias para a decisão administrativa, acerca do ato público de 

liberação.

Frisa-se a existência de legislação hostil com a agricultura sustentável, 

ao liberar agrotóxicos, tacitamente, sem a conclusão de laudos técnicos através de 

processo administrativo, após o prazo de 60 (sessenta) dias, ressaltando-se o preceito 

do artigo 10, § 1 do Decreto Presidencial 10.178/19 “Decorrido o prazo previsto 

no caput, a ausência de manifestação conclusiva do órgão ou da entidade acerca do 

deferimento do ato público de liberação requerido implicará sua aprovação tácita”.

A atual estrutura regimental do Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, apresenta órgão específico singular, hierarquicamente, abaixo do 

1413 BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Manual de Procedimento de 
Registro de Agrotóxicos. 2012. Disponível em: < https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-
agropecuarios/insumos-agricolas/agrotoxicos/arquivos/manual-de-procedimentos-para-registro-de-
agrotoxicos.pdf/view> Acesso em: 25 jun. 2020.
1414 BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto n. 10.178/20. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10178.htm#art11> Acesso 
em: 25 jun. 2020.
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MAPA, sendo a Secretaria de Defesa Agropecuária, conforme o Decreto Presidencial n. 

10.253/20 (BRASIL, 2020)1415.

Em 21 de fevereiro de 2020, a Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, 

emitiu a Portaria 43/2020 (BRASIL, 2020)1416, que: “estabelece os prazos para aprovação 

tácita para os atos públicos de liberação de responsabilidade da Secretaria de Defesa 

Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme art. 10, 

Decreto 10.178 de 18 dezembro de 2019”.

Determinada legislação impositiva por Portaria Ministerial é contrária ao 

diálogo com a sociedade por uma sustentabilidade socioambiental, não se respeitando 

a governança.

E mais, verifica-se que diante das legislações federais do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, existe demasiado incentivo do uso de agrotóxico 

na agricultura convencional, menosprezando-se a agricultura sustentável e a sadia 

qualidade de vida, sendo hostil ao preceito constitucional ambiental, aludindo-se na 

sequência, a resposta jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, acerca da liberação 

de agrotóxicos, na forma tácita.

4. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SUSPENDE AGRICULTURA NÃO SUSTENTÁVEL

Primeiramente, a questão da liberação do uso de agrotóxicos de forma 

tácita foi questionada por duas ações de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF), provocando a análise do STF do controle concentrado de 

constitucionalidade, no que se refere ao conteúdo da Portaria 23/2020 da Secretaria 

de Defesa Agropecuária do MAPA.

Conforme se verifica, as ações foram recebidas pelo STF. O Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL) ajuizou ação no Supremo Tribunal Federal (STF) 

visando à suspensão dos efeitos da norma do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) que libera o registro tácito de agrotóxicos e afins, entre 

outros pontos. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 658 

foi distribuída por prevenção ao ministro Ricardo Lewandowski, relator da ADPF 

656, ajuizada pela Rede Sustentabilidade contra a mesma norma. Segundo o PSOL, 

1415 BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto Presidencial n. 
10.253/20. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão 
e das Funções de Confiança do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e remaneja 
e transforma cargos em comissão e funções de confiança. Anexo I, Cap. II, artigo 2º, II, alínea c. 
Disponível em: < https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/documentos/
DecretoNr10.2532020EstruturaMAPA1.pdf> Acesso em: 25 jun. 2020.
1416 BRASIL. Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA. Portaria 43/2020. Disponível em: <http://
www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-43-de-21-de-fevereiro-de-2020-244958254> Acesso em: 25 
jun. 2020.
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a Portaria 43/2020 da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, ao permitir 

o deferimento tácito do registro de agrotóxicos no prazo de 60 dias mesmo sem a 

realização de estudos relativos à saúde e ao meio ambiente, incentiva o uso dessas 

substâncias e facilita o acesso a elas, com aumento exponencial do seu consumo. O 

partido argumenta que a legislação brasileira para a regulação dos agrotóxicos (Lei 

7.802/1989 e Decreto 4.074/2002) foi construída sob o paradigma do uso seguro e que 

a Portaria 43 ajuda a relativizar a sua aplicação. O registro tácito viola frontalmente 

as normas constitucionais: é especialmente incompatível ao direito ao meio ambiente 

equilibrado e ao direito à saúde (STF, 2020)1417.

E assim, no dia 22 de junho de 2020, o plenário do STF concedeu medida 

cautelar nas ADPFs 656 e 658 para suspender os efeitos da Portaria 43/20 do MAPA.

Conforme o julgamento do STF, restou suspensa a liberação tácita do uso de 

agrotóxicos O Plenário acompanhou o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski, 

no sentido de suspender a eficácia dos itens 64 a 68 da Tabela 1 do artigo 2º da 

Portaria 43/2020, referente aos prazos para a aprovação tácita de agrotóxicos, com 

dispensa da análise pelos órgãos competentes de vigilância ambiental e sanitária. Os 

dispositivos questionados fixam prazo de 180 dias para a manifestação da autoridade 

sobre o registro de fertilizantes e de 60 dias para agrotóxicos. Na ausência de 

manifestação conclusiva da Secretaria de Defesa Agropecuária sobre a liberação, 

considera-se que houve aprovação tácita. Nas ações, os partidos argumentam que a 

medida incentiva e facilita o acesso e o consumo desses produtos sem a realização 

de estudos relativos à saúde e ao meio ambiente. Segundo a Rede e o PSOL, o país 

tem uma legislação segura para a regulação do uso de fertilizantes e agrotóxicos 

(Lei 7.802/1989 e Decreto 4.074/2002), mas que o Ministério do Meio Ambiente, a 

pretexto de regulamentar a Lei de Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019), relativizou 

a aplicação das regras, em ofensa aos preceitos constitucionais de proteção à vida, à 

saúde humana, à função social da propriedade, à compatibilização entre a atividade 

econômica e a defesa do meio ambiente, entre outros argumentos (STF, 2020)1418.

O desenvolvimento sustentável foi evidenciado na decisão do STF, 

enfatizando-se o princípio da precaução ambiental e o princípio da proibição do 

retrocesso socioambiental, como se pode observar, no trecho do voto do Ministro 

Relator Lewandowski (STF, 2020)1419:

1417  BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  ADPF 656 e 658.  Disponível em:< https://portal.stf.jus.br/
noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=438851&ori=1> Acesso em: 25 jun. 2020.
1418  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 656 e 658. Disponível em:< http://portal.stf.jus.br/
noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=446110&ori=1> Acesso em: 25 jun.2020.
1419  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 656 e 658. Disponível em: < https://www.migalhas.
com.br/arquivos/2020/6/4BD345CB341383_5036655(1).pdf> Acesso em: 25 jun. 2020.
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A provocação que se faz à Suprema Corte brasileira, portanto, tem por 

base preceitos absolutamente caros a nossa sociedade e relacionados 

à área de Saúde Ambiental, “um campo da Saúde Pública afeita 

ao conhecimento científico e à formulação de políticas públicas 

relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do 

meio ambiente natural e antrópico que a determinam, condicionam 

e influenciam, visando à melhoria da qualidade de vida do ser 

humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade (...) O direito a um 

meio ambiente sustentável está imbricado com a ideia da dimensão 

ecológica da dignidade da pessoa humana. No campo do direito 

internacional, a Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, editada por ocasião da Conferência de Estocolmo, em 1972, 

foi a primeira norma a reconhecer o direito humano ao meio ambiente 

de qualidade.(...) é possível deduzir diversos princípios que conformam 

um verdadeiro direito constitucional ambiental, dentre eles sobressai o 

da precaução (...) o princípio da proibição de retrocesso socioambiental, 

segundo o qual, atingido um dito “mínimo existencial socioambiental”, 

e sem que se iniba a relativa margem de discricionariedade ínsita à 

ação legislativa e administrativa em matéria ambiental, não se mostra 

admissível permitir que se vulnere o núcleo essencial do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto 

no art. 225 da Constituição da República.

Salienta-se que o princípio do retrocesso, demanda o entendimento que 

uma lei infraconstitucional não pode retroceder aos ditames da Constituição Federal 

de 1988, Logo, na problemática dos agrotóxicos, a Portaria 23/2020 da Secretaria 

de Defesa Agropecuária do MAPA, retrocede os ditames do artigo 225 e parágrafos 

da Constituição Federal de 1988, legitimando a defesa dos princípios da precaução 

ambiental e o desenvolvimento sustentável.

Frisa-se que o princípio do retrocesso recebe o adjetivo socioambiental, 

pois segundo Carlos Alberto Molinaro (2007, p. 80)1420: 

esclarece que o adjetivo socioambiental tenciona superar a dicotomia 

público/privado e qualifica as políticas públicas ambientais com os 

movimentos sociais, estabelecendo uma metodologia da ação social e 

ambiental, afirmando o ambiente como um espaço físico onde se dão 

as relações sociais, morais, naturais e culturais que cercam os seres 

vivos.

1420  MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental: proibição do retrocesso. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2007, p. 80.
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O retrocesso socioambiental, torna-se um possível risco, aplicando-se o 

princípio da precaução ambiental, conforme artigo 225, § 1º, V, da Carta Magna de 

1988 (Brasil, 2020)1421.

Carlos Alberto Molinaro defende que o princípio da proibição do retrocesso 

ambiental, ou princípio da vedação da retrogradação, como ele prefere denominar 

(2007, p. 80)1422:

não é absoluto, dirigindo-se apenas à porção que se considera como 

núcleo duro do direito (-dever) fundamental (ambiente, vida), vale 

dizer, “a fronteira que o legislador não pode ultrapassar, delimitando 

o espaço que não pode ser invadida por uma lei, sob o risco de ser 

declarada inconstitucional”.

Enfim, o mérito das ações de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental ainda será analisado pelo STF, mas a resposta jurídica jurisdicional é no 

sentido de valorar o princípio do desenvolvimento sustentável, vedando o retrocesso 

socioambiental, determina a precaução ambiental em favor da sadia qualidade de 

vida para presente e futura gerações.

5. A AGROECOLOGIA E A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL

No ano de 2003, tornou-se vigente a legislação sobre agricultura orgânica 

por meio da Lei Federal 10.831, determinando, expressamente, a agricultura 

sustentável.

O conceito legal de sistema orgânico de produção agropecuária determina 

que é todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do 

uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade 

cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica 

e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência 

de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, 

1421  BRASIL, constituição Federal. Artigo 225, § 1º, V -  controlar a produção, a comercialização e o 
emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente.
1422 MOLINARO, Carlos Alberto. Op cit., p. 80. Molinaro esclarece na obra citada que prefere 
denominar retrogradação para designar retrocesso: “Fão se trata de mero capricho linguístico. (...) Fa 
sua razão etimológica, ensinam-nos os léxicos, o verbo retrogradar é expressivo. Composto pelo prefixo 
retro-, do latim re-, com o sentido de avançar passo a passo; assim, o verbo retrogradar expressa a 
ação de ir para trás, retroceder – passo a passo –, induzindo o substantivo retrogradação no sentido 
de um movimento de retroceder no tempo e no espaço. O substantivo foi apropriado pela astronomia 
para indicar o sentido retrógrado dos astros, conformando uma nova imagem sideral. Para nosso uso, 
apropriamos o sentido de retrogradação para significar a involução de um estado atual (ou o declínio 
de um estado melhor para um pior) ainda que este esteja já degradado, conformando uma imagem 
ambiental deteriorada. (p. 80)”.
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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, processamento, armazenamento, distribuição 

e comercialização, e a proteção do meio ambiente (BRASIL,2020)1423.

 E ainda, o conceito legal agroecológico está na abrangência do conceito 

de sistema orgânico de produção agropecuária e industrial, como reza o artigo 1º, 

§ 2º da Lei 10.831/2003 (BRASIL,2020)1424, ”abrange os denominados: ecológico, 

biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, agroecológicos, permacultura e outros 

que atendam os princípios estabelecidos por esta Lei.

Salienta-se que o Decreto 6.323/2007, regulamenta a Lei no 10.831, de 23 de 

dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica, e dá outras providências. 

Neste ponto, dá-se ênfase ao manual das boas práticas de produção orgânica, 

conferindo princípio do desenvolvimento sustentável1425, bem como proibição ao 

retrocesso ambiental, conforme artigo 10 e parágrafo único do Decreto 6.323/07 

(Brasil, 2020)1426.

A expressão agricultura sustentável ou agroecológica, determina a produção 

de alimentos orgânicos, bem como resultados para a sadia qualidade de vida humana 

e sustentabilidade socioambiental. Por lógica, a agricultura sustentável ou produtos 

agroecológicos legitimam também a vedação ao retrocesso socioambiental. 

Pensa no princípio da proibição ao retrocesso socioambiental, o Ministro Luiz 

Roberto Barroso (2001, p.158)1427: “que não é expresso, mas decorrente do sistema jurídico 

constitucional, entende-se que se uma lei, ao regulamentar um mandamento constitucional, 

instituir determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio jurídico da cidadania e não pode 

ser absolutamente suprimido”.

1423 BRASIL. Lei Federal n. 10.831/2003. Artigo 1º e parágrafo 2º. Dispõe sobre a agricultura orgânica 
e dá outras providências. Disponível em:< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.831.htm> 
Acesso em: 26 jun.2020.
1424 BRASIL. Lei Federal n. 10.831/2003. Artigo 1º e parágrafo 2º. Dispõe sobre a agricultura orgânica 
e dá outras providências. Disponível em:< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.831.htm> 
Acesso em: 26 jun.2020.
1425 Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso futuro Comum, p. 46. 
“O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades”.
1426 BRASIL. Decreto n. 6323/07. Regulamenta a Lei no  10.831, de 23 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre a agricultura orgânica, e dá outras providências. Disponível em:<https://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6323.htm> Acesso em: 26 jun. 2020.
Art.  10.    Caberá ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de forma isolada ou em 
conjunto com outros Ministérios, a elaboração de manual das boas práticas de produção orgânica. 
Parágrafo  único.    O manual previsto no caput deverá orientar a melhoria contínua dos sistemas 
orgânicos de produção por meio da adoção progressiva de boas práticas de manejo, sempre que forem 
verificadas as condições necessárias para tanto.
1427 BARROSO, L. R. O direito constitucional e a efetividade de suas normas.5. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001.
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E mais, a legislação dos alimentos orgânicos provenientes da agricultura 

sustentável ou agroecológica, subsidiam efeitos para à saúde humana, justificando-se 

mais uma vez, a vedação ao retrocesso socioambiental pela resposta prática que se dá 

por meio da pesquisa “Panorama do consumo de orgânicos no Brasil 2019”, realizada 

pela Organização Não Governamental (ONG), denominada Organis (2019)1428.

Segundo a ONG Organis, o panorama do consumo de alimentos orgânicos 

teve 5 (cinco) objetivos:1. Realizar pesquisa quantitativa para avaliação do consumo 

de produtos orgânicos no Brasil; 2. Identificar o perfil do público consumidor de 

orgânicos; 3. Avaliar os produtos e conceitos mais associados a orgânicos; 4. Avaliar 

os critérios de escolha de produtos orgânicos como: marcas, lojas, embalagem, entre 

outros; 5. Levantar a disposição para o consumo de orgânicos em um futuro próximo 

(2019)1429.

Relata-se aqui nesta tese, a importância do “panorama do consumo de 

orgânicos no Brasil 2019”, tendo em vista ser uma resposta prática a agricultura 

sustentável, bem como a sadia qualidade de vida, preceito fundamental para o meio 

ambiente ecológico equilibrado.

Logo, elucida-se as especificações técnicas da pesquisa da ONG Organis 

(2019)1430:
Pesquisa com a realização de entrevistas pessoais e individuais com 
a utilização de questionário estruturado com duração média de 12 
minutos. A abordagem ocorreu em pontos de fluxo populacional. O 
questionário foi elaborado de acordo com os objetivos estabelecidos, 
sendo a versão final provada pelo Cliente. O período de coleta ocorreu 
entre os dias 07 de maio a 13 de junho de 2019. População brasileira, 
responsável pela compra de itens de supermercado da residência, 
com 18 anos ou mais, residente nos municípios selecionados para 
compor a amostra. Os 1.027 entrevistados foram selecionados 
probabilisticamente em três etapas. Na primeira foram sorteados 
os municípios. Na segunda etapa, a quantidade de entrevistas a ser 
realizada em cada município foi estabelecida a partir do método PPT 
(Proporção Proporcional ao Tamanho) levando em consideração o 
porte do município. Na terceira e última etapa, as unidades amostrais 
foram selecionadas a partir dos seguintes critérios de estratificação: 
sexo, faixa etária, escolaridade e classe social. A amostra selecionada 
é estatisticamente significativa do universo em estudo e atinge 
um nível de confiança de 95% para uma margem estimada de erro, 

1428 ONG Organis. 2019. Pesquisa Panorama do consumo de orgânicos no Brasil 2019. Disponível 
em:<https://organis.org.br/pesquisa-consumidor-organico-2019/> Acesso em: 27 jun.2020.
1429 . ONG Organis. 2019. Pesquisa Panorama do consumo de orgânicos no Brasil 2019. Disponível 
em:<https://organis.org.br/pesquisa-consumidor-organico-2019/> Acesso em: 27 jun.2020.
1430  ONG Organis. 2019. Pesquisa Panorama do consumo de orgânicos no Brasil 2019. Disponível 
em:<https://organis.org.br/pesquisa-consumidor-organico-2019/> Acesso em: 27 jun.2020.
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considerando uma amostra aleatória simples de aproximadamente 3,1 
pontos percentuais para mais ou para menos sob os resultados gerais.

O resultado da pesquisa pela resposta espontânea: “Motivos pelos quais 

não consome orgânicos em maior quantidade (entre os que consumiram produtos 

orgânicos nos últimos 30 dias) são: preço (65%), dificuldade de encontrar os produtos 

(27%), falta de Costume (6%)”, segundo a ONG Organis (2019).

E mais, na pesquisa estimulada entre os consumidores que não compraram 

produtos orgânicos, a ONG Organis (2019)1431 revela: os Motivos pelos quais não se 

consome produtos orgânicos: preço (43%); Dificuldade de encontrar os produtos (21%); 

falta de costume (7%). 

A pesquisa também revela: ‘os produtos mais comprados são Frutas (25%), 

Verduras (24%) e Alface (21%)”. (...) E Quando questionados quais os motivos que 

levam a consumir produtos orgânicos, vemos uma prevalência de motivos individuais, 

não aparecendo de forma significativa a dimensão do coletivo. O principal motivo 

mencionado foi a saúde (84%), segundo ONG Organis (2019)1432.

Enfim, se conclui que o preço é o maior empecilho para uma alimentação 

que possibilite uma sadia qualidade de vida, favorecendo, comercialmente, o mercado 

de agrotóxicos, bem como o uso da agricultura convencional. Mais que a preocupação 

de 84% dos entrevistados com a saúde é o principal motivo para consumir produtos 

orgânicos, produzidos pela agricultura sustentável. Sendo muito relevante esta 

informação da pesquisa, pois confirma que a maioria da presente e futura gerações 

acreditam que agricultura sustentável corrobora para a saúde humana, respondendo 

que estão alinhados a vedação do retrocesso socioambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Percebe-se que as políticas públicas da agricultura brasileira são 

pelo manejo do solo pela agricultura convencional com o uso dos agrotóxicos, 

expressamente, previsto na legalidade de processo administrativo, amparado por Lei 

Federal.

2. O incentivo ao uso dos produtos com agrotóxicos, bem como facilitação 

do seu registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

Agência Nacional da Vigilância Sanitária (ANVISA) e também o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente (IBAMA), recebe resposta jurisdicional do Supremo Tribunal Federal 

1431  ONG Organis. 2019. Pesquisa Panorama do consumo de orgânicos no Brasil 2019. Disponível 
em:<https://organis.org.br/pesquisa-consumidor-organico-2019/> Acesso em: 27 jun.2020.
1432   ONG Organis. 2019. Pesquisa Panorama do consumo de orgânicos no Brasil 2019. Disponível 
em:<https://organis.org.br/pesquisa-consumidor-organico-2019/> Acesso em: 27 jun.2020.



570 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

(STF), amparada nos princípios da precaução ambiental, princípio do desenvolvimento 

sustentável, preceitos constitucionais brasileiros, além de ser considerado um 

retrocesso socioambiental.

3. A agroecologia está amparada pela legislação federal brasileira na 

produção dos alimentos orgânicos, contudo na resposta prática balizada em pesquisa 

da ONG Organis denominada “Panorama do consumo sustentável no Brasil 2019”, o 

preço dos alimentos orgânicos e saudáveis é o principal problema para os cidadãos 

brasileiros, mas que a presente geração está consciente que os alimentos orgânicos 

são importantes para a saúde humana.

4. Agroecologia ou agricultura sustentável está conectada a sadia 

qualidade de vida, pois 84% dos entrevistados confirmam que os alimentos orgânicos 

são importantes para a saúde no cotidiano do bem de todos no país.

5. Agricultura sustentável necessita de políticas públicas brasileiras que 

estendam recursos financeiros para subsidiar a produção dos alimentos orgânicos, 

alterando-se o uso de agrotóxicos pela agricultura convencional para o uso sustentável 

de produção agrícola denominado agroecologia, promovendo-se o meio ambiente 

ecológico equilibrado.
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INTRODUÇÃO

Aqui se apresenta o meio ambiente das cidades e a problemática do 

bem estar e sadia qualidade de vida, fundamentais para o equilíbrio ambiental 

nas cidades através do desenvolvimento urbano e a meta para ser atingida pelo 

Objetivo Sustentável 11 da Agenda 2030 da ONU, cidades sustentáveis em regiões 

metropolitanas.

O objetivo principal é elucidar que os princípios ambientais, a função 

socioambiental da propriedade e os instrumentos legais de política urbana, 

estabelecem um cenário de legalidade com parâmetros para os gestores públicos, 

envolto ao desenvolvimento de política pública urbana, prevista como direito 

constitucional bem como através de legislação infraconstitucional.

O objetivo secundário é abordar como efetivamente os instrumentos legais 

podem contribuir para o equilíbrio ambiental das cidades, apresentando-se como 

ferramentas de gestão pública urbana: Plano Diretor; Parcelamento ou Edificação e 

Utilização Compulsória (PEUC) para imóveis urbanos ociosos; IPTU progressivo no 

tempo; e Desapropriação-sanção.

Apresenta-se como solução ao problema do equilíbrio ambiental nas 

cidades, a integração de gestão pública urbana nas regiões metropolitanas, por meio 

do Estatuto da Metrópole, objetivando estruturar um planejamento e gestão para que 

as cidades se tornem, efetivamente, sustentáveis, para a presente e futura gerações.
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1. MEIO AMBIENTE DAS CIDADES: DIREITO URBANÍSTICO

O processo de industrialização brasileira favorece o movimento interno de 

migrações por todo o país no século passado, contribuindo para uma concentração 

populacional nos centros urbanos, proporcionando o aglomerado urbano e a formação 

de metrópoles, bem como provocando desequilíbrios regionais, sociais e ambientais 

nas cidades.

Salienta-se que do início do século XX até 1960, a população brasileira 

residia na área rural, e segundo Fausto Brito (2006)1433: “a população brasileira passou 

a ser mais populosa nos centros urbanos, aumentando a circulação de riquezas e 

pessoas nas cidades”.

Destas riquezas, a industrialização, comércio e serviços nos setores 

primários, secundários e terciários da economia, se concentraram nos aglomerados 

urbanos.

Afirma José Afonso da Silva (2010, p. 22)1434 que “a construção de Brasília e 

a consequente mudança da Capital atraíram a urbanização ao interior, sem embargo 

de a concentração industrial no triângulo São Paulo/Rio/Minas refrear essa atração”.

Neste diapasão, houveram alterações no meio ambiente natural por 

meio de ações de engenharia, como afirma Flávia de Souza Marchesini (2009, P. 12-

25)1435: “Trata-se de um gigantesco movimento de construção urbana necessário 

para o assentamento residencial dessa população, bem como para a satisfação das 

necessidades”.

Contudo, o movimento de construção urbana leva a formação das cidades, 

mas nem toda cidade possui aglomerado urbano, neste passo, surge o conceito de 

cidade descrito por Nestor Goulart Reis Filho (1968)1436 que elucida:

que nem todo núcleo habitacional pode receber o título de “urbano”. 

Para que um centro habitacional seja conceituado como urbano 

toma-se necessário preencher, no mínimo, os seguintes requisitos: 

(1) densidade demográfica específica; (2) profissões urbanas como 

comércio e manufaturas, com suficiente diversificação; (3) economia 

1433 BRITO, Fausto. O deslocamento da população brasileira para as metrópoles. Revista Estudo 
avançados. São Paulo, v. 20. n. 57, maio/ago 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br> Acesso em: 18 
fev. 2020.
1434 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2010.
1435 MARQUEZINI, Flávia de Souza. Cidade e cidadania no Brasil: uma análise historiográfica 
de participação popular num ambiente urbano. Fórum de Direito urbano e ambiental – FDUA. Belo 
Horizonte, a.8, n. 45, p. 12-25, maio/jun. 2009.
1436 REIS FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao estudo da evolução urbana do Brasil: 1500-1720. 
Editor: Pioneira. São Paulo, 1968.
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urbana permanente, com relações especiais com o meio rural; (4) 

existência de camada urbana com produção, consumo e direitos 

próprios.

Neste sentido, importante são as palavras de José Afonso da Silva (2010, 

p. 24)1437: “O conceito demográfico e quantitativo de “cidade ” é muito difundido, 

pelo qual se considera cidade o aglomerado urbano com determinado número de 

habitantes: 2.000, em alguns países; 5.000, em outros; 20.000 para a ONU; 50.000, nos 

Estados Unidos”.

Certo é que qualquer construção urbana, altera o meio ambiente natural ou 

físico que no conceito de Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2008, p. 20)1438 “é constituído 

pela atmosfera, pelos elementos da biosfera, pelas águas (inclusive pelo mar 

territorial), pelo solo, pelo subsolo (inclusive recursos minerais), pela fauna e flora”. 

E assim, neste ponto, resta o conceito de meio ambiente artificial e que 

segundo o próprio Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2008, p. 21)1439 “é compreendido 

pelo espaço urbano construído consistente no conjunto de edificações (chamado de 

espaço urbano fechado) e pelos equipamentos públicos (espaço urbano aberto).

Logo, o espaço urbano fechado e aberto formam o meio ambiente das 

cidades, conglomerado urbano que altera o meio ambiente natural com construções 

realizadas pela ação humana da engenharia. 

Alterações que permeiam a paisagem estética urbana estar atrelada ao 

urbanismo, e que segundo Hely Lopes Meirelles (2001, p. 482)1440: “é o conjunto de 

medidas estatais destinadas a organizar os espaços habitáveis, de modo a propiciar 

melhores condições de vida do homem na comunidade”. Neste passo, sendo o 

urbanismo, portanto, tutelado pelas regras do direito urbanístico que segundo o próprio 

HELY LOPES MEIRELLES (2000, p. 48) “é o conjunto de normas jurídicas reguladoras da 

atividade do Poder Público, destinada a ordenar os espaços habitáveis”.

E assim, no entender de Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2008, p. 21)1441: “o 

meio ambiente artificial recebe tratamento constitucional não apenas do artigo 225, 

mas também nos artigos 182 e 183, ao iniciar o capítulo referente à política Urbana”.

1437 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2010.
1438 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. Editora Saraiva, 9ª 
edição, 2008.
1439 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. Editora Saraiva, 9ª 
edição, 2008.
1440 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal Brasileiro, 12ª Ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2001, 
p. 482.
1441 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. Editora Saraiva, 9ª 
edição, 2008.
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Neste sentido, a Carta Magna de 1988, determinou os instrumentos para o 

planejamento urbano, tais como o plano diretor e cumprimento do princípio da função 

social da propriedade urbana, e ainda, reconhece o Direito Urbanístico como um ramo 

autônomo do direito ao inserir o capítulo da Política Urbana.

Outro aspecto importante é o Direito Internacional Ambiental que 

estabeleceu a denominação de “cidades sustentáveis”, como um dos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030 das Nações Unidas ((ONU,2020)1442, 

sendo um desafio do equilíbrio ambiental das cidades, sustentabilidade nas cidades 

metropolitanas, surgindo o Estatuto da Metrópole, como solução de gestão pública 

para o meio ambiente das cidades e que será abordado mais a frente.

Enfim, necessário compreender a constitucionalidade e infra 

constitucionalidade aplicada ao meio ambiente das cidades como instrumentos 

jurídicos que determinam o Direito Urbanístico como um ramo do Direito, a ser balizado 

na promoção das políticas urbanas para o fim do desenvolvimento econômico, social 

e ambiental dos aglomerados urbanos. 

2. A CONSTITUCIONALIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA URBANA NO MEIO 

AMBIENTE DAS CIDADES.

A constitucionalidade do meio ambiente está preceituada no artigo 225, 

caput e seus parágrafos da Constituição Federal de 1988, constituindo o direito 

ambiental brasileiro como regra objetiva dos ditames de seu cumprimento para a 

tutela ambiental no país.

Contudo, o artigo 182 e seus parágrafos e incisos da Constituição Federal 

é que estabelecem a tutela para o meio ambiente artificial, sendo regras e ditames 

constitucionais que estão atrelados ao artigo 225 da Carta Magna. 

A conexão do artigo 182 com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 2020)1443, resta no exemplo de Marcelo Abelha (2015, p 76-77)1444:

Hipoteticamente falando, basta que se imagine a construção de um 

condomínio em área urbana à beira-mar. Será necessária a existência 

de uma licença ambiental que levará em consideração a afetação 

ao equilíbrio ecológico deste empreendimento (sujeita ao órgão 

ambiental competente), como a descarga de esgotos, o sombreamento 

permanente da praia, a destruição da vegetação local, etc. E, a par disso, 

1442 ONU. OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. ODS 11. Disponível em:< https://
nacoesunidas.org/pos2015/ods11/> Acesso em: 28 jun 2020.
1443 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Artigo 182. Política de Desenvolvimento Urbano.
1444 ABELHA, MARCELO. Direito Ambiental Esquematizado. Editora Saraiva, 2ª ed, 2015.
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deve haver também uma licença urbanística que cuidará de aspectos 

relacionados diretamente com a qualidade de vida da população local, 

como a perda da qualidade da paisagem local, a altura do calçamento, 

o nivelamento da construção com a rua, o projeto arquitetônico, o 

aumento do trânsito, etc.

  Diante do exemplificado, explícita a conexão do artigo 225, caput, da 

Carta Magna (BRASIL, 2020)1445: “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”, com os ditames de uma política urbana que 

explícita a harmonia do desenvolvimento econômico, social e ambiental, no que 

tange ao bem estar e qualidade de vida de todos que vivem nas cidades para o meio 

ambiente equilibrado urbano, conectados ao artigo 182 da Carta Magna: “A política 

de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes”.

Como o meio ambiente urbano é derivado da construção na área pública 

do espaço urbano aberto e da propriedade privada no espaço urbano fechado 

com as edificações e construções, torna-se importante entender a função social da 

propriedade e os princípios de direito ambiental aplicáveis no meio ambiente das 

cidades, bem como os instrumentos da política urbana para o desenvolvimento dos 

municípios.

3. PRINCÍPIOS DE DIREITO AMBIENTAL APLICÁVEIS A POLÍTICA URBANA PARA O 

DESENVOLVIMENTO E EQUILÍBRIO AMBIENTAL NAS CIDADES.

A política urbana para o desenvolvimento das cidades com equilíbrio 

ambiental é balizada nos princípios de Direito Ambiental, entre eles: princípio da 

função socioambiental da propriedade, princípio do desenvolvimento sustentável, 

princípio da natureza pública da proteção ambiental, princípio do limite; e o princípio 

do poluidor pagador.

O princípio da função socioambiental da propriedade legitima os 

instrumentos jurídicos para a política urbana de desenvolvimento nos municípios, 

inspirada no texto que toda propriedade deve atender sua função social, como 

preceitua o artigo 5º inciso XXII da Constituição Federal de 1988.

1445 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Artigo 225, caput. Direito e Equilíbrio ambiental.
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Segundo o entendimento de Norma Sueli Padilha (2010, p. 271)1446: “o papel 

do princípio da função social da propriedade provada é fazer submeter o interesse 

individual ao interesse coletivo, ao bem-estar em geral”.

Neste passo, quando uma propriedade causar danos a coletividade que 

utiliza os espaços abertos e fechados do meio ambiente urbano, se efetiva um dano a 

sadia qualidade de vida nas cidades, contrariando a política urbana de desenvolvimento 

nos municípios.

Neste passo, o princípio do desenvolvimento sustentável referenda o 

princípio da função socioambiental da propriedade, pois a sustentabilidade do 

desenvolvimento nas cidades perpassa pelo uso socioambiental da propriedade no 

espaço aberto e fechado do meio ambiente urbano, preceituado no artigo 225, caput 

da Constituição Federal de 1988.

Torna-se relevante a aplicação do princípio da natureza pública de 

proteção ambiental relacionado a mantença da qualidade de vida e bem-estar para 

os munícipes. Este princípio, norteia a questão do poder público atuante como um 

agente normativo e regulador da ordem econômica ambiental, possuindo o condão 

de proteção ao meio ambiente, por meio de normas regulatórias e punitivas, restando 

explícito também no artigo 225, caput da Constituição Federal de 1988.

E mais, no mesmo sentido, complementando o princípio da natureza pública 

de proteção ambiental, existe o princípio do limite.

Segundo Frederico Amado (2011, p. 54)1447: “cuida-se do dever estatal de 

editar normas jurídicas que instituam padrões máximos de poluição, a fim de mantê-la 

dentro dos bons níveis par anão afetar o equilíbrio ambiental e a saúde pública”.

Neste passo, o princípio do limite está explícito na Lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente no artigo 9º, inciso I, quando estabelece os limites para a poluição, 

preceituando sobre os padrões de qualidade ambiental (BRASIL, 2020)1448. 

E assim, o direito de propriedade objetiva qualidade de vida e bem-estar 

dos munícipes, mantendo-se padrões de qualidade no meio ambiente das cidades, 

por meio de controle sobre propriedades que venham a causar riscos ambientais aos 

munícipes.

 

 

1446 PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro, Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2010.
1447 AMADO. Frederico. Direito ambiental Esquematizado. São Paulo: Método, 2011.
1448 BRASIL. Lei Federal 6931/1981. Política Nacional do Meio Ambiente.
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4 A FUNÇÃO SOCIAL E OS LIMITES DO DIREITO DA PROPRIEDADE NO MEIO AMBIENTE 

DAS CIDADES.

O surgimento do princípio da função social e os limites da propriedade no 

meio ambiente urbano é bem observado por Carla Amado Gomes (2017, p. 6 e 7)1449:

A função social da propriedade foi uma “invenção” de León Duguit, 

que num conjunto de seis conferências proferidas na Universidade 

de Buenos Aires, em 1911, explanou o conceito e o filiou no princípio 

da solidariedade. Duguit parte do pressuposto de que a autonomia 

proclamada pelo Estado liberal, que fecha o indivíduo em si próprio, 

não é natural; é antes a interrelação entre as pessoas que está na 

base do conceito de sociedade, interrelação essa que se traduz na 

solidariedade. A propriedade é um conceito que pressupõe o indivíduo 

como uma ilha, quando a pessoa é, ao contrário, essencialmente 

gregária e interdependente. Logo, a propriedade não deve servir 

apenas interesses individuais, mas sim ser “produtiva”, numa lógica de 

interesse comunitário. 

Neste passo, aqui se verifica que a função social e os limites da propriedade 

assumem a necessidade de transformar uma riqueza individual num benefício coletivo 

de utilidade para o meio ambiente urbano, e assim, pensa-se na qualidade de vida 

e bem-estar nas cidades, quando a propriedade particular e individual cumpre seu 

objetivo coletivo e de interesse público, ofertando desenvolvimento sócio ambiental 

para as cidades.
No entendimento de Gustavo Abrahão dos Santos (2015, p. 63 e 64)1450:

com a urbanização, a aglomeração de pessoas e bens imóveis 

nas cidades, com vistas à regra constitucional da função social da 

propriedade e da política urbana, efetivou-se a Lei 10.257 de 2001, 

denominado Estatuto da Cidade que determina como competente 

os municípios, a confecção do Plano Diretor, bem como outros 

instrumentos reguladores e indutores do cumprimento do princípio da 

função social da propriedade nas cidades.

A constituição Federal de 1988, no artigo 30, trata de outros interesses locais 

de competência da legislação municipal, havendo restrições ao direito de propriedade, 

quando ultrapassa o limite do direito e não se refere à estrutura daquela propriedade 

1449 GOMES, Carla Amado. Reflexões sobre o princípio da função social da propriedade. Revista 
Eletrônica de Direito Público e-Pública. Instituto de Ciências jurídico-políticas. Centro de Investigação 
de Direito Público (CIDP). Vol. 4 No. 3, Dezembro 2017, pág. 003-024.
1450 DOS SANTOS, Gustavo Abrahão. Direito Ambiental Temas Polêmicos. Poluição visual e o Direito 
Urbanístico. Juruá, 2015.
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para o meio ambiente urbano. Por exemplo, é a legislação municipal que determina 

a regra da distância de uma construção predial de outra construção privada, sem que 

haja o prejuízo de ultrapassar o limite estabelecido da distância de uma construção 

civil em relação a outra.

Referente a função social da propriedade, José Afonso da Silva (2003, p. 

273)1451 diz: “não se confunde com os sistemas de limitação da propriedade. Estes 

dizem respeito ao exercício do direito, ao proprietário; aquela, à estrutura do direito 

mesmo, à propriedade”.

Enfim, a legislação infraconstitucional por meio do Estatuto da Cidade, 

determina aos municípios a necessidade de estruturar a propriedade privada no espaço 

de interesse público nas cidades, observando-se os legais para a política urbana de 

desenvolvimentos nos municípios, abordando-se a seguir o planejamento estratégico 

de gestão pública para as cidades, balizado na legislação competente para um espaço 

urbano organizado.

5. INSTRUMENTOS LEGAIS PARA A POLÍTICA URBANA NOS MUNICÍPIOS.

Os instrumentos legais para a política urbana de desenvolvimento nos 

municípios se encontram estatuídos no artigo 182 e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da 

Constituição Federal de 1988, estabelecendo-se uma estrutura jurídica para a política 

e gestão pública urbana nas cidades brasileiras.

Primeiramente, afirma o texto constitucional que determinada política de 

desenvolvimento urbano deve ser executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, sendo esta legislação infraconstitucional denominada 

de Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001 que, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes.

De acordo com Dallari (2010, p. 27-43)1452: 

O Estatuto da Cidade oferece diretrizes gerais para a fixação da política 

urbana e, também, instrumentos capazes de garantir o atendimento 

dessas postulações, condicionando o exercício do direito de 

propriedade, bem como elegendo institutos jurídicos e administrativos 

facilitadores da ação estatal em matéria de urbanismo.

1451 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo, 22. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2003, p. 273
1452 DALLARI, Adilson Abreu (coord.). Estatuto da Cidade: Comentários à Lei Federal 10.257/2001. 2ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
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No entendimento de Edson Ricardo Saleme e Gustavo Abrahão dos Santos 

(2015)1453:

o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 2001, é que instrumentaliza 

o planejamento urbano das cidades quanto à qualidade de vida na 

urbe, sendo fundamental, neste sentido, a legislação municipal que 

institui o zoneamento ambiental do município. Ainda que não haja 

obrigatoriedade de todos municípios elaborarem o plano, é possível 

que o município responsável possa melhor organizar sua circunscrição 

por meio de um planejamento prévio e responsável.

Neste sentido, a relevância do texto constitucional no artigo 182 e seus 

parágrafos, referente ao Plano Diretor pelos municípios com mais de vinte mil 

habitantes, bem como nos termos do Estatuto da Cidade, e ainda, que a propriedade 

deve cumprir a sua função social nas cidades, se adequar ao estudo de impacto de 

vizinhança, e desapropriações de imóveis urbanos, se necessárias serem realizadas 

com prévia e justa indenização em dinheiro.

E mais, os instrumentos da política pública urbana estão no nos termos 

do Estatuto da Cidade que determina a possibilidade do Poder Público municipal em 

editar legislações municipais, tendo como finalidade, exigir do proprietário do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento,   sob pena, sucessivamente, de: parcelamento ou edificação 

compulsórios; imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo 

no tempo; e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez 

anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização 

e os juros legais.

Neste passo, verifica-se que os instrumentos de política pública urbana 

permitem ao gestor público nas cidades, estruturar o equilíbrio ambiental nas cidades.

5.1. PLANO DIRETOR

Primeiramente, cabe aqui elucidar, a hermenêutica da palavra Plano Diretor. 

E no que se refere ao seu significado literal, melhor definição está no entendimento de 

José Afonso da Silva (2010, p. 137-138)1454:

1453 SALEME, Edson Ricardo e DOS SANTOS, Gustavo Abrahão. Qualidade de vida nas cidades por 
instrumentos previstos no estatuto da cidade. Revista Digital de Direito Administrativo. Universidade de 
São Paulo (USP), Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, v. 2, n. 2, p. 691-705, 2015.
1454 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2010.
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É plano, porque estabelece os objetivos a serem atingidos, o prazo em 

que estes devem ser alcançados (ainda que, sendo plano geral, não 

precise fixar prazo, no que tange às diretrizes básicas), as atividades a 

serem executadas e quem deve executá-las. É diretor, porque fixa as 

diretrizes do desenvolvimento urbano do Município.

Salienta-se que o Plano Diretor possui o condão jurídico de ser um 

instrumento de atuação da função urbanística dos Municípios, sendo esta função 

sistematizar o desenvolvimento físico, econômico, social do território das cidades, 

objetivando bem-estar aos munícipes da comunidade local. 

Primeiramente, o Plano Diretor visa promover a ordem dos espaços 

habitáveis, comerciais, proteção ambiental e demais áreas dos Municípios para o uso 

do solo urbano, com o fim de melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Contudo, num segundo momento, o Plano Diretor visa tornar os projetos de 

ordem urbanística em realidade, promovendo a mobilidade urbana com construção 

de vias expressas e alargamento de vias públicas como melhoria para o trânsito, ou, 

ainda, reurbanização de bairros, construção de casas populares, construção de rede 

de esgoto e zoneamento ambiental, ou ainda, política de preservação ambiental 

em áreas urbanas e regulação da estética urbana e plano de desenvolvimento em 

mobilidade ou habitação. 

No entendimento de Edson Ricardo Saleme e Gustavo Abrahão dos Santos 

(2015, p. 693/694)1455: “A própria criação de um plano diretor já vem acompanhada, 

necessariamente, de um macrozoneamento de diversas segmentações. A 

municipalidade deve contar com equipe multidisciplinar que a oriente na elaboração 

desse instrumento vital ao desenvolvimento socioeconômico”. 

O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, 

e também para municípios integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas; municípios que estejam em áreas turísticas, que queiram empregar os 

institutos do §4º do art. 182 da Constituição Federal, ou que estejam na área de 

influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 

âmbito regional ou nacional. 

Igualmente, necessitam de plano diretor cidades com áreas suscetíveis à 

ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 

1455 SALEME, Edson Ricardo e DOS SANTOS, Gustavo Abrahão. Qualidade de vida nas cidades por 
instrumentos previstos no estatuto da cidade. Revista Digital de Direito Administrativo. Universidade de 
São Paulo (USP), Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, v. 2, n. 2, p. 691-705, 2015.
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geológicos ou hidrológicos correlatos, nos termos da Lei nº 12.608/2012 (BRASIL, 

2020)1456.

A gestão pública nos municípios, objetivando o equilíbrio ambiental nas 

cidades, possuem instrumentos legais no disposto no artigo 182, parágrafo 4º, I, II e III 

da Constituição Federal, bem como o que resta preceituado nos artigos 5º, artigo 6º, 

artigo 7º e artigo 8º do Estatuto da Cidade e legislações municipais que estabelecem o 

Plano Diretor, sendo: 1. Parcelamento ou Edificação e Utilização Compulsória (PEUC) 

para imóveis urbanos ociosos; 2. IPTU progressivo no tempo; e 3. Desapropriação-

sanção; possuem o condão jurídico de serem sanções sucessivas aplicadas por política 

urbana da gestão pública dos municípios. 

E assim, a legislação municipal urbanística competente, deve subsistir para 

cada um destes 3 (três) instrumentos jurídicos mencionados para o devido cumprimento 

da função socioambiental da propriedade, balizados no Plano Diretor do município 

que almeja utilizá-los como objetivo de oferecer o equilíbrio ambiental nas cidades.

5.2. PARCELAMENTO OU EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA (PEUC)

A sustentabilidade e o uso adequado do solo urbano como propriedade 

privada, resulta no Parcelamento ou edificação e utilização compulsória (PEUC), 

conforme artigo 182, § 4º da Constituição Federal, Estatuto da Cidade, e legislações 

urbanísticas municipais. 

O PEUC impõe a obrigação para que imóveis ociosos sejam parcelados, 

edificados ou utilizados em determinado prazo de tempo. Essa obrigação 

compulsória, estabelecida pelo Poder Público Municipal aos proprietários de imóveis 

urbanos, sustenta-se em uma concepção de função social, segundo a qual o direito 

de propriedade não pode ser exercido exclusivamente para atender ao interesse 

individual do proprietário, desconsiderando o interesse da coletividade.

A legitimidade do PEUC é afirmada por José Afonso da Silva (2010, p. 423)1457: 

Observe-se que o parcelamento, a edificação e a utilização 

compulsórios, nos termos do art. 182, § 4a, I, da CF, só se legitimam 

se forem atendidos os pressupostos e fins ali configurados, quais 

sejam: (a) existência de um plano diretor que inclua áreas cujo 

aproveitamento específico se colima; (b) existência de lei municipal 

específica conferindo ao Poder Público Municipal a faculdade de 

exigir o dito aproveitamento; (c) existência de lei federal regulando o 

1456 BRASIL. Lei Federal nº 12.608/2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - 
PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional 
de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC.
1457 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2010.
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assunto; (d) que o solo seja urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado.

E assim, os gestores públicos dos municípios podem aplicar os preceitos 

constitucionais, pois a Lei Federal n. 10.257/01 regula o PEUC como instrumento de 

política urbana, da letra “i” do inciso V do art .4, ou seja, o regime do parcelamento 

compulsório continua a ser o previsto na Lei Federal nº 6.766/1979, assim como à 

edificação compulsória se aplicam as normas locais descritas no Plano Diretor e que 

regem as edificações, com observância, das normas dos artigos 5º e 6º do Estatuto da 

Cidade (BRASIL, 2020)1458.

Ressalta-se que o solo “não edificado” ou ‘não utilizado” é aquele que a Lei 

do Plano Diretor municipal, confere o dever do proprietário em realizar a edificação. 

Ora um terreno possui circunscrição imobiliária aprovada para loteamento urbano em 

zona urbana municipal que se qualifica como residencial. Não utilizando o solo para 

a edificação, o proprietário não transforma o solo em residência, descumprindo a Lei 

do Plano Diretor, sendo passível a obrigatoriedade do Parcelamento ou Edificação e 

Utilização Compulsória (PEUC), por meio de legislação competente através da gestão 

pública municipal, visando equilíbrio ambiental na cidade.

Por outro lado, o solo subutilizado é aquele que a Lei do Plano Diretor 

municipal, confere que no zoneamento ambiental urbano, o proprietário deve realizar 

a propriedade como residência, mas ali se realiza um comércio. Ora um proprietário 

de um terreno com circunscrição imobiliária em zona residencial urbana, não edifica 

e subutiliza o terreno como um estacionamento de veículos, tronando a propriedade 

comercial numa zona urbana residencial, sendo passível a obrigatoriedade do 

Parcelamento ou Edificação e Utilização Compulsória (PEUC), também por meio 

de legislação competente, introduzida pela gestão pública do município, visando 

equilíbrio ambiental na cidade.

Exemplifica-se o caso no Município de Santo André e o Parcelamento ou 

Edificação e Utilização Compulsória (PEUC). 

O município de Santo André está localizado na região metropolitana da 

Grande São Paulo e viabilizou com pioneirismo o instrumento jurídico de política 

púbica de Parcelamento ou Edificação e Utilização Compulsória (PEUC), segundo 

Rosana Denaldi, Dânia Brajato, Claudia Virginia Cabral de Souza, e Henrique Botelho 

Frota (2017, p. 175)1459:

1458 BRASIL. Lei Federal n. 10.257/01. Estatuto da Cidade. 
1459 DENALDI, Rosana, BRAJATO, Dânia, SOUZA, Claudia Virginia Cabral de; e  FROTA, Henrique 
Botelho. A aplicação do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) URBE. Revista 
Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban Management), 2017 maio/ago., 9(2), 172-186 2017.
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O município de Santo André tornou-se referência por ter sido pioneiro 

na aplicação do PEUC, iniciada em 2006. Porém a experiência foi 

interrompida em 2008, em decorrência da alternância política 

administrativa. No período, foram notificados 66 imóveis não edificados 

ou subutilizados, com o equivalente em área a 2,3 milhões de metros 

quadrados. Entretanto, a inexistência de lei específica regulamentando 

o IPTU progressivo no tempo impossibilitou a utilização do instrumento. 

Até final de 2014, o município não havia retomado a aplicação do PEUC.

Observa-se que a aplicação do Direito Urbanístico não teve êxito através 

de gestão pública municipal que não regulamentou o IPTU Progressivo, sendo a 

sequência lógica jurídica, como instrumento jurídico de política pública naquela urbe, 

conforme estatui a Carta Magna de 1988, no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição 

Federal de 1988. 

Contudo, ilustra-se pontos positivos da aplicação do Parcelamento ou 

Edificação e Utilização Compulsória (PEUC), por Rosana Denaldi, Dânia Brajato, 

Claudia Virginia Cabral de Souza, e Henrique Botelho Frota (2017, p. 177)1460:

No caso do município de Santo André, uma das finalidades de 

aplicação do PEUC era estimular a ocupação e a reconversão de uso 

na Zona de Reestruturação Urbana (ZRU) e favorecer a viabilização do 

Projeto Eixo Tamanduatehy, de forma a induzir a disponibilização dos 

imóveis nessa região. Para isso, o município escalonou as notificações 

e priorizou a aplicação do PEUC nas áreas localizadas no Eixo 

Tamanduatehy, que corresponde à ZRU definida pelo Plano Diretor 

Participativo (Lei nº 8.696, de 17 de dezembro de 2004)15. Na primeira 

etapa, foram notificados aproximadamente 1,2 milhão de metros 

quadrados nessa região do Eixo, o equivalente a pouco mais de 63% 

do universo de cerca de 2 milhões de metros quadrados notificados na 

etapa, em todo o município.

Enfim, observa-se neste caso que a execução da política urbana foi 

implantada com finalidade de equilíbrio ambiental na cidade de Santo André em 

conexão com a mobilidade urbana naquela urbe. O que não ocorreu foi a continuidade 

da política urbana.

1460  DENALDI, Rosana, BRAJATO, Dânia, SOUZA, Claudia Virginia Cabral de; e  FROTA, Henrique 
Botelho. A aplicação do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) URBE. Revista 
Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban Management), 2017 maio/ago., 9(2), 172-186 2017.
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5.3. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA PROGRESSIVO 

NO TEMPO. 

Não realizado Parcelamento ou Edificação e Utilização Compulsória 

(PEUC) pelo proprietário do imóvel urbano, ocorre a ociosidade no meio ambiente das 

cidades, podendo existir uma sanção ao não cumprimento da função socioambiental 

da propriedade frente ao interesse coletivo, bem-estar e qualidade de vida nas cidades, 

por meio do IPTU Progressivo.

Neste caso, dar-se-á cumprimento aos ditames do artigo 7º do Estatuto da 

Cidade, desde que no município exista legislação municipal competente que institua o 

instrumento jurídico de IPTU progressivo na área urbana da cidade.

Neste sentido, afirma José Afonso da Silva (2010, pág. 425)1461: 

a aplicação dessa sanção depende de previsão em lei federal — o que 

foi feito pelo Estatuto da Cidade, art. 1-, que, atendendo à exigência 

de sucessividade, prevê que, sendo descumpridos os prazos previstos 

para o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios (inciso 

I), o Município aplicará o imposto progressivo no tempo, mediante 

a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 

O valor da alíquota será estabelecido na lei específica referida no 

dispositivo em comentário, mas não poderá exceder a duas vezes o 

valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%. 

Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida 

em cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, 

até que se cumpra a referida obrigação, sendo vedada a concessão de 

isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata 

este artigo.

Tornando-se prático o tema do PEUC, abordado, anteriormente, e agora 

o IPTU progressivo, frisa-se que poucos municípios brasileiros utilizaram estes 

instrumentos de política urbana como gestão pública para o equilíbrio ambiental nas 

cidades, podendo se mencionar êxito no Município de Maringá/PR.

5.4. DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO MEDIANTE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLCIA 

DE EMISSÃO PREVIAMENTE APROVADA PELO SENADO FEDERAL. 

Primeiramente, salienta-se que a desapropriação é a forma de aquisição 

da propriedade pelo Estado, manifestação clássica da supremacia do interesse 

público sobre o privado, a qual se justifica por decorrer de preceito constitucional, 

1461  SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2010.
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e foi inserida no âmbito do rol de direitos e garantias fundamentais do art. 5º da 

Constituição Federal de 1988. 

Neste passo, a perda da propriedade não se trata de direito fundamental 

do cidadão, mas, sim, a existência de um procedimento para que tal ato ocorra, 

denotando-se o caráter de exceção da desapropriação. Neste sentido, afirma o autor 

Caio Tácito (1997, p. 1014)1462 que a desapropriação “É noção de um domínio eminente 

do Estado, irradiação do interesse geral, que se pode sobrepor ao domínio privado, 

permitindo a transferência da propriedade particular ao patrimônio público, mediante 

plena compensação”.

A Constituição Federal de 1988 preceitua o perfil da desapropriação, como 

sendo o direito de propriedade se exaure diante da necessidade, utilidade pública e 

interesse social. E mais, a Carta Magna enfatiza uma outra forma de desapropriação, 

a qual somente poderá ser utilizada em razão da promoção da política urbana. Neste 

passo, a hipótese normativa constitucional está prevista no inc. III, §4º, art. 182, da 

CF/88. 

Surge a desapropriação-sanção, como conceito de Hely Lopes Meirelles 

(2008)1463 “basta que o proprietário não edifique, subutilize ou não utilize bem imóvel 

urbano”. 

Trata-se de exigência constitucional para a inclusão da função social da 

propriedade urbana como uma premissa da política do desenvolvimento urbanístico, 

buscando-se o “pleno desenvolvimento das funções socais da cidade e garantir o bem-

estar dos seus habitantes”, segundo o mesmo inc. III, §4º, art. 182, da CF/88. 

Enfim, Clóvis Beznos (2006)1464 com base no princípio da função social da 

propriedade diz, “encontra-se o poder público no dever de impor uma atuação positiva 

ao proprietário, sob penalidades inscritas no ordenamento, que, logicamente, devem 

conduzir à extinção do uso nocivo ou do não-uso e, se preciso for, com a consequente 

expropriação”. 

5.5 ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)

Na esteira do planejamento da gestão pública urbana, importante também 

é o Estudo de Impacto de Vizinha (EIV) para o equilíbrio ambiental nas cidades.. 

1462 TÁCITO, Caio. Problemas atuais da desapropriação. In: Temas de Direito Público. Estudos e 
pareceres. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 1014, 1º vol.
1463 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal Brasileiro, 12ª Ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2008, 
p. 482
1464 BEZNOS, Clóvis. Desapropriação em nome da política urbana. In: DALLARI, Adilson Abreu; 
FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto da Cidade (comentários à lei nº 10.257/2001). 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006.
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E neste sentido, o pensamento de Mariana Senna Sant´Anna (2007, p.158)1465: 

quando mencionamos o equilíbrio ambiental, somos levados a 

considerar o disposto no art. 225 da Constituição Federal, que 

estabelece que todos têm direito a um ambiente ecologicamente 

equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Nesse sentido, o 

ambiente urbano deverá ser ecologicamente equilibrado, razão pela 

qual o EIV também deverá primar pelos aspectos ambientais da cidade 

e da propriedade, no que lhe couber.

No espaço urbano, a aprovação de plano diretor por lei municipal, como 

preceitua o artigo 40 do Estatuto da Cidade, é necessária para tutelar os habitantes 

e usuários das cidades, quanto aos impactos ambientais na vizinhança que afetem a 

sadia qualidade de vida. 

A possível contenção de impactos ambientais no meio urbano, como 

reflexo da boa existência de infraestrutura no local, determina a obrigatoriedade de 

se remeter à municipalidade o estudo de impacto de vizinhança.

Segundo Vanêsca Buzelato Prestes (2006, p. 80)1466: “trata-se de um 

instrumento contemporâneo que atende às exigências da vida moderna e que está 

integrado ao direito urbano ambiental, que tem sua matriz no cumprimento da função 

social da propriedade”. 

A legitimidade do EIV no Estatuto da Cidade, propicia a existência de outra 

legislação municipal, a regular o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), para 

que os empreendimentos e atividades privadas ou públicas em área urbana obtenham 

as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo 

do Poder Público municipal. Geralmente, se prevê a exigência de aprovação prévia 

ambiental ou de vizinhança para se obter a licença urbanística, que considerará o 

código de obras local. 

Salienta-se que o estudo prévio de impacto de vizinhança está adstrito ao 

princípio da precaução de direito ambiental, quantificando-se a probabilidade dos 

riscos frente aos itens previstos no Estatuto da Cidade que o EIV deve contemplar. 

Deve-se levar em consideração, os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade, quanto à sadia qualidade de vida da população 

residente na área e suas proximidades, incluindo a análise nos termos da lei, no 

mínimo, das seguintes questões: adensamento populacional; equipamentos urbanos 

1465 SANT`ANNA, Mariana Senna. Estudo de Impacto de Vizinhança Editora Fórum.Belo 
Horizonte: 2007.
1466 PRESTES, Vanêsca Buzelato. Plano diretor, estudo de impacto ambiental (EIA) e estudo de 
impacto de vizinhança (EIV): um diálogo. In Revista de Direito Ambiental. São Paulo,vol. 42, jan/mar, 2006.
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e comunitários; uso e ocupação do solo; valorização imobiliária; geração de tráfego 

e demanda por transporte público; ventilação e iluminação; paisagem urbana e 

patrimônio natural e cultural. 

Clovis Beznos (2006)1467 diz: “o estudo de impacto de vizinhança é um 

instrumento que permite a tomada de medidas preventivas pelo ente estatal a fim 

de evitar o desequilíbrio no crescimento urbano e garantir condições mínimas de 

ocupação dos espaços habitáveis”. 

O EIV é essencial para conter obras e atividades que possam repercutir 

negativamente no meio ambiente urbano, reverberando, sobretudo, na sadia qualidade 

de vida da população. Não há como dispensá-lo diante de casos cruciais. 

Mesmo em município sem exigência de criação de plano diretor, 

diante da formação de algum tipo de empresa que possa impactar o ambiente 

com seu funcionamento, sua elaboração é imperiosa a fim de proteger interesses 

metaindividuais eventualmente feridos relativamente à saúde, segurança, entre 

outros. 

Contudo, a existência de lei municipal é imprescindível para que se possa 

exigir o estudo de vizinhança dos empresários ou atividades impactantes ao ambiente.

6. O ESTATUTO DA METRÓPOLE COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO PÚBLICA E 

EQUILÍBRIO AMBIENTAL NAS CIDADES

Atualmente, alguns serviços urbanos ultrapassam os limites de um 

município. Nas regiões metropolitanas, por exemplo, funções públicas de interesse 

comum - como sistemas de transporte, saneamento e uso do solo - muitas vezes 

abrangem populações de mais de uma cidade. Sendo que 104,2 milhões de pessoas 

vivem em 71 regiões metropolitanas até o ano de 2015, segundo o IBGE (EMPLASA SP, 

2016)1468.

Neste sentido, surge um novo instrumento de gestão pública urbana 

para a sustentabilidade nas cidades, sendo o Estatuto da Metrópole e o Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), disseminando conceitos jurídicos sobre 

aglomeração, gestão plena da metrópole, governança interfederativa e o próprio 

conceito de metrópole.

1467 BEZNOS, Clóvis. Desapropriação em nome da política urbana. In: DALLARI, Adilson Abreu; 
FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto da Cidade (comentários à lei nº 10.257/2001). 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006.
1468 EMPLASA SP.  Brasil - Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento e 
Aglomerações Urbanas. Evolução da População Residente: 2000 - 2010 – 2015. Disponível em: < http://
emplasa.sp.gov.br/Cms_Data/Sites/EmplasaDev/Files/FNEM/arquivos/RMs%20do%20Brasil_78_
setembro2016.pdf> Acesso em 30 jun. 2020.
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Segundo afirma Marcela de Oliveira Santos (2016 p.492~493)1469: “O PDUI é 

o principal instrumento de desenvolvimento urbano integrado no âmbito das unidades 

territoriais urbanas, estabelecendo as diretrizes para que estas se desenvolvam”. 

Existe diferença no conceito de metrópole, região metropolitana e área 

metropolitana. Metrópole é o espaço urbano com continuidade territorial que, 

em razão de sua população e relevância política e socioeconômica, tem influência 

nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a área de influência de uma 

capital regional, conforme os critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE. Já região metropolitana é a unidade regional 

instituída pelos Estados, mediante lei complementar, constituída por agrupamento de 

Municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum;    e a área metropolitana é a representação 

da expansão contínua da malha urbana da metrópole, com integração dos sistemas 

viários, abrangendo, especialmente, áreas habitacionais, de serviços e industriais com 

a presença de deslocamentos pendulares no território, conforme conceitos previstos 

no Estatuto da Metrópole (BRASIL, 2020)1470 .

Frisa-se a importância da existência de política de gestão pública 

metropolitana em convergência com a governança interfederativa das funções 

públicas de interesse comum, sendo o compartilhamento de responsabilidades e ações 

entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução de 

funções públicas de interesse comum, mediante a execução de um sistema integrado 

e articulado de planejamento, de projetos, de estruturação financeira, de implantação, 

de operação e de gestão.   

Uma outra questão são que leis complementares estaduais, definirão os  

municípios que integram a unidade territorial urbana, os campos funcionais ou funções 

públicas de interesse comum que justificam a instituição da unidade territorial urbana; 

a conformação da estrutura de governança interfederativa, incluindo a organização 

administrativa e o sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de 

contas; e os meios de controle social da organização, do planejamento e da execução 

de funções públicas de interesse comum, conforme o Estatuto da Metrópole (BRASIL, 

2020)1471.

Deste modo, o interesse público comum justifica a instituição de unidade 

territorial urbana. Neste passo, a saúde e o meio ambiente das cidades se relacionam 

1469 SANTOS, Marcela de Oliveira. Brasil Metropolitano em Foco: desafios à implementação do 
Estatuto da Metrópole. IPEA. Brasília:2018.
1470 BRASIL, Lei Federal n. 13.089 de 2015. Estatuto da Metrópole. artigo 2º, Inciso V, VII e VIII da 
13.089 de 2015.
1471 BRASIL, Lei Federal n. 13.089 de 2015. Estatuto da Metrópole. Artigo 5º. Inciso I, II, III e IV
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na área metropolitana, definindo por lei complementar o que é região metropolitana 

e seus anseios.

O que se percebe é um alinhamento do Estatuto da Metrópole com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da ONU, especificamente, ODS n.11 

e as cidades sustentáveis. Neste sentido, Edson Ricardo Saleme e José Marques Carriço 

(2018, p. 57)1472:

A incorporação do tema do desenvolvimento sustentável às normas 

gerais de planejamento e gestão das regiões metropolitanas 

e aglomerações urbanas é oportuna e reflete a importância 

que a sustentabilidade assumiu em todas as ações públicas e 

privadas, notadamente a partir de 2015, quando os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram adotados pela comunidade 

internacional. Vale destacar que o Objetivo 11 visa a tornar as 

cidades e os assentamentos urbanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis, indicando que devem ser apoiadas relações econômicas, 

sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, 

reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento.

Enfim, o Estatuto da Metrópole ressalta que deve existir um plano de 

desenvolvimento urbano integrado aprovado por Lei Estadual (BRASIL, 2020)1473, 

conferindo eficiência para os instrumentos jurídicos para a gestão urbana da 

metrópole, dando um novo sentido, ao que diz o artigo 182, parágrafo 4º da 

Constituição Federal.

Neste sentido, pensa Edson R. Saleme e José Marques Carriço (2018, 

p. 71)1474:

O Estatuto da Metrópole estabelece fundamentos e diretrizes em 

torno das entidades interregionais metropolitanas para a gestão 

urbana compartilhada. As entidades interfederativas por meio de sua 

autarquia metropolitana, a contar da promulgação da lei, têm três 

anos para estabelecer e entregar seus Planos de desenvolvimento 

Urbano Integrado (PDUI). O modelo de desenvolvimento deve garantir 

qualidade de vida e crescimento sustentável.

E mais, uma lei estadual que instituir o plano de desenvolvimento urbano 

integrado de região metropolitana ou de aglomeração urbana deverá ser revista, 

1472 SALEME, Edson Ricardo; e CARRIÇO, José Marques. Comentários ao Estatuto da Metrópole, 
Leopodianum, Santos:2018.
1473 BRASIL, Lei Federal n. 13.089 de 2015. Estatuto da Metrópole. Artigo 10.
1474 SALEME, Edson Ricardo; e CARRIÇO, José Marques. Comentários ao Estatuto da Metrópole, 
Leopodianum, Santos:2018.
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pelo menos, a cada 10 (dez) anos, segundo o Estatuto da Metrópole (BRASIL, 2020)1475. 

E o plano de desenvolvimento urbano integrado de região metropolitana ou de 

aglomeração urbana deverá considerar o conjunto de Municípios que compõem a 

unidade territorial urbana e abranger áreas urbanas e rurais (BRASIL, 2020)1476.

Neste passo, importante a gestão pública considerar o plano de 

desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana, tal como, no exemplo da 

expansão urbana do município de Santos/SP, por toda região central até 1950 pela ilha 

de São Vicente. No início do século XX, quando obras de saneamento possibilitaram a 

ocupação da orla da praia, iniciou-se a ocupação da faixa costeira, tornando-se a área 

mais valorizada (INSTITUTO POLIS, 2012)1477.

No entanto, o plano de desenvolvimento urbano integrado de região 

metropolitana preceituado pelo Estatuto da metrópole poderá ser uma resposta para 

um problema de desequilíbrio ambiental na região metropolitana dos Municípios 

de Santos e São Vicente/SP, denominado de Dique Vila Gilda. Neste espaço urbano, 

encontra-se na área insular do município, mais, precisamente, região noroeste, as 

margens do rio Bugres e divisa com o município de São Vicente. Sua ocupação se deu 

por volta da década de 60 com a construção, às margens do Rio dos Bugres, de canais 

de drenagem e um dique sobre manguezal.

                     
            Figura 1: Localização da área da comunidade do Dique da Vila Gilda. 

Salienta-se que a Resolução CONAMA, nº 303, de 20 de março de 2002, 

determina a definição de manguezal, no 2º artigo, inciso IX e constitui o mesmo como 

Área de Preservação Permanente – APP, no 3º artigo, Inciso X, caracterizando assim 

1475 BRASIL, Lei Federal n. 13.089 de 2015. Estatuto da Metrópole. Artigo 11.
1476 BRASIL, Lei Federal n. 13.089 de 2015. Estatuto da Metrópole. Artigo 12.
1477 INSTITUTO POLIS. Resumo Executivo de Santos: Litoral Sustentável Desenvolvimento com 
Inclusão Social.São Paulo, 2012.
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a área do dique da Vila Gilda como Área de Preservação Permanente – APP, sendo 

também a maior favela sobre palafitas do Brasil (MMA, 2016)1478. 

E também é considerada Área de Preservação Permanente pela Lei Federal 

nº 12.651, de 25 de maio de 2012, no capítulo II, seção I, 4º artigo, inciso I, alínea “b” 

uma faixa marginal de 50 metros, desde a borda da calha do leito regular para os 

cursos d’água de 10 a 50 metros, seja em zonas urbanas ou rurais (BRASIL, 2016)1479. 

O dique da Vila Gilda era composto por manguezais, restinga e floresta 

atlântica. O Ministério do Meio Ambiente (2016), classifica manguezal como zona 

úmida, de transição entre ambientes terrestre e marinho, tendo a sua função específica 

dentro do ecossistema de regulagem e transporte de matéria orgânica. É um “berço” 

natural para diversas espécies, sendo de extrema importância por ser altamente 

produtiva e economicamente importante. Devido à urbanização descontrolada, 

a região foi desmatada para a construção de palafitas, alterando a paisagem e 

degradando o local, ocasionando na diminuição de produtividade, carregamento do 

solo, assoreamento do estuário e possível extinção de diversas espécies, além dos 

riscos a própria população (LIMA; OLIVEIRA, 2011)1480.

Enfim, o Estatuto da Metrópole poderá solver os desequilíbrios ambientais 

nas cidades, bem como estabelece as condições que deverão ser observadas a 

elaboração dos planos, objetivando que a produção dos mesmos esteja em consonância 

com a realidade em movimento das cidades e objetivem o equilíbrio ambiental nas 

cidades e a sadia qualidade de vida da presente e futura gerações nas cidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. As cidades são os locais de gestão democrática para a promoção de 

políticas urbanas, no intuito de buscar o bem-estar e sadia qualidade de vida para os 

munícipes e usuários da urbe.

2. Os instrumentos legais de política pública urbana previstos na Carta 

Magana de 1988 e no Estatuto da Cidade são meios de se promover o equilíbrio 

ambiental nos municípios de forma individualizada em cada urbe.

3. Por Outro lado, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) 

previsto no Estatuto da Metrópole é um desafio para as cidades sustentáveis, com o fito 

1478 MMA. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30302.html>Acesso em: 03 jul. 2020.
1479 BRASIL. Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Código Florestal Brasileiro. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.html>. Acesso em: 03 jul. 2016.
1480 LIMA, C. O.; OLIVEIRA, R. C. de. Análise Ambiental de Ocupação nas Áreas de Manguezais no 
Município de Santos-SP. Revista Geográfica de América Central, Número Especial EGAL, 2011- Costa 
Rica, II Semestre 2011,pp. 1-13.
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de promover o equilíbrio ambiental nas cidades com uma abrangência comunitária 

e envolta à uma região metropolitana composta por um conglomerado de cidades 

limítrofes.
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1. INTRODUÇÃO

Tem-se ainda hoje inúmeros municípios brasileiros com a implementação 

de um sistema de esgotamento sanitário precário. Infelizmente a implementação de 

tal sistema é por vezes muito onerosa aos Municípios, ainda mais quando falamos 

de cidades que cresceram desordenadamente e sem planejamento urbanístico pré-

definido. 

Em muitas regiões do Brasil a situação é caótica. Tendo em vista esse cenário 

obteve-se o seguinte problema de pesquisa:  O Saneamento Básico é um tema de 

interesse local ou regional em regiões definidas como metropolitanas? 

Sendo que como objetivo geral, tem-se de estabelecer uma Discussão 

relacionada ao Saneamento Básico e o dever de implementação deste pelos Entes 

Federados. 

Com relação ao referencial metodológico, partiu-se do método indutivo com 

a aplicação das técnicas do referente e fichamento.

2. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Observa-se que a Problemática do Saneamento básico envolve muitos atores, 

mas os diretamente afetados, são os Municípios, que tem contato diuturno com tal 

temática e são por meio de Ações Civis Públicas obrigados a executar em prazos 

muitas vezes, inexíguos, toda a implementação do sistema, que além de caro envolve 

inúmeros fatores de ordem de alocação, possibilidade versus necessidade. 
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Por saneamento básico tem-se que de acordo com a Lei 11.445/071481, podemos 

definir como saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Quando, por meio de Ações Civis Públicas, o Judiciário impõe que o 

Ente Municipal efetue implementação integral do saneamento básico em sua 

territorialidade, fere o princípio constitucional da autonomia municipal, extraído 

da combinação dos art. 1°, 18 e 30, da Constituição Federal1482, porquanto, além de 

representar intervenção do Poder Judiciário, ainda impõe despesas aos Municípios.

Faz-se necessário estabelecer aqui uma distinção, esclarecer o que é 

autonomia, diferenciando a mesma do que seria a soberania, assim, temos que SILVA1483 

trata como autonomia “a capacidade de agir dentro de círculo preestabelecido, como 

se nota pelos artigos 25, 29 e 32 que a reconhecem aos Estados, Municípios e Distrito 

Federal, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição. É, pois, poder limitado 

e circunscrito e é nisso que se verifica o equilíbrio da federação, todos autônomos nos 

termos da Constituição (art. 18)” .

CUNHA JUNIOR1484 complementa (2009, p. 876) afirmando que “a autonomia municipal 

encontra-se constitucionalmente garantida nos arts. 29 e 30 da Constituição Federal”, 

assim o art. 30, inciso I, informa que o Município possui competência para legislar 

sobre assuntos de interesse local, ou seja, assuntos que o Município entender ser de 

seu interesse. Sendo que a autonomia municipal1485 é a faculdade que o Município 

tem, assegurada pela Constituição da República, de auto-organizar-se politicamente, 

através de lei própria, de auto-governar-se, sobre assuntos de interesse local e de 

auto-administrar-se, gerindo seus próprios negócios e dispondo livremente sobre eles, 

respeitados o sistema constitucional das competências e as restrições que a mesma 

Constituição lhe impõe.1486

1481 BRASÍLIA. Planalto. Lei 11.445/07: Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho 
de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.
htm> Acesso em: jan. 2020. 
1482 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado  Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm> Acesso em: jan.2020. 
1483 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 
p. 484.
1484 JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. 3 ed. Salvador: Podivm: 2009. p. 876. 
1485 AGUIAR, Joaquim Castro. Competência e Autonomia dos Municípios na Nova Constituição. Rio 
de Janeiro: Forense, 1993. p.41.
1486 AGUIAR, Joaquim Castro. Competência e Autonomia dos Municípios na Nova Constituição. Rio 
de Janeiro: Forense, 1993. p.41.

https://jus.com.br/tudo/direito-constitucional
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Ao Poder Executivo entende-se que cabe a conveniência e a oportunidade de 

realizar atos de administração. O Poder Judiciário não pode, sob o argumento de que 

está protegendo direitos coletivos, ordenar que tais realizações sejam consumadas 

sob pena de se estar ferindo a esse Princípio Constitucional.

Sendo assim, o referido princípio é mais que uma norma, referida autonomia 

constitui um princípio constitucional, categoria esta superior à da norma. 

Já a soberania, esta representa um poder incontrolável do Estado, onde 

nenhum outro poderá se opor. Por fim, deixamos claro que na autonomia, existe a 

possibilidade de intervenção de outro ente (Estado ou União, no caso dos Municípios) já 

na soberania, não há esse espaço, pois somente a Nação é soberana, noutras palavras, 

a soberania é poder originário enquanto que a autonomia constitui um poder derivado.

As obrigações de fazer, permitidas pela ação civil pública, não têm força de 

quebrar a harmonia e independência dos Poderes.

O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário está vinculado a 

perseguir a atuação do agente público em campo de obediência aos princípios da 

legalidade, da moralidade, da eficiência, da finalidade, da impessoalidade e em 

algumas situações excepcionais o controle do mérito.

As atividades de realização dos fatos concretos pela Administração 

dependem de dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades 

estabelecidos pelos seus governantes. Não cabendo ao Poder Judiciário, portanto, 

determinar despesas ao Município, inclusive determinando contratação de pessoal, 

quando inexiste dotação orçamentária tal.

Em conformidade com a CRFB de 1988, em seu art. 1º, como já mencionado, 

observa-se que os Municípios também formam a união indissolúvel da República 

Federativa do Brasil, levando assim a condição do mesmo à de integrante da Federação.

Ademais, avançando-se tem-se que o princípio da separação dos poderes está 

assegurado no art. 2º da Constituição Federal1487, o qual é um dos alicerces fundamentais 

do Estado Democrático de Direito quando prevê a independência e a harmonia entre 

os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Leia-se: “Art. 2º São Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário” 

Entende-se que o comando relacionado no art. 2º da Constituição Federal de 

1988, que consagra o princípio da Separação dos Poderes, não é absoluto, permitindo 

interferências recíprocas entre os Poderes no sentido de complementarem a sua 

atuação. 

1487 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado  Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm> Acesso em: jan.2020. 
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3. PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE ADMNISTRATIVA

Ainda que se possa invocar a defesa do ambiente seguro e a flagrante 

necessidade de medidas assecuratórias de uma melhor estruturação e efetivação nas 

políticas de saneamento básico realizadas no Brasil, problema secular e de solução 

bastante complexa, há que se ponderar, ainda no campo jurídico, como deve ser 
efetivado.

É por isso que não é absoluta quanto à impossibilidade de interferência na 
discricionariedade administrativa. Porém, diferentemente do caso dos autos, as 
interferências admitidas são pontuais, em casos concretos. 1488

Segundo, Celso Antônio Bandeira de Mello1489, a discricionariedade é 
fundamentada em quatro elementos: a) Liberdade para adequação das normas e atos 
administrativos ao caso concreto; b) Regulação da decisão sobre o que não pode ser 
previsto especificamente; c) Impossibilidade de supressão da discricionariedade; d) 
Impossibilidade de negar a discricionariedade.

O ordenamento jurídico não pode prever todas as hipóteses para aplicação do 
processo de subsunção da norma. De fato, este é um dos principais originadores das 
chamadas lacunas da lei.

Na vida prática, são grandes as particularidades dos casos concretos. Dessa 

forma, seria equivocado ater-se à rigidez das normas, pois seriam incoerentes com 

a sua aplicabilidade. Por essa razão, o legislador opta por previsões mais genéricas, 

através de conceitos jurídicos indeterminados, passíveis de determinação na esfera 

prática.

1488 AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LANÇAMENTO DE ESGOTO E EFLUENTES NO RIO CAROLINA. EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA SANITÁRIA NO LOTEAMENTO MORAR BEM I, NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ.   PRELIMINAR. DECISÃO ‘EXTRA PETITA’. INOCORRÊNCIA. INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA 
CONFORME OS CONTORNOS FÁTICOS E JURÍDICOS DELINEADOS NA PETIÇÃO INICIAL.    MÉRITO. 
OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. INGERÊNCIA SOBRE A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA 
DO PODER EXECUTIVO. INSUBSISTÊNCIA. POLÍTICA PÚBLICA DE SANEAMENTO BÁSICO VINCULADA 
AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. OBRIGAÇÃO DE GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL IMPOSTA PELA CONSTITUIÇÃO. 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA A CURTO E MÉDIO 
PRAZOS OU IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO PELO 
SEQUESTRO DE VALORES E ADEQUAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.  É lícito 
ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, 
determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente 
reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes.’ 
(STF, AI 739.151 AgR/PI, rela. Mina. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.06.2014).   ‘No caso descrito, não 
pode haver discricionariedade do Poder Público na implementação das obras de saneamento básico. 
A não observância de tal política pública fere aos princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde 
e do meio ambiente equilibrado. Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a 
obrigação de garantir o mínimo existencial. STJ, REsp n. 1366331/RS, rel. Min. Humberto Martins, 
Segunda Turma, DJe 19.10.2014).” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4007713-56.2016.8.24.0000, de São 
José, rel. Des. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 10-04-2018.
1489  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed.5. Tiragem. 
São Paulo: Malheiros, 2001, p. 23.

https://blog.sajadv.com.br/lacunas-da-lei/
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Portanto, cabe ao agente público interpretar pelo que considera apropriado, 

considerando os critérios e condições dos atos discricionários, bem como as previsões 

legais. 

Lembra-se que aqui na temática discutida a discricionariedade insere-se no 

fato de que para implementação do sistema de esgotamento sanitário em cidades já 

concebidas, há necessidade aporte financeiro alto.

Por conta disso, a Administração Pública Municipal opta, então, por fracionar 

essas áreas e atender aos poucos essa demanda, não cabendo ao Judiciário determinar 

de modo diverso, sob pena de ferir o equilíbrio financeiro Municipal. 

4. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL

O princípio da reserva do possível passou a ser aplicado em diversos países 

com o objetivo de limitar exigências em prol dos direitos fundamentais, levando 

em consideração a conformidade financeira do Estado, sua possível adequação e a 

necessidade do pedido, com critério proporcional. 

Sendo que, no Brasil esse Princípio tem sua aplicabilidade ocorrera 

estritamente no âmbito do financeiramente possível. De acordo com Barcellos citado 

por Christiane Falsarella,1490 “a expressão reserva do possível procura identificar o 

fenômeno econômico da limitação dos recursos disponíveis diante das necessidades 

quase sempre infinitas a serem por eles supridas”.

Partindo-se disso, provieram então duas dimensões de reserva, sendo 

elas, reserva fática e jurídica. A primeira diz respeito à possibilidade financeira e, a 

segunda, se refere à legalidade orçamentária bem como a competência dos Entes 

para efetivação do direito. 

Quando tal princípio é ignorado e o Judiciário expede uma Ordem que não levou 

em conta uma dotação orçamentária prévia, nem organização financeira que viabilize 

tal comando, este ato afetará diretamente o Poder executivo e sua possibilidade de 

dar cumprimento se exaure. Afinal, como fazê-lo sem aporte financeiro? 

Justifica-se o fundamento na Reserva do Possível, pois muitos Municípios se 

veem até o presente momento impossibilitados de implementar, sozinhos a totalidade 

do Tratamento de Esgotamento Sanitário, assim como foi o entendimento manifestado 

1490  FALSARELLA, Christiane. Reserva do possível como aquilo que é razoável se exigir do Estado. 
Associação dos procuradores do Estado de São Paulo. São Paulo (SP), 2012, p. 5. Disponível em <http://
www.apesp.org.br/comunicados/images/tese_christiane_mina_out2012.pdf>. Acesso em jan. 2020. 
p. 05. 
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pelos Ministros da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de Justiça no RESP n. 

1366331.1491 

O problema central observa-se que são as limitações orçamentárias, as quais 

vão de encontro à necessidade de efetivação dos direitos fundamentais, principalmente 

aqueles que, em regra, realizam-se com a implementação de prestações positivas pelo 

Estado. 

É justamente nesse ponto, o da efetividade, que surge o principal desafio em 

matéria de direitos sociais, pois, sendo eminentemente prestacionais, demandam um 

conjunto de prestações positivas por parte do Poder Público. Tais direitos sempre 

abrangem a alocação significativa de recursos materiais e humanos para sua proteção 

e efetivação de uma maneira geral. 

Assim, é necessário buscar a conciliação entre a existência de limitações 

fáticas e a imperiosidade de efetivação dos direitos fundamentais. Por este motivo, 

necessita-se aprofundar a análise em torno do que seja a reserva do possível, qual o 

seu alcance e em que condições a tese pode ser alegada. 

Na temática em exame, como já acima aludido, ainda que os municípios, 

regra geral, não disponham dos recursos necessários para fazer frente às obras de 

esgotamento sanitário, tem a seu dispor canais estatais que disponibilizam verbas 

para tal fim, consoante se constata das páginas na internet de organismos como Caixa 

Econômica Federal1492, Banco Nacional do Desenvolvimento Social - BNDES1493 e Banco 

Regional de Desenvolvimento Estadual - BRDE1494. 

1491  RECURSO ESPECIAL Nº 1.366.331 - RS (2012/0125512-2). EMENTA: ADMINISTRATIVO. 
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE DE ESGOTO. VIOLAÇÃO AO ART. 45 DA LEI N. 11.445/2007. 
OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO 
EXISTENCIAL. ACÓRDÃO Relator : MINISTRO HUMBERTO MARTINS Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Recorrido : MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO Advogado : OLINDO 
BARCELLOS DA SILVA E OUTRO (S). Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de Justiça “A Turma, por 
unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do (a) Sr (a). Ministro (a)-Relator (a).” Os Srs. 
Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques (Presidente) e Assusete Magalhães 
votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 16 de dezembro de 2014 (Data do Julgamento).
1492  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Saneamento para Todos Um financiamento para os setores 
público e privado investirem na qualidade de vida dos brasileiros. Disponível em: <http://www.caixa.
gov.br/poder-publico/programas-uniao/meio-ambiente-saneamento/saneamento-para-todos/Paginas/
default.aspx> Acesso em: fev. 2020.
1493  BNDES. Banco Nacional do Desenvolvimento Social. Água e esgoto. Disponível em: <https://
web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/16283/1/PRCapLiv214207_agua%20e%20esgoto_compl_P.
pdf> Acesso em: fev. de 2020.
1494  BRDE. BRDE financia obras de saneamento no Litoral do Paraná. Disponível em: <https://
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OAdv8zacQOYJ:https://www.brde.com.br/noticia/
titulo-da-noticia-03/+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: jan. 2020. 
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5. DA COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS COM RELAÇÃO AO 

SANEAMENTO BÁSICO E SUA IMPLEMENTAÇÃO 

Ressalva-se que, nos termos do art. 23, inciso IX da CRFB/881495, é de 

competência comum da União e do Estado de Santa Catarina ajudar a promover as 

melhorias das condições de saneamento básico no município, bem como instituir 

regiões metropolitanas com o objetivo de integrar a organização, o planejamento e 

a execução de funções de interesse comum, nos termos do art. 25, §3º da CRFB/881496.

É necessário tecer comentários acerca competência constitucional da União, 

Estados e Municípios em relação ao saneamento básico, como far-se-á a seguir. 

5.1 Competência para prestação de serviço de Saneamento Básico: 

O saneamento básico é um dos mais importantes aspectos da saúde pública 

mundial. Estima-se que 80% das doenças e mais de 1/3 da taxa de mortalidade em 

todo o mundo decorram da má qualidade da água utilizada pela população ou da 

falta de esgotamento sanitário adequado. São patologias como a hepatite A, dengue, 

cólera, diarreia, leptospirose, febre tifoide e paratifoide, esquistossomose, infecções 

intestinais, conhecidas no meio médico como “doenças do subdesenvolvimento”.1497

No Brasil, embora as informações estatísticas sejam precárias, estima-se que, 

em média, apenas 52,8% da população sejam atendidos por rede coletora de esgoto e 

que 76,1% dos domicílios sejam abastecidos pela rede geral de distribuição de água. 

Ou seja: quase 24% da população não têm acesso à água tratada. E isso tudo sem 

considerar as áreas rurais da região Norte.1498

Desde meados da década de 80 que a Organização Mundial de Saúde — 

OMS considera o saneamento como medida prioritária em termos de saúde pública, 

até porque, de acordo com essa instituição, US$ 1 (um dólar americano) investido 

em saneamento representará uma economia de US$ 5 (cinco dólares a americanos) 

em gastos com prestações de saúde curativa. Nessa mesma linha, no Brasil, as 

informações do SUS dão conta de que, no ano de 1997, 60% das internações de 

1495 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado  Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm> Acesso em: jan.2020. 
1496 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado  Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm> Acesso em: jan.2020. 
1497 SENADO. BARROSO, Luís Roberto.  Saneamento básico: competências constitucionais da União, 
Estados e Municípios. 2002. p. 255-256.  Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/
handle/id/762/R153-19.pdf?sequence=4>. Acesso em: jan. de 2020. 
1498 SENADO. BARROSO, Luís Roberto.  Saneamento básico: competências constitucionais da União, 
Estados e Municípios. 2002. p. 256.  Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/
id/762/R153-19.pdf?sequence=4>. Acesso em: jan. de 2020. 
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crianças menores e 5 anos, ao custo de R$ 400 milhões, foram causadas por problemas 

decorrentes de doenças respiratórias, infecciosas e parasitarias que poderiam ter sido 

substancialmente reduzidas através de medidas de saneamento básico.1499

Por saneamento entende-se um conjunto de ações integradas, que envolvem 

as diferentes fases do ciclo da água e compreende: a captação ou derivação da água, 

seu tratamento, adução e distribuição, concluindo com o esgotamento sanitário e a 

efusão industrial.1500 

Com o presente intróito, pretende-se delimitar a competência da União, dos 

Estados e dos Municípios na matéria, sobretudo visando-se à definição da entidade 

federativa competente para a prestação dessa espécie de serviço, conforme o caso. 

5.2 Da Competência Individualizada dos Entes Federados, proteção ambiental e 

controle da poluição
Afora as menções feitas, o texto 

constitucional de 1988 indica 04 (quatro) 
dispositivos que se relacionam com o tema, os 
arts. 23, IX, 30, V, 25, §3° e 200, IV.

a) Competência comum: cooperação 
entre os entes (art. 23, IX) 

O art. 23 da Carta em vigor enuncia 
as competências comuns da União, Estados 
e Municípios, dentre as quais se encontra 
a promoção da melhoria das condições de 
saneamento básicos. A norma acima citada 
não se refere à titularidade do serviço mas à 
possibilidade de uma ação de quaisquer dos entes 
estatais visando ao melhor resultado a matéria. 
A finalidade constitucional e a cooperação 
produtiva entre os entes federados. 

b) Municípios: interesse local (art. 30, V)
O segundo comando constitucional 

relacionado com a prestação do serviço de 
saneamento, ainda que indiretamente, é o art. 
30, V, que prevê a cláusula genérica pela qual 
compete ao Município prestar quaisquer serviços 
de interesse local. E o denominado princípio da 
subsidiariedade, desde que estejam no âmbito e 
competência desse nível federativo.

Não há como infirmar-se que não ocorre 
uma certa sobreposição de interesses, que é 

1499 SENADO. BARROSO, Luís Roberto.  Saneamento básico: competências constitucionais da União, 
Estados e Municípios. 2002. p. 255-256.  Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/
handle/id/762/R153-19.pdf?sequence=4>. Acesso em: jan. de 2020. 
1500 SENADO. BARROSO, Luís Roberto.  Saneamento básico: competências constitucionais da União, 
Estados e Municípios. 2002. p. 257.  Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/
id/762/R153-19.pdf?sequence=4>. Acesso em: jan. de 2020. 
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natural no Estado Federal, não fosse pelo fato 
de os vários níveis de poder ocuparem o mesmo 
território, pela circunstância de a população de 
cada Município ser também de um Estado e estar 
igualmente ligada ao ente central. A proposta 
da doutrina para superar essa dificuldade 
e o critério da predominância do interesse, 
defendida pelo eminente MEIRELLES1501.

NETO1502 catalogou diversos elementos 
apontados pelos autores como próprios para 
identificar o interesse local dos municípios, 
dentre eles:

1. predominância do local (Sampaio Doria)
2. interno às cidades e vilas (Black)
3. que se pode isolar (Bonnard)
4. territorialmente limitado ao município (Borsi) 
5. sem repercussão externa ao município (Mouskheli)
6. próprio das relações de vizinhanças (Jellinek) 
7. simultaneamente opostos a regional e nacional (legal) 
8. dinâmico (Dallari)

Sendo que a noção e predominância 
de um interesse sobre os demais implica 
a ideia de um conceito dinâmico, isto é, 
determinada atividade considerada de interesse 
predominantemente local, com a passagem 
do tempo e a evolução dos fenômenos sociais, 
poderá perder tal natureza. passando para a 
esfera de predominância regional e até mesmo 
federal.1503

c)Estados: interesse comum; região 
metropolitana (art. 25, §3”) 

A norma estabelece um contraponto 
lógico bastante claro em relação à ideia até 
aqui exposta. Se existem serviços que em 
determinadas circunstâncias configuram 

1501 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro, Malheiros: São Paulo. 10ª ed., 1998, p. 
262. in BARROSO, Luis  Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais da União, Estados 
e Municípios.Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico ( REDAE ), Salvador , Instituto 
Brasileiro de Direito Público, nº . 11 , agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em: <http://www.
direitodoestado.co m.br/re dae.asp>. Acesso em: fev. de 2020.
1502 NETO, Diogo De Figueiredo Moreira. Poder concedente para o abastecimento de água, Revista de 
Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro nº 1, 1999, p. 66/7. in BARROSO, 
Luis  Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais da União, Estados e Municípios.Revista 
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico ( REDAE ), Salvador , Instituto Brasileiro de Direito 
Público, nº . 11 , agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em: <http://www.direitodoestado.co m.br/
re dae.asp>. Acesso em: fev. de 2020.
1503 BARROSO, Luis  Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais da União, Estados 
e Municípios.Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico ( REDAE ), Salvador , Instituto 
Brasileiro de Direito Público, nº . 11 , agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em: <http://www.
direitodoestado.co m.br/re dae.asp>. Acesso em: fev. de 2020.
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predominantemente interesse local, devendo 
ser prestados pelos Municípios, existem 
também outros, ou outras circunstâncias, que 
se relacionam com o interesse comum de um 
conjunto de Municípios, de uma região mais 
ampla do que um Município isolado, os quais 
estão afetados aos Estados. 

A repercussão dessa realidade social sobre a organização dos serviços 

públicos a serem prestados pelo Estado teve significativas consequências. GRAU1504 

assim escreveu: 

Ao mesmo tempo que começa a surgir uma grande expansão 
da demanda de serviços públicos, de sorte que as autoridades 
administrativas na área já não podem mais, isoladamente, dar 
solução satisfatória ás necessidades coletivas sem o concurso da 
ação unificada e coordenada de todos os escalões governamentais 
implicados.

Percebeu-se claramente que os Municípios isoladamente não eram capazes 

de prestar serviços demandados por essa enorme quantidade de pessoas que passou a 

viver nos grandes centros ou ao seu redor, sem qualquer preocupação específica com 

os limites municipais. 

O fato é que atender as necessidades desse contingente populacional 

tornou-se caro, complexo e muitas vezes tecnicamente inviável para cada Município 

isoladamente. 

Pode-se concluir que a competência estadual para os serviços de interesse 

comum, particularmente no âmbito das regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, decorre de uma imposição do interesse público, no que diz 

respeito à eficiência e qualidade do serviço prestado e muitas vezes até mesmo sua 

própria possibilidade.
Vale a pena transcrever 

MEIRELLES1505:

A Região Metropolitana, como área de serviços unificados, é conhecida 
e adotada em vários países para solução de problemas urbanos 

1504 GRAU, Eros Roberto apud BARROSO, Luis  Roberto. Saneamento básico: competências 
constitucionais da União, Estados e Municípios.Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico 
( REDAE ), Salvador , Instituto Brasileiro de Direito Público, nº . 11 , agosto/setembro/outubro, 2007. 
Disponível em: <http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp>. Acesso em: fev. de 2020.
1505 MEIRELLES, Hely Lopes. in ARROSO, Luis  Roberto. Saneamento básico: competências 
constitucionais da União, Estados e Municípios.Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico 
( REDAE ), Salvador , Instituto Brasileiro de Direito Público, nº . 11 , agosto/setembro/outubro, 2007. 
Disponível em: <http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp>. Acesso em: fev. de 2020.
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e interurbanos das grandes cidades, como Paris, Los Angeles, São 
Francisco, Toronto, Londres e Nova Delhi. Resume-se na delimitação da 
zona de influência da metrópole e na atribuição de serviços de âmbito 
metropolitano a uma administração única que planeje integralmente 
a área, coordene e promova as obras e atividades de interesse comum 
da região, estabelecendo as convenientes prioridades e normas para 
o pleno atendimento das necessidades das populações interessadas.
É notório que a complexidade e o alto custo das obras e serviços de 
caráter intermunicipal ou metropolitano já não permitem que as 
Prefeituras os realizem isoladamente, mesmo porque o seu interesse 
não é apenas local, mas regional, afetando a vida e a administração de 
todo o Estado e não raro da própria União. Daí porque a Constituição 
condicionou o estabelecimento destas regiões a lei complementar 
estadual (...).

Desse modo e para os fins que aqui importam, a conclusão é que se, em 

determinada circunstância, o saneamento básico for considerado um serviço de 

interesse comum ou regional, e não local, ele deverá ser prestado pelos Estados, e não 

pelos Municípios.

d) União: planejamento e participação na execução (art. 200, IV) 

Não há norma específica que atribua à União competência para a prestação 

do serviço de saneamento básico afora a competência concorrente para promover a 

melhoria de suas condições revistas no art. 23 IX da CRFB1506. A  única menção especial 

que pode ser aplicada à União é o disposto no art. 200, IV.1507

Assim, além de possuir competência comum para as ações nessa área, a 

União deve participar em conjunto com demais entes do planejamento das ações de 

saneamento e de sua execução, o que se poderá dar direta ou indiretamente, sob a 

forma de custeio de investimentos financeiros, auxílio técnico, etc. 

Com efeito, o constituinte nacional optou pelo emprego de cláusulas genéricas, 

interesse local, comum ou regional, na repartição de competências em determinadas 

áreas de atuação dos entes estatais. 

Agora, se utilizarmos os critérios citados no livro de FIGUEIREDO1508, 

1506 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado  Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm> Acesso em: jan.2020. 
1507 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições nos ternos da Lei: 
(...) IV — participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 
Centro Gráfico, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.
htm> Acesso em: jan.2020.
1508 FIGUEIREDO, Diogo de. apud  MENCIO, Mariana. O Regime Jurídico do Plano Diretor das Regiões 
Metropolitanas. 2013. Tese de Doutorado. PUC: São Paulo. p159.Disponível em:<https://tede2.pucsp.br/
bitstream/handle/6359/1/Mariana%20Mencio.pdf> Acesso em: fev. 2020. 
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encontraremos os seguintes elementos característicos do interesse estadual:

1 - que apresenta predominância do regional
2- que se externaliza as cidades e as vilas
3- que não é isolado 
4- que não está territorialmente limitado ao município 
5- que não tem repercussão externa ao município 
6- que transcende as relações de vizinhança
7- que é simultaneamente oposto a local e nacional 
8- que está estabilizado por uma definição específica.

Pode-se afirmar com convicção que boa parte da doutrina, com o devido 

acerto, aplicando os critérios referidos à realidade das regiões metropolitanas, 

microrregiões ou aglomerações urbanas brasileiras, interpreta que o Saneamento 

básico é um serviço comum de titularidade do Estado-membro.

Entrementes, Manoel Gonçalves Ferreira Filho1509 assevera que “a experiência 

revela a impossibilidade e solução e certos problemas no âmbito restrito e exclusivo do 

município”. Na verdade, alguns problemas dos mais graves que afligem a população, 

não podem ser resolvidos por um município isolado, já que extravasam os seus limites. 

É o que ocorre, por exemplo, com relação ao abastecimento de água, ao 

tratamento de esgotos e ao mesmo tempo ao combate à poluição nas cidades.

GRAU1510 acrescenta que:

[...] as necessidades metropolitanas decorrem do fenômeno 
da concentração urbana e exigem soluções que só podem ser 
equacionadas em nível global. Tamanha é a sua magnitude, a conexão 
e interdependência (...) Assim, para que se possa proporcionar a 
comunidade metropolitana, como um todo, qualidade e vida urbana 
compatível com as suas expectativas (..) impõe-se conexão intensa 
e orgânica entre os vários níveis de poder político-administrativo 
(...) Nestes núcleos urbanos de grande concentração demográfica, a 
demanda de serviços públicos e as necessidades de infra-estrutura 
são de tal grandiosidade que caracterizam atitudes governamentais 
tipicamente metropolitanas: os problemas de saneamento (...).

Para ALVES1511:
[...]não há atividades ou serviços ou obras que por natureza intrínseca 
sejam considerados de exclusivo interesse local. Assim, por exemplo, 

1509 Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Poder concedente para o abastecimento de água. Revista de 
Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro nº 1, 1999, p. 66/7.
1510 GRAU, Eros Roberto apud BARROSO, Luis  Roberto. Saneamento básico: competências 
constitucionais da União, Estados e Municípios.Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico 
( REDAE ), Salvador , Instituto Brasileiro de Direito Público, nº . 11 , agosto/setembro/outubro, 2007. 
Disponível em: <http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp>. Acesso em: fev. de 2020.
1511 ALVES. Alaor Caffé. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões: novas 
dimensões constitucionais da organização do estado brasileiro (parecer), 1999, Revisto de Direito 
Ambiental, nº 15, 1999, p. 194.
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os serviços de captação e tratamento de água para consumo público 
tradicionalmente, são de interesse local, inscritos na competência do 
município. Entretanto, esses mesmos serviços são inequivocamente de 
interesse comum numa região metropolitana devendo ser competência 
regional e não do Município isolado. O mesmo serviço, conforme o 
enfoque, o lugar, o modo e as circunstancias de sua prestação será 
objeto de interesse local ou regional dependendo do caso.

Além disso há uma possibilidade para definir se o saneamento apresenta-se 

em cada caso como serviço e interesse local ou comum, é a via legislativa.

Caio Tácito1512 ensina que há duas formas para se deslocar do Município para o 

Estado (representado por órgãos ou entidades de sua administração) a efetividade da 

prestação de serviços de saneamento básico: ou pela forma coercitiva de integração, 

a que se refere a previsão do art. 25, §3°, da CF, pela via da lei complementar, ou, 

em menor grau de integração, mediante acordo, consubstanciado em convênio 

administrativo guando não venha a ser criada a Região Metropolitana.

A falta de esgotamento sanitário adequado, etapa final do saneamento, é 

uma das principais causas de contaminação do solo e corpos hídricos, de modo que a 

proteção ambiental e o controle da poluição são temas intimamente relacionados ao 

saneamento.

 A Constituição Federal, entretanto, distribuiu diferentemente a competência 

legislativa e a competência político-administrativa na matéria. Com efeito, de acordo 

com o art. 24, VI da Carta compete à União e aos Estados, concorrentemente, legislar 

sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição ao passo que é competência 

comum dos três níveis federativos “proteger o meio ambiente e combater a poluição 

em qualquer de suas formas”, como dispõe o art. 23, VI.

5.3 Com relação aos intervenientes Ministério das Cidades, SNSA (Secretaria Nacional 

de Saneamento Ambiental), Ministério da Saúde, e FUNASA (Fundação Nacional da 

Saúde).

Impende-se ressaltar que do ponto de vista legislativo compete à União, por meio de 

lei ordinária, dispor a respeito das diretrizes na matéria. Essa é a dicção do art. 21, XX da 

CRFB/88: “Art. 21. Compete à União: (...) XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento 

urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;” 1513

1512 TÁCITO, Caio. apud BARROSO, Luis  Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais 
da União, Estados e Municípios.Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico ( REDAE ), 
Salvador , Instituto Brasileiro de Direito Público, nº . 11 , agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp>. Acesso em: fev. de 2020.
1513 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado  Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm> Acesso em: jan.2020. 
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Resumidamente aos Estados compete tratar concorrentemente da proteção 
ambiental e controle da poluição, na forma como dispõem os parágrafos do 
art. 24 da CF/88. Os Municípios não mereceram qualquer menção especifica 
nessa distribuição, salvo que remanesce, em tempo todo, sua competência 
geral para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, como 
lhe autoriza o art. 30, II, da Carta de 1988.
 Interessantemente, de acordo com a Carta de 1988, os três níveis federativos 
têm competência político administrativa nos dois temas; saúde pública e 
controle da poluição e preservação do meio ambiente (art. 23), estando 
igualmente comprometidos, por imposição constitucional, com oferecimento 
desses bens a população.
Sendo assim são legislações interessantes e que as Municipalidades devem 
conter em seu arcabouço legislativo, leis que proíbam a emissão de alvará 
de construção que não contenha em seu projeto estação de tratamento de 
esgoto.
Também é uma medida interessante a de que seja implementado nas 
Municipalidades o Código de Vigilância Sanitária Municipal.
Assim como legislação que institua parâmetros mínimos relativos às unidades 
de tratamento de esgoto de unidades residenciais e comerciais; criação de 
um Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA em atendimento a 
legislação Federal que prevê o SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente) 
assim como Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico.
Assevera-se, novamente, o saneamento básico é de responsabilidade dos 
três entes da federação e depende de ações integradas de todos eles, com 
destinação de verbas pela União e Estados para a consecução por parte dos 
Municípios das políticas públicas de interesse local e/ou regional. 
Portanto, a questão do saneamento básico no Município extrapola o interesse 
local.

A Ação Civil Pública é uma ferramenta utilizada em larga escala pelo 

Ministério público que objetiva assegurar o adequado saneamento em todos os 

territórios Municipais, cuja implementação deveria decorrer da conjunção de esforços 

dos municípios, do Estado, da União e da FUNASA. 

Esse dever decorre de imposição constitucional, através do 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”), 

com consequentes sanções previstas no § 3° do referido dispositivo constitucional, e 

art.196 (“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”).



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

607

O constitucionalista português CANOTILHO1514 faz referência ao direito 

à proteção do meio ambiente (e correspondente dever por parte do Estado de sua 

proteção) que, por sua vez, se encontra relacionado com outros direitos fundamentais, 

como o direito à saúde.

Esses deveres encontram-se inseridos dentro de um sistema de repartição 

de competências entre a União, Estados e Municípios, na formulação e execução de 

políticas públicas no setor de saneamento, disposto da seguinte forma na Constituição 

Federal1515:
Art. 21. Compete à União:
(...)
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico e transportes urbanos;
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios:
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência;
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas;
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico;
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação 
entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o 
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei:
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho.

1514 Ao lado, ou em vez de, direito ao ambiente, alude-se a um direito à proteção do ambiente. A 
ideia de proteção especificamente referenciada ao ambiente significa, desde logo, que o Estado tem o 
dever; (1) de combater os perigos (concretos) incidentes sobre o ambiente, a fim de garantir e proteger 
outros direitos fundamentais imbricados com o ambiente (direito à vida, à integridade física, à saúde); 
(2) de proteger os cidadãos (particulares) de agressões ao ambiente e à qualidade de vida perpetradas 
por outros cidadãos (particulares). José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra. 
Coimbra Editora, 2008, p. 188.
1515 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado  Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm> Acesso em: jan.2020. 
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A legislação ordinária também prevê esses deveres, como a Lei nº 8.080/901516, 

que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde 

(arts. 7°, X, XI, 15, VII, XV).

Não nega-se portanto, a premente necessidade que o dever da União e da 

FUNASA (Fundação Nacional da Saúde) existe em adotarem medidas com o fim de 

implementarem o saneamento básico e de forma integrada com os municípios.

Entende-se que o Ministério das Cidades1517, atual Ministério do Desenvolvimento 

Regional, juntamente com a SNSA (Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, 

tem muita importância no auxílio aos Municípios afinal os Municípios devem poder, 

por meio desse Órgão participar do Projeto Avançar Cidades - Saneamento o qual  tem 

o objetivo de promover a melhoria do saneamento básico do país.

O programa está sendo implementado por meio de  processo de seleção 

pública de empreendimentos com vistas à contratação de operações de crédito para 

financiar ações de saneamento básico ao setor público. 

Nesse referido Projeto os proponentes que tiverem suas propostas selecionadas 

devem firmar contrato de financiamento (empréstimo) junto ao agente financeiro 

escolhido. Ou seja, é uma alternativa, mas ainda assim podendo ser bastante onerosa. 

Sendo que observa-se que poderia haver maior engajamento inclusive na produção 

de Projetos para a implementação por regiões, como por exemplo, um calendário 

Nacional de Ações. 

Pois segundo o Ministério, no processo seletivo em curso não há 

disponibilidade para solicitação de recursos do Orçamento Geral da União (recursos 

a fundo perdido). Estão sendo disponibilizados recursos onerosos, nos quais incidirão 

1516  Art. 7° As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 
no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: X - integração em 
nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; XI - conjugação dos recursos 
financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; Art. 15. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições: VII - 
participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na 
proteção e recuperação do meio ambiente; XV - propor a celebração de convênios, acordos e protocolos 
internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente; GOVERNO FEDERAL. LEI Nº 8.080, DE 19 
DE SETEMBRO DE 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm> Acesso em: fev: 2020.
1517 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Avançar Cidades - Saneamento. 2020. 
Disponível em:<https://www.mdr.gov.br/regras-para-acesso-aos-recursos/avancar-cidades/89-
secretaria-nacional-de-saneamento/5278-avancar-cidades-saneamento>. Acesso em: jan. 2020.

https://www.mdr.gov.br/saneamento/avancar-cidades-saneamento
https://www.mdr.gov.br/saneamento/avancar-cidades-saneamento
https://www.mdr.gov.br/saneamento/avancar-cidades-saneamento
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encargos financeiros aplicados pelos agentes financeiros (taxa de juros, taxa de risco 

de crédito, entre outros).1518

Também demonstra-se imprescindível a participação das figuras do 

Ministério da Saúde juntamente com a FUNASA (Fundação Nacional da Saúde), os 

quais tem intrínseca relação com a temática saneamento e que além de auxiliarem 

financeiramente, possuem expertise para elaboração de Projetos e inclusive meios de 

disponibilizar auxílio financeiro aos Municípios.

A FUNASA, por meio do Departamento de Engenharia de Saúde Pública, 

financia a implantação, ampliação e/ou melhorias em sistemas de esgotamento 

sanitário nos municípios com população de até 50.000 habitantes.

Entretanto, o que observa-se é que esses projetos, por serem muito burocráticos, 

acabam por não alcançar os Municípios menores, que sofrem com falta de técnicos 

suficientes para fazer frente a um processo minucioso de documentações e requisitos 

dos projetos enviados, ou seja, apesar de haver essa previsão, na prática há pouca 

cooperação técnica entre esses órgãos e Municipalidades.

Esta ação tem como objetivo fomentar a implantação de sistemas de coleta, 

tratamento e destino final de esgotos sanitários visando o controle de doenças e outros 

agravos, assim como contribuir para a redução da morbimortalidade provocada por 

doenças de veiculação hídrica e para o aumento da expectativa de vida e da melhoria 

na qualidade de vida da população e funcionaria de modo muito satisfatório não 

fossem os “entraves seletivos”.

7. DA INSTITUIÇÃO DE REGIÃO METROPOLITANA E DA COMPETÊNCIA PARA 

SANEAMENTO BÁSICO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI 

1.842 RIO DE JANEIRO 
O Supremo Tribunal Federal, à título de 

exemplo, no julgamento da ADI 1.842, sobre a 
instituição de Região Metropolitana do Estado do 
Rio de Janeiro destacou a concretude “ao pacto 
federativo, que não idealiza entes estanques 
e isolados, desconexos com os demais, e sim, 
envolvidos e comprometidos com o equilíbrio 
e a harmonia do todo, fundamentalmente nas 
questões que extrapolam situações tipicamente 
locais, alcançando, direta ou indiretamente, 
interesses comuns a outros entes federados. 
A forma de repartição constitucional de 

1518 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Avançar Cidades - Saneamento. 2020. 
Disponível em:<https://www.mdr.gov.br/regras-para-acesso-aos-recursos/avancar-cidades/89-
secretaria-nacional-de-saneamento/5278-avancar-cidades-saneamento>. Acesso em: jan. 2020.

https://www.mdr.gov.br/saneamento/avancar-cidades-saneamento
https://www.mdr.gov.br/saneamento/avancar-cidades-saneamento
https://www.mdr.gov.br/saneamento/avancar-cidades-saneamento
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competências visa exatamente essa atuação 
conjunta e integrada, que, no caso dos Estados 
e Municípios, consideradas as peculiaridades 
regionais de cada um, pode ser redimensionada 
segundo autoriza o § 3º do artigo 25 da Carta de 
1988.1519 

A demanda por serviços públicos 
agiganta-se de tal modo que as autoridades 
executivas não conseguem, isoladamente, 
atender às necessidades da sociedade, impondo-
se uma ação conjunta e unificada dos entes 
envolvidos, especialmente da unidade federada, 
a quem incumbe a coordenação, até porque o 
número de habitantes de cada Município desses 
conglomerados compõe a própria população do 
Estado-membro.

Com as Regiões Metropolitanas busca-
se a personificação de um ente para fins de 
administração centralizada, que planeje a 
atuação pública sobre território definido e que 
coordene e execute obras e serviços de interesse 
comum de toda a área, de sorte que a população 
seja atendida com eficiência. 

Por outro lado, a complexidade das obras 
e dos serviços metropolitanos, invariavelmente 
de altíssimo custo, não permite que os Poderes 
Executivos municipais, de forma isolada, os 
satisfaçam. Como o interesse da sociedade, aliás 
direito público oponível contra o Estado, é de 
âmbito regional e não apenas local, a Constituição 
autorizou a instituição desses aglomerados, 
sempre por lei complementar pela relevância de 
que se revestem. 

A instituição desse mecanismo torna 
relativa a autonomia municipal nas matérias que 
a lei complementar julgou por bem transpor para 
o Estado, porém a participação dos Municípios 
na solução dessas questões não é apenas 
desejável, segundo o espírito democrático que 
deve nortear tal atuação, mas essencial, em face 
da qualificação do próprio sentido vernacular do 
verbo integrar utilizado pela Constituição, do qual 
desponta cristalino que as decisões de interesse 
dessas áreas deverão ser compartilhadas entre os 
Municípios que as compõem e o Estado.

1519  STF. ADI 1842: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Origem: RJ - RIO DE JANEIRO
Relator: MIN. LUIZ FUX. Redator do acórdão:. Relator do último incidente: MIN. GILMAR MENDES (ADI-
ED). Processo(s) Apensado(s): ADI 1843 ADI 1906 ADI 1826. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/
processos/detalhe.asp?incidente=1714588> Acesso em: jan. de 2020. 
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No dizer de José Afonso da Silva, “a 
titularidade dos serviços comuns não pode ser 
imputada a nenhuma das entidades em si, mas ao 
Estado e aos Municípios envolvidos”.

Não é razoável pretender-se que, 
instituídos esses organismos, os Municípios que 
os compõem continuem a exercer isoladamente 
as competências que lhes foram cometidas em 
princípio, uma vez que nessas circunstâncias 
estabelece-se uma comunhão superior de 
interesses, daí porque a autonomia a eles 
reservada sofre naturais limitações oriundas do 
próprio destino dos conglomerados de que façam 
parte.

Seria o mesmo que relegar à total 
inocuidade a legislação complementar e, por via 
reflexa, a permissão constitucional, sujeitando 
toda a população regional a ações ilegítimas de 
uma ou outra autoridade local. 

Nesse caso, o Estado assume a 
responsabilidade pela adequada prestação dos 
serviços metropolitanos, com a participação ativa 
dos Municípios enquanto membros dos Conselhos 
Deliberativos e coautores do Plano Diretor. A 
competência municipal acaba, pois, mitigada, na 
hipótese, pela permissão contida no § 3º do artigo 
25 da Carta Federal.

Por oportuno, a transcrição de excerto 
da doutrina de TÁCITO1520: 

A Lei complementar estadual, instituidora da região metropolitana, 
afirma a íntima correlação de interesses que, em benefício do princípio 
da continuidade, da produtividade e da eficiência, torna unitária 
e coordenada, em entidade própria, segundo a lei complementar, 
a gestão de serviços e atividades originariamente adstritos à 
administração local. A avocação estadual da matéria ordinariamente 
municipal não viola a autonomia do Município na medida em que se 
fundamenta em norma constitucional, ou seja, em norma de igual 
hierarquia. É a própria Constituição que, ao mesmo tempo, afirma e 
limita a autonomia municipal.

A previsão constitucional permite, na 
realidade, a configuração de uma espécie de 
instância híbrida na organização estatal brasileira, 
situada na convergência entre as atribuições do 

1520 TÁCITO, Caio. apud BARROSO, Luis  Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais 
da União, Estados e Municípios.Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico ( REDAE ), 
Salvador , Instituto Brasileiro de Direito Público, nº . 11 , agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp>. Acesso em: fev. de 2020.
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Estado e as de seus respectivos Municípios. 
Autoriza, desse modo, forma de 

administração pública flexível e moderna, que 
garante eficiência e eficácia no gerenciamento 
das funções e dos serviços públicos, tanto 
urbanos quanto regionais, por meio das entidades 
federadas integradas, sob a coordenação do 
Estado-membro, em face dos interesses comuns 
envolvidos.

Fixada a legitimidade da instituição, 
por lei complementar estadual, das regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, a finalidade estará resguardada, 
segundo a lição de MEIRELLES.1521

Segundo o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, 
Relator da ADI  1.842-51522, as questões de 
saneamento básico extrapolam os limites de 
interesse exclusivo dos Municípios, justificando-se 
a participação do Estado-membro. 

Com efeito, as águas superficiais ou 
subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 
nos limites do território do Estado-membro, são 
bens deste (CRFB/88, artigo 26, I), sendo evidente 
sua competência supletiva para legislar sobre o 
tema, observadas as normas gerais fixadas pela 
União (CRFB/88, artigo 22, IV c/c artigo 25, § 1º).1523 

A Lei federal 9433/971524, que 
regulamentou o inciso XIX do artigo 33 e 21 da 
Carta da República e criou o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, definiu a 

1521 [...]normas flexíveis para implantação da Região Metropolitana, sem obstaculizar a atuação 
estadual ou municipal; ofereça a possibilidade de escolha, pelo Estado, do tipo de Região Metropolitana 
a ser instituída; torne obrigatória a participação do Estado e dos Municípios interessados na direção e 
nos recursos financeiros da Região Metropolitana; conceitue corretamente as obras e serviços de caráter 
metropolitano, para que não se aniquile a autonomia dos Municípios pela absorção de atividades de seu 
interesse local e, finalmente, se atribuam à Região Metropolitana poderes administrativos e recursos 
financeiros aptos a permitir o planejamento e a execução das obras e serviços de sua competência sem 
os entraves da burocracia estatal” . MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro, Malheiros: São 
Paulo. 10ª ed., 1998, p. 262. in BARROSO, Luis  Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais 
da União, Estados e Municípios.Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico ( REDAE ), 
Salvador , Instituto Brasileiro de Direito Público, nº . 11 , agosto/setembro/outubro, 2007. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.co m.br/re dae.asp>. Acesso em: fev. de 2020.
1522 STF. ADI 1.842-5. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=630026>. Acesso em: Jan. de 2020. 
1523 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado  Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm> Acesso em: jan.2020.
1524 BRASÍLIA. Planalto. LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997: Institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o 
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 
que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/LEIS/L9433.htm>. Acesso em: jan. de 2020. 
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água como bem de domínio público, dependendo 
seu uso de outorga do Poder Público federal ou 
estadual, conforme sejam águas federais ou 
estaduais.

Por outro lado, é da competência comum 
a responsabilidade com saúde pública, proteção 
ao meio ambiente, promoção de programas de 
saneamento básico e fiscalização da exploração 
dos recursos hídricos (CRFB/88, artigo 23, II, VI, 
IX e XI). É ainda de competência concorrente 
a faculdade de legislar sobre conservação da 
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da 
poluição (CRFB/88, artigo 24, VI)1525. 

Verificado o interesse regional 
predominante na utilização racional das águas, 
pertencentes formalmente ao Estado, o que o 
torna gestor natural de seu uso coletivo, assim 
como da política de saneamento básico cujo 
elemento primário é também a água, resta claro 
competir ao Estado-membro, com prioridade 
sobre o Município, legislar acerca da política 
tarifária aplicável ao serviço público de interesse 
comum. 

Durante o julgamento da ADI 1.842-5 
RJ1526 o Ministro MAURÍCIO CORRÊA considerou 
constitucionais o estabelecimento de regiões 
metropolitanas, diante da expressa permissão 
constitucional, seria salutar a fim de solucionar 
problemas comuns. Em seu entender, no caso de 
instituição dessas regiões:

O Estado assume a responsabilidade pela adequada prestação dos 
serviços metropolitanos, com a participação ativa dos Municípios 
enquanto membros dos Conselhos Deliberativos e coautores do Plano 
Diretor. A competência municipal acaba, pois, mitigada, na hipótese, 
pela permissão contida no § 3° do artigo 25 da Carta Federal.

Destacou, ainda, que a questão do 
serviço de saneamento básico extrapola o 
interesse exclusivo dos municípios, justificando-se 
a atuação do estado-membro.

O Ministro JOAQUIM BARBOSA destacou, 
em seu voto-vista que: 

1525 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado  Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm> Acesso em: jan.2020.
1526 STF. ADI 1.842-5. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=630026>. Acesso em: Jan. de 2020.
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[...] a criação de uma região metropolitana não pode, em hipótese 
alguma, significar o amesquinhamento da autonomia política dos 
municípios dela integrantes, materializado no controle e na gestão 
solitária pelo estado das funções públicas de interesse comum. Vale 
dizer, a titularidade do exercício das funções públicas de interesse 
comum passa para a nova entidade público-territorial administrativa, 
de caráter intergovernamental, que nasce em consequência da 
criação da região metropolitana. Em contrapartida, o exercício das 
funções normativas, diretivas e administrativas do novo ente deve 
ser compartilhado com paridade entre o estado e os municípios 
envolvidos. [GRIFO NOSSO]

Dessa forma, a função pública do 
saneamento básico frequentemente extrapola 
o interesse local e passa a ter natureza de 
interesse comum, apta a ensejar a instituição de 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas 
e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da 
Constituição Federal1527.

Sobre o assunto o doutrinador ALVES1528, 
em sua obra Formulação e implementação de 
políticas públicas intergovernamentais, destaca o 
seguinte:

[...] se os municípios não podem sair, também não podem renunciar 
à governabilidade metropolitana, donde a necessidade de uma 
garantia básica: a de que eles devem e podem participar das decisões 
regionais. Vale dizer, eles participarão do processo decisório, não mais 
como consultores, mas contribuindo para a tomada de decisões, em 
conjunto, em um conselho intergovernamental, a fim de decidirem a 
respeito das chamadas funções públicas de interesse comum. 
[...] Se ele (o município) não pode se excluir da região metropolitana, 
em contrapartida tem o direito de exigir sua participação decisória no 
plano intergovernamental, em conjunto com o próprio Estado (...). No 
entanto, estão obrigados a aceitar as decisões implementadas pelo 
conselho metropolitano, mesmo que haja inflexões e atuações em seu 
próprio território.

Portanto, observa-se que com o advento 
do federalismo de cooperação ou de integração, 
não há como afastar a conclusão segundo a qual 
a prestação  (direta ou delegada) a regulação e a 
fiscalização das funções de interesse comum hão 
de ser levadas a efeito de forma conjunta pelo 
Estado e os Municípios que integram determinado 
ente regional.

1527 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado  Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm> Acesso em: jan.2020.
1528 ALVES. Alaor Caffé. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões: novas 
dimensões constitucionais da organização do estado brasileiro (parecer), 1999, Revisto de Direito 
Ambiental, nº 15, 1999, p. 194.
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Para esmiuçar-se esse ponto, 
novamente cita-se os ensinamentos de ALVES1529, 
segundo o qual:

“[...] a titularidade desses serviços comuns é compartilhada entre 
municípios e Estado. [...] os municípios metropolitanos, isoladamente 
considerados, não são titulares desses serviços comuns. O Estado 
não é, igualmente, titular isolado dos mesmos. As decisões sobre sua 
organização, planejamento, prestação, concessão e controle devem 
ser conjuntas, nos termos de um controle deliberativo metropolitano, 
de caráter público e autárquico, intergovernamental, no qual tenham 
assento representações dos municípios metropolitanos e do Estado”.

Portanto, conclui-se que a gestão 
compartilhada, previstas no art. 25, § 3º, da 
Carta Magna brasileira, entre os Municípios e 
o Estado, é a solução que melhor harmoniza-
se com a preservação da autonomia local e a 
imprescindível atuação do ente instituidor como 
coordenador das ações que envolvam o interesse 
comum de todos os integrantes do ente regional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

1) Concluiu-se que quando se trata de Regiões Metropolitanas a abordagem 

deve ser diversa, ou seja, o interesse deixa de ser meramente local e passa a ser visto 

como regional.  

2) Observou-se que quando instituídas essas Regiões, junto com seu 

arcabouço nascem instrumentos que visam a integração dessas áreas em diversos 

aspectos, devendo o Estado orquestrar questões de interesse Regional e contar com 

auxílio Municipal e Federal, pois como visto o Governo Federal através da FUNASA, 

derivada do Ministério da Saúde, possui formas de auxiliar na busca da Implementação 

do Saneamento Básico integralmente.
 

1529 ALVES, Alaôr Caffé. Formulação e implementação de políticas públicas intergovernamentais. 
Cadernos FUNDAP, nº 22, 2001, pp. 117-131.
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1. INTRODUÇÃO 
A zona costeira é um ambiente caracterizado pelos diversos ecossistemas que 

o envolvem. Tendo isto em vista, este artigo explana sobre o ordenamento jurídico 

referente às questões acerca desse ambiente de bioma1530 e ecossistemas próprios, no 

qual em momento atual também se encontra de forma escassa por diversas questões. 

A preservação do meio ambiente é inerente à vida e existência do ser humano. 

Sendo assim, a zona costeira que apresenta um dos ambientes com grande parte de 

flora, fauna e estruturas próprias de natureza deve ser considerado como um meio 

ambiente essencial.  

Apesar de tantas legislações para a garantia e tutela do meio ambiente, ainda 

é possível observar a degradação ambiental diariamente com uma série de atividades 

que quando somadas agridem a natureza, a cultura e a história de uma cidade, 

1530  De acordo com o IBGE “bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo 
agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, 
com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de 
formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria”. (IBGE. Biomas brasileiros. 
Disponível em: <https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article.html?catid=0&id=1465> acesso 
em 01 de set. de 2020).
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sociedade e de um país; de forma crítica desenvolve-se a escassez, sem outros meios 

para garantir que sempre haverá recursos naturais para nossa sobrevivência. Tendo em 

vista tal circunstância, é que se busca apresentar o estudo local, explanando situações 

diversas que podem ocorrer e que agridem áreas de zona costeira. No caso considera-

se a cidade de Caraguatatuba-SP por ter percentual inferior às outras cidades do 

Litoral Norte do estado de São Paulo com relação à área de território recoberto por 

vegetação nativa, sendo este causado por degradação ambiental. 

O objetivo dessa pesquisa é apresentar normas jurídicas que envolvem a área 

de zona costeira dentro do paradigma do direito ambiental e um projeto sustentável 

aplicável em área de praia como compensação e recomposição do ambiente com a 

valorização do estudo técnico-científico local, assim como a motivação de atividades 

que envolvem a conscientização ambiental necessária ao desenvolvimento do ser 

humano com a interatividade de instituições de ensino, sociais, grupos de várias faixas 

etárias, etc.; gerando a inclusão e educação ambiental.

Com os ecossistemas que compõem áreas de zonas costeiras existe a 

necessidade cada vez maior de programar atividades educacionais que gerem a 

conscientização sobre o meio ambiente, de forma acessível e aplicável para toda a 

comunidade e grupos, desenvolvendo cada vez mais a responsabilidade com o meio 

ambiente em que se vive e dessa forma garantindo a preservação do bem ambiental. 

2. ZONA COSTEIRA
2.1. IMPACTOS NA ZONA COSTEIRA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

Recentemente o ambiente de zonas litorâneas vem apresentando maior 

pressão populacional e grande apropriação dos recursos e elementos naturais, 

tal aspecto é observado através da urbanização, da navegação e do turismo, 

tendo assim como resultado a destruição da paisagem natural, principalmente das 
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planícies litorâneas com suas praias1531, campo de dunas, manguezais1532, rios e lagoas 

costeiras.1533

São impactos tão drásticos que resultam em descaracterização ecológica, o 

desconforto climático e a poluição dos recursos hídricos; decorrente disso existe a 

desvalorização dos elementos que inicialmente funcionaram como atrativo para a 

ocupação e o uso destas áreas.1534 

A faixa costeira mundial é estreita com apenas cerca de 500.000 quilômetros. 

Mesmo assim a habitação local representa cerca de 80% da população mundial, 

dessa forma estão centralizadas diversas atividades políticas e econômicas de muitos 

países, situação na qual acarreta uma mobilidade populacional que migra da parte 

interior para o litoral, tendo como consequência as pressões sobre uma faixa estreita 

e dinâmica.1535

1531 Conforme o art. 10, § 3º da Lei 7.661/1988 “entende-se por praia a área coberta e descoberta 
periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material detrítico, tal como areias, 
cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, 
onde comece um outro ecossistema”. (Brasil. Lei 7.661, de 16 de maio de 1988. Institui o Plano de 
Gerenciamento Costeiro e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L7661.htm>, acesso em 02 set. 2020).
1532 Tendo em vista os manguezais, “o mangue é caracterizado por ser um ecossistema pantanoso e 
lodoso, comumente estuarino raso, tropical a subtropical, sujeito às variações das marés, coberto por 
vegetação característica (mangue) de raízes aéreas expostas nas marés baixas (...). Com a valorização 
comercial das zonas litorâneas, é muito comum a destruição de manguezais por aterros e outras 
intervenções humanas ligadas, principalmente, a empreendimentos imobiliários ou industriais de alto 
valor. Isto leva ao rápido empobrecimento da flora e da fauna terrestre e marinha da região que fica 
ecologicamente devastada.” (WINGE, M.  et. al. Glossário Geológico Ilustrado. Disponível em <http://
sigep.cprm.gov.br/glossario/>, acesso em 02 set. 2020)
1533 MOURA, Marisa Ribeiro. Processos costeiros e evolução da ocupação nas praias do litoral Oeste 
de Aquiraz, Ceará entre 1970- 2008. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Geografia) - Universidade 
Estadual do Ceará, Centro de Ciência e Tecnologia, Fortaleza, 2009, p. 1.
1534 Ibidem, p. 1. 
1535 BORGES, Paulo, LAMEIRAS, Goreti, CALADO, Helena. A erosão costeira como fator condicionante 
da sustentabilidade. Cabo Verde, p. 66 – 75, 2009.  Disponível em < https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.
net/54183534/Borges_et_al_2009.pdf?1503164386=&response-content-disposition=inline%3B+file-
name%3DA_erosao_costeira_como_factor_condiciona.pdf&Expires=1592352351&Signature=U2bPz-
bwazmmA4NULxndEtgSNBaX4EjUm2A2lTNy~zg9DwWXi6y~UXCBSkBUTAgmnyyBApGtVmAPD6ol-
gr99HaH5qe9sQ9ruDcv9DXUhxta9LszO~YTwqy3a0fjwpQML8lqvBpgFsWVcGEYzWDc-FZVTv6L3XCKe-
WW3bztueX89-i~kbN0h-4dpyXBjH3HHP-w7DJMXV3KGsSNxMYu8MU2~loMu4SMYXmbMXFOckwy-
GOALpLBDzloeaGUc4PY3Q0TaJwtowwJ7KosMYU13kk-hrs4u4QoTuwHmTajR7scn6fniEQQEoUwC-
sAL19iZuWCiiibOXWK-04ZLGN-RMbKPiw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA> Acesso em 17 
jun. 2020. 
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A interação populacional com as diversas atividades econômicas e políticas 

estabelecem impactos caracterizados por erosão1536, assoreamento1537, pelas 

transformações sazonais do perfil da praia, pela mobilidade das dunas, causando 

maiores catástrofes quando somado a uma tempestade.1538 Tais mudanças acarretam 

em transformações nos sedimentos e as formas resultantes naturais daquele 

ambiente de praia, além dos perigos para quem vive no litoral, ficando assim, exposto 

a algum tipo de desmoronamento parcial ou total de casas, em estradas ou outros 

tipos de edificados próximos à costeira.1539 

Com o resultado da ocupação cíclica humana da faixa costeira e a exposição 

aos riscos inerentes dos processos naturais de evolução do litoral houve a necessidade 

de tentativas de estabilização e proteção contra agressões dos elementos do clima 

e atividades destrutivas das ondas do mar, porém nem sempre produziram efeitos 

esperados.1540

As estruturas naturais do ecossistema de zona costeira, como balanço 

sedimentar, por exemplo, são essenciais à sua existência. As erosões e assoreamentos 

implicam totalmente na modificação deste ambiente, afetando seu balanço sedimentar 

e gerando outros problemas, não sendo somente ambientais, mas também de cunho 

econômico e social.

2.2. ZONA COSTEIRA DO BRASIL 

O Brasil possui uma das maiores faixas costeiras do mundo, sendo demarcada 

entre a foz do rio Oiapoque, no Amapá e Chuí, no Rio Grande do Sul.1541 A sua 

costa atlântica tem cerca de 8.500 quilômetros, onde consta 17 estados e mais de 

quatrocentos municípios.1542 Tal  abrangência demonstra ampla variedade climática 

1536  De forma explicativa a erosão de costeira é acarretada pelo balanço sedimentar da praia, onde 
a mesma sofre com a variação entre ganho e perda do sedimento, sendo que a erosão é gerada perante 
o balanço negativo, com mais perda que ganho de areia, por exemplo, ocasionando o recuo da linha 
da costa. (SOUSA, Paulo Henrique Gomes de Oliveira. Erosão Costeira. Disponível em: < http://www.
io.usp.br/index.php/infraestrutura/museu-oceanografico/50-portugues/publicacoes/series-divulgacao/
gestao-costeira/823-erosao-costeira.html> Acesso em 03 set. 2020).  
1537  O assoreamento pode ser definido como “um fator resultante, tanto da ação da própria 
natureza, como da ação humana, porém, o fator antrópico aumenta e muito o problema, tendo em vista 
que questões como desmatamento, poluição, descuidos com o solo, ocupação de vertentes e outros, 
são prioritariamente causados pela sociedade.” (MORAIS - FILHO, José Zucca. O assoreamento dos lagos 
Igapó I e II na cidade de Londrina – PR. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2014).  
1538  BORGES, LAMEIRAS, CALADO. Op. Cit., nota 6. 
1539  Ibidem.
1540  Ibidem. 
1541  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Zona Costeira e Marinha. Disponível em: <https://www.
mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zona-costeira-e-marinha> Acesso em 15 de jun. 
2020. 
1542  Ibidem. 
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e geomorfológica como um dos fatores principais que justificam as espécies e 

ecossistemas existentes ao longo do litoral brasileiro.1543 

A Zona Marinha tem início na região costeira, que se localiza da plataforma 

continental marinha à Zona Econômica Exclusiva – ZEE que, no caso brasileiro, alonga-

se até 200 milhas da costa1544: 

Figura 1: Apresenta a largura da plataforma continental brasileira que varia de oito a 370 quilômetros, com 
profundidade entre 11 e 4 mil metros. (Fonte: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Zona Costeira e Marinha. 
Disponível em: <https://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zona-costeira-e-marinha> 

Acesso em 15 de jun. 2020).

Existe uma diversidade de sistemas ambientais costeiros no Brasil, sendo que 

seu litoral é composto por águas frias, no sul e sudeste, e águas quentes, no norte 

e nordeste, apresentando dessa forma variedade de ecossistemas que se compõem 

por manguezais, recifes de corais1545, dunas1546, restingas1547, praias arenosas, costões 

rochosos, lagoas, estuários e marismas que abrigam inúmeras espécies de flora e 

fauna, dessa diversidade apresentada muitas são únicas e algumas estão ameaçadas 

de extinção.1548

Os sistemas ambientais costeiros são extensos e próprios. Tal dinamismo da 

1543  PRATES, Ana Paula Leite, GONÇALVES, Marco Antonio, ROSA, Marcos Reis. Panorama da 
Conservação dos Ecossistemas Costeiros Marinhos no Brasil. 2ª ed. Ampliada, Brasília: MMA, 2012, p. 14. 
1544  BRASIL. Op. Cit., nota 12. 
1545  Um recife de coral, sob o ponto de vista geomorfológico, é uma estrutura rochosa, rígida, 
resistente à ação mecânica das ondas e correntes marinhas, e construída por organismos marinhos 
(animais e vegetais) portadores de esqueleto calcário. (WINGE, M. et. al. Op. Cit., nota 3). 
1546  Acumulação sedimentar elevada que pode alcançar 100m de altura, colinosa, composta 
normalmente de areia média quartzosa e bem  classificada, que se desenvolve pela ação do vento 
(eólica) em regiões como os desertos e regiões costeiras. (Ibidem). 
1547  De acordo com o art. 3º, inc. XVI da Lei 12.651/2012 a restinga é definida como “depósito arenoso 
paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, 
onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal 
em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo 
com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado.” (Brasil. 
Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção de vegetação nativa. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm>, acesso em 02 set. 2020). 
1548  BRASIL. Op. Cit., nota 12.
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natureza é identificado pela quantidade de composição que pode existir em um só 

ambiente, tão importe e essencial para a formação da fauna e flora nativas.

Sendo o Brasil com uma extensa área de zona costeira, considerado como uma 

das maiores do mundo é essencial que haja a tutela necessária para a preservação 

destes sistemas ambientais de forma integral. 

Isso não exclui a importância de atividades econômicas, porém inclui a 

importância de bens ambientais que são até mesmo desconhecidos perante a 

sociedade. 
 

3. DIREITO AMBIENTAL E ZONA COSTEIRA
De acordo com as normas Constitucionais o direito à vida é a matriz de todos 

os demais direitos fundamentais do homem, esta idealização contempla a necessidade 

de orientação sobre todas as formas de atuação com relação à tutela do meio 

ambiente.1549 Tal norma considera o meio ambiente com valor até mesmo, acima de 

quaisquer valores como, por exemplo, respeito ao direito de propriedade, referentes à 

iniciativa privada, etc.; sendo irrefutável que apesar de tais normas estarem em texto 

constitucional, não podem prevalecer sobre o direito fundamental à vida, pois quando 

constatado a necessidade da tutela da qualidade do meio ambiente é que ocorre a 

proteção da qualidade da vida humana. 1550 Sendo o meio ambiente que proporciona 

sua existência.

O Código Civil brasileiro de 1916 já havia inserido a noção de “bem comum 

de uso comum do povo”, apresentando-o em seu art. 66, inc. I, com a inclusão de no 

mínimo os seguintes bens: mares, rios, estradas, ruas e praças. As praias foram também 

incluídas nessa categoria pela Lei 7.661 de 1998, que prevê o Plano de Gerenciamento 

Costeiro.1551 

Com relação aos arts. 1º, 170 e 225 da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 comprova-se que o Poder Público passa a se configurar como gestor 

ou gerente que administra bens que não pertencem a ele e sendo ou não proprietário 

de bens ambientais deve explicar satisfatoriamente sobre sua gestão. Sendo essa 

acepção jurídica norteadora do Poder Público, ampliando assim a participação da 

sociedade civil em sua gestão dos bens ambientais e a ter que prestar contas sobre a 

1549  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37. Ed. São Paulo: Malheiros, 
2013, p. 863.
1550  Ibidem, p. 864.
1551  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, 
p. 152. 
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utilização dos bens “de uso comum do povo”, solidificando um Estado Democrático e 

Ecológico de Direito.1552

O art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil contempla a 

responsabilidade ambiental entre gerações, o que leva à existência de uma cadeia 

de elos sucessivos entre as gerações no planeta. Tal artigo reconhece a ética de 

solidariedade, pois num ciclo com gerações seguintes não pode haver um ambiente 

fundamentado em escassez que como consequência debilitará gerações vindouras. 

O princípio de responsabilidade ambiental é indispensável para o desenvolvimento 

humano e sua continuidade representa o princípio do “desenvolvimento sustentado”.1553 

O ser humano tem as estruturas necessárias para assumir o desenvolvimento 

sustentado, de forma que se previna da escassez com a promoção da garantia do meio 

ambiente para as próximas gerações, e apesar de críticas persistentes com relação a 

esses princípios, o que se pode constatar de fato é que constantemente está em jogo 

a existência e sobrevivência de sociedades futuras. Estas não podem ser excluídas por 

não conseguirem falar ou votar.1554 

Sendo assim o que se consegue identificar é o conflito que a sociedade 

passa em determinar o desenvolvimento sustentado ou não. As atividades humanas 

acarretam uma série de problemas ambientais, mas as mesmas podem ser 

reestruturadas de forma sustentável ou recorrendo ao mínimo impacto possível, com 

o intuito de diminuir os impactos ambientais, desenvolver um ambiente sustentável, 

gerenciar os poluentes e atividades que agridem o meio ambiente, assim garantindo 

para futuras gerações a sua existência.   

Das normas diretamente relacionadas com a zona costeira tem-se a 7.661 

de 1988, que determina a elaboração do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

(PNGC) tendo como objetivo “orientar a utilização racional dos recursos na zona 

costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e a 

proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural”.1555 

 Existem detrimentos que são analisados em algumas jurisprudências 

entre órgãos para competências relacionados com impactos que geram danos 

1552  Ibidem, p. 152.
1553  Ibidem, p. 152. 
1554  Ibidem, p. 152.
1555  BRASIL. Lei 7.661, de 16 de maio de 1988. Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e 
dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7661.htm>, acesso 
em 02 set. 2020.



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

623

ambientais, apesar de estar de forma expressa no art. 23, incisos VI e VII1556 da 

Constituição Federativa do Brasil de 1988.

 Tendo em vista este aspecto, em decisão proferida no Supremo Tribunal 

de Justiça o Relator Ministro Herman Benjamin elucida:

Indubitável que seria, no plano administrativo, um despropósito 

prescrever que a União licencie todo e qualquer empreendimento 

ou atividade na Zona Costeira nacional. Incontestável também que 

ao órgão ambiental estadual e municipal falta competência para, de 

maneira solitária e egoísta, exercer uma prerrogativa - universal e 

absoluta - de licenciamento ambiental no litoral, negando relevância, 

na fixação do seu poder de polícia licenciador, à dominialidade e 

peculiaridades do sítio (como áreas representativas e ameaçadas dos 

ecossistemas da Zona Costeira, existência de espécies migratórias 

em risco de extinção, terrenos de marinha, manguezais), da obra e 

da extensão dos impactos em questão, transformando em um nada 

fático-jurídico eventual interesse concreto manifestado pelo Ibama e 

outros órgãos federais envolvidos (Secretaria do Patrimônio da União, 

p. ex.).1557

A respeito deste fundamento, nota-se que mesmo havendo prerrogativas que 

definem juridicamente e garantem um direito ecológico com a preservação ambiental 

e as competências devidas, existem variáveis como o interesse que pode envolver 

os órgãos, estando assim acima das prerrogativas impostas para administrar o bem 

ambiental. O que fere a dignidade humana para exercer competência e garantir o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido em mesma decisão: 

O Decreto Federal 5.300/2004, que regulamenta a Lei 7.661/1988, 

adota como “princípios fundamentais da gestão da Zona Costeira” a 

“cooperação entre as esferas de governo” (por meio de convênios e 

consórcios entre União, Estados e Municípios, cada vez mais comuns 

e indispensáveis no campo do licenciamento ambiental), bem como 

a “precaução” (art. 5°, incisos XI e X, respectivamente). Essa postura 

precautória, todavia, acaba esvaziada, sem dúvida, quando, na 

apreciação judicial posterior, nada mais que o fato consumado da 

1556  De acordo com o art. 23, incisos VI e VII da Constituição Federal “Art.  23.  É competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) VI -  proteger o meio ambiente 
e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII -   preservar as florestas, a fauna e a flora.” 
(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 
Brasília. out. 1988. p. 1, col. 1.
1557  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. nº 769.753 - SC. Relator: Ministro Herman Benjamin. 
Diário de Justiça da União, Brasília, DF, 8 set. 2009. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/
revista/inteiroteor/?num_registro=200501121697&dt_publicacao=10/06/2011> Acesso em 04 set. 2020. 
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degradação ambiental é tudo o que sobra para examinar, justamente 

por carência de diálogo e colaboração entre os órgãos ambientais 

e pela visão monopolista-exclusivista, territorialista mesmo, da 

competência de licenciamento.1558

Sendo assim, os princípios fundamentais da gestão da zona costeira são 

consolidados através da cooperação entre as esferas de governo de forma a garantir 

a gestão correta sobre o bem ambiental de “uso comum do povo”, firmando dessa 

forma a garantia de direito ecológico até as próximas gerações, de forma a cumprir os 

valores preponderantes no art. 225 da Constituição Federal de 1988. 

4. ZONA COSTEIRA DE CARAGUATATUBA- SP 
Historicamente a cidade de Caraguatatuba – SP e em particular sua praia 

Central passou por diversas mudanças. 

Ao analizar a caracterização ao longo do tempo propriamente da praia e da 

cidade percebe-se que houveram mudanças relevantes com relação a convivência 

humana em seu ambiente natural, pois historicamente havia um local composto 

por um “mosaico de vegetação constituído de restinga, mangue e floresta densa das 

encostas e vales que seriam no futuro chamada de Serra do Mar”.1559

Tendo isto em vista, antes havia um impacto muito pequeno sobre o meio 

ambiente, sendo esse reversível e apesar da existência de habitantes locais os mesmos 

não interferiam muito com suas atividades.1560

Com o crescimento da cidade, seu desenvolvimento econômico e 

proporcionalmente o aumento de atividades diversas como de importação de produtos 

agrícolas e atividades de tropeiros com início de trilhas e estradas inclusive esboçadas 

no século XIX, ocasionou-se vários tipos de impactos ambientais.1561

4.1. ATIVIDADES QUE AFETAM A CIDADE DE CARAGUATATUBA- SP

Atualmente existe uma preocupação muito grande com a preservação 

ambiental, porém com a revolução tecnológica fica cada vez mais difícil encontrar 

meios para conseguir sustentar esse ecossistema. A maioria dos problemas ambientais 

sempre necessita de um sistema tecnológico para corroborar com sua solução, como 

por exemplo, para controlar nosso maior poluente, os resíduos humanos, serão 

necessários recorrer a todas as tecnologias da bioquímica à termodinâmica; outra 

1558  Ibidem. 
1559 COUTINHO, A. et. al. Santo Antônio de Caraguatatuba: Memória e Tradição de um Povo. 
Caraguatatuba: Fundacc, 2000, p. 25.  
1560 Ibidem, p. 25.
1561 Ibidem, p. 26.
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situação agravante a ser citada é sobre o tratamento adequado de efluentes que as 

mineradoras e as fábricas expelem em águas do mundo, além disso, pode-se salientar 

a necessidade de desenvolver mais tecnologia nova para reparar os danos causados 

pelas atividades como a agricultura e madeireira.1562

Dessa forma pode-se deduzir o quanto as atividades apresentadas ao longo 

do progresso da cidade foram prejudiciais ao meio ambiente de acordo com os 

levantamentos de pesquisa em relação à expansão das atividades de agricultores e 

madeireiras, pois geram impactos ambientais não somente locais, mas tomam outras 

proporções gerando uma necessidade tecnológica com intuito de minimizá-los. 

A cidade de Caraguatatuba-SP, atingindo no ano 2000 quase setenta mil 

habitantes, em que se multiplicava em trezentos mil visitantes durante o verão 

desencadeando uma grande expansão populacional que resultou em muitas ocupações 

irregulares nas encostas da Serra Mar, com estas interferências populacionais 

novos impactos ambientais surgiram sobre a natureza local. Outro aspecto a ser 

mencionado é o tratamento de esgoto que como outras cidades brasileiras grande 

parte não era tratada, essas questões somadas há outras fontes como agrotóxicos 

poluía mananciais e solos.1563 Ainda hoje de forma clandestina existe a possibilidade 

de volumes significativos de efluentes contaminados por tubulações nos canais que na 

região central todos desembocam nas proximidades da foz do rio Ipiranga, Mangue do 

Camaroeiro.1564

Até cerca do ano 2000 estimava-se que aproximadamente 70% de seu território 

já estavam fortemente alterados em sua paisagem original.1565 

A cidade de Caraguatatuba- SP faz parte da região do Litoral Norte de São 

Paulo, região caracterizada pelas atividades turística, pesqueira, imobiliária e 

portuária.1566   

Toda a zona costeira está ligada às principais regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões do Estado de São Paulo e aos estados do Rio de 

Janeiro e do Paraná por meio de um sistema articulado de rodovias e ferrovias.1567 Esta 

dinâmica populacional proporciona para cidade uma série de problemas e impactos 

1562 DRUKER, Peter. Rumo à nova economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p.21.   
1563 COUTINHO, A. et. al. Op. Cit, nota 30, p. 27. 
1564 ALMEIDA, Itzac ben Kalech e. Palestra na Semana da Responsabilidade Social, Centro 
Universitário Módulo. Instituto Mar Atlântico: um caso de responsabilidade sustentável. 2020. 
1565 COUTINHO, A. et. al. Op. Cit, nota 30, p. 28. 
1566 GERCO. Zoneamento ecológico-econômico setor Costeiro do Litoral Norte. Disponível em: < 
http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/cpla/2016/09/Errata_Material_consulta_publica.pdf> Acesso em 15 
jun. 2020. 
1567 Ibidem. 
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ambientais que muitas vezes não são fiscalizados, pelas proporções que acabam 

tomando.  

Dessa forma a zona costeira que consta o Litoral Norte vem desenvolvendo 

diversos mecanismos estruturais urbanos, dos quais muitos impactam sobre o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, tendo em vista a diversidade de ecossistemas 

locais que muitas vezes não são respeitados, pelo interesse de implementação de 

turismo sem planejamento e de um movimento exagerado que não agrega valores 

ambientais, mas sim excassez com perdas ambientais consideráveis. 

Em relatório de Gerenciamento Costeiro (2016) observa-se que a Cidade de 

Caraguatatuba já apresentava um percentual inferior a 80% do território recoberto 

por vegetação nativa: 
Os remanescentes de Mata Atlântica e ecossistemas associados 

da Zona Costeira e, especificamente do Litoral Norte, constituem a 

principal mancha de vegetação remanescente contínua do Estado de 

São Paulo. De acordo com o Inventário Florestal da Vegetação Natural 

do Estado de São Paulo 2008 / 2009, elaborado pelo Instituto Florestal, 

aproximadamente 164 mil hectares de cobertura vegetal nativa 

situam-se no Litoral Norte, o que corresponde a quase 85% do território 

da região. Individualmente, apenas o município de Caraguatatuba 

apresenta um percentual inferior a 80% de seu território recoberto por 

vegetação nativa.1568

4.2. PRAIA CENTRAL DE CARAGUATATUBA-SP 

A praia Central especificamente ocupa a orla da região central e se estende até 

o rio Santo Antônio, ao sul. Em sua extenção fica localizado um parque de diversões, 

Praça da Cultura, quiosques, lanchonetes, sorveterias e infraestruturas para a prática 

de esportes e lazer, etc.1569 

Em análise local da praia Central de Caraguatatuba- SP foi possível 

observar grandes movimentos sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Diariamente impactos são provocados por lixo, carros em local inadequado, mesmo 

com placa de proibição na praia; máquinas pesadas em local atípico para limpeza, 

extraindo sedimentos e desequilibrando o meio ambiente; etc. Tudo decorrente do 

grande movimento turístico local e a falta de fiscalização e cuidados necessários à 

preservação ambiental e do solo.

1568 Ibidem.
1569  SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIOS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). Circuito Turístico 
Sebrae, SP, Litoral Norte. Disponível em: <https://issuu.com/sebraesp/docs/circuitos_turi_sticos_sebrae-
sp_-_011b47eb0e0468>. Acesso em 11 set. 2020.
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Figura 2: Placas com proibição de estacionamento. (Fonte: Própria, 2019).

Figura 3: Carro estacionado em local proibido. (Fonte: Própria, 2019). 

Estas figuras 2 e 3 apresentam um tipo de negligência e conivência das 
autoridades que poderiam fiscalizar tais situações muito decorrentes nessa região 
da praia Central de Caraguatatuba- SP, onde consta o Parque de Diversões Trombini 
e o Quiosque logo atrás, em área de praia. Decorrente de situações como esta que 
não deveriam ser admitidas é que começam vários impactos ambientais por falta de 
gestão e gerenciamento da administração pública local. Não sendo suficiente placas 
com proibição expressa para evitar situações de carros circulando em locais indevidos 
na praia.

Existem marcas provocadas por movimentos de máquinas sobre areia, como 
se pode constatar em registro de décadas atrás.  Tal absorção de sedimento vem 
gerando substancialmente diferença sobre a composição do ecossistema local, como 
apresentado na seguinte imagem:
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Figura 4: Imagem de décadas atrás com marcas de máquina e retirada de material que faz parte do 
balanço sedimentar na praia do Camaroeiro, Caraguatatuba-SP. (Fonte: autoria desconhecida).

Atualmente marcas como esta apresentada na figura 4, ainda podem ser 

observadas na areia da praia Central, que fica ao lado da praia do Camaroeiro, porém 

nesta perspectiva observa-se o alinhamento para criação de “tipos de campos” como 

ilustram as figuras 5, 6, 7 e 8: 

Figura 5: Movimento de máquina em local inapropriado, absorvendo sedimento de praia. (Fonte: Própria, 2018).

 A figura 5 demonstra que mesmo em local muito próximo ao mar foram 
retirados sedimentos de praia.  
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Figura 6: Identificação do local com movimento de máquina e campo de tênis de vôlei. (Fonte: Própria, 2018).

A figura 6 apresenta várias marcas de máquina espalhadas, que foram da beira 

da praia até o campo de tênis de vôlei local, onde se constata o sedimento retirado 

para recompor campos, sendo isto visível na figura 7. 

Figura 7: Campo de Tênis de Vôlei restabelecido com areia própria da praia local. (Fonte: Própria, 2018).  

Como resultado tem-se a perda do ecossistema e sua biodiversidade: 
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Figura 8: Local afetado por máquina, figura relacionada com as anteriores 5, 6 e 7. (Fonte: Própria, 2018).  

A figura 8 apresenta como a vegetação nativa é impactada com tais 

movimentos, como foi a exemplo de máquina. Quando atividades como esta são 

aplicadas e os interesses implicam diretamente no meio ambiente em que se vive, 

o impacto gerado provoca a diminuição da vegetação nativa, no qual gera outros 

problemas devido ao balanço sedimentar da praia que sofre com constantes 

interferências (por exemplo: problemas como erosão costeira).  

Atualmente existem várias áreas afetadas por erosão costeira na praia Central 

da cidade de Caraguatatuba- SP. Como por exemplo, a seguinte ilustração: 

Figura 9: Erosão na praia Central de Caraguatatuba- SP. ( Fonte: Própria, 2020). 

Esta erosão apresentada na figura 9 é resultante da retirada de areia e jundú 

da praia, e a falta de recuperação. Em toda a extenção da praia é possível verificar 

vários tipos de impactos ambientais, desde lixos até modificações no ecossistema 

devido às atividades que implicam substancialmente neste ambiente. 
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4.3. ATIVIDADES LOCAIS REALIZADAS PELO INSTITUTO MAR ATLÂNTICO  NA PRAIA 

CENTRAL DE CARAGUATATUBA- SP

O Instituto Mar Atlântico fica localizado na Reserva Ambiental Sustentável 

Canto da Bela Vista - Praia Central de Caraguatatuba- SP, é uma entidade do terceiro 

setor sendo uma Organização da Sociedade Civil que promove a inclusão social 

através do Esporte a Vela e a inclusão ambiental através da recuperação, regeneração 

e manutenção da vegetação nativa fomentando assim o equilíbrio entre o uso humano 

e a preservação do biossistema local promovendo o lazer e a convivência do ser 

humano com a natureza, práticas estas que diminuem o impacto sobre área de praia 

com atividades contínuas que implementam a sustentabilidade. 

Com relação aos resultados de preservação ambiental, são ilustrados nas 

figuras 10, 11 e 13:
 

Figura 10: Embarcações estaleiradas. (Fonte: Própria, 2019). 

A figura 10 demonstra as embarcações estacionadas sobre palafitas há 50 cm 

de altura do solo, o que permite a plena regeneração da flora local.
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Figura 11: Espécie de caragoatá - Cultivo de plantas nativas. (Fonte: Própria, 2019).

A figura 11 apresenta a planta nativa que deu origem ao nome da cidade 

Caraguatatuba1570, pois o mesmo apresentava um “sítio abundante de caragoatá 

(planta da família das bromeliáceas, de cuja fibra se serviam os padres missionários 

para fazer sandálias).”1571

Figura 12: Vegetação nativa sendo recomposta na praia Central. (Fonte: Própria, 2020).

A figura 12 apresenta vegetação nativa se recuperando em área em que foi 

aplicado atividade de replantio de forma adequada, área esta que se desenvolveu em 

um período de um ano, retomando novamente o aspecto de equilíbrio sedimentar.  

A Reserva Canto da Bela Vista vem sendo local para desenvolvimento 

1570 Também encontra-se em Dicionário Geográfico da Província de São Paulo por João Mendes de 
Almeida, “segundo a qual a palavra constitui corruptela de Curaa - guat - aty - bo, significando enseada 
com altos e baixos, alusiva a ter a enseada onde se localiza a cidade parceis e cômoros de areia em 
vários lugares”. (Fonte: IBGE. Caraguatatuba, São Paulo. Coleção de Monografia nº 182. Disponível 
em:   <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/113/col_mono_n182_caraguatatuba.pdf> 
Acesso em 04 set. 2020). 
1571 Idem. 
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científico, podendo citar que no ano de 2017 foram desenvolvidas pesquisas sobre o 

impacto ambiental na área de Praia através de levantamentos de pesquisa por alunos 

de Biologia do Centro Universitário Módulo, o mesmo faz parte do projeto Ecologia 

em Ação - Praticando Cidadania; alunos de todas as áreas fazem pesquisas, realizam 

atividades como plantio, dentre outras de relevante importância socioambiental.1572

Com o projeto Ecologia em Ação – Praticando Cidadania na Reserva Canto 

da Bela Vista foram identificadas e classificadas várias espécies encontradas na área, 

contabilizando 122 plantas mudas nativas (hoje totalizam cerca de 236 plantas no 

local), algumas inclusive apresentando mais de um exemplar.1573

Essas atividades de cunho técnico- científico e projetos em conjunto com a 

faculdade vêm gerando diversos resultados, como pesquisas com investigação de 

impactos ambientais em praia, manguezal e outros. 

Com relação a Velas ao Vento – Escola Social de Vela existe a inclusão 

social através do esporte náutico e profissionalização básica na área náutica com 

aulas gratuitas para crianças, jovens, deficientes e idosos. No conteúdo didático está 

incluso de forma obrigatória a transferência de conhecimentos de práticas ambientais 

sustentáveis promovendo assim o uso adequado de praia e mar, convivendo assim 

no espaço de forma sustentável com os equipamentos náuticos e, em maior área o 

plantio de espécies nativas somadas às práticas de não poluição do mar, aonde sentem 

não só o prazer pela atividade social como também a necessidade do meio ambiente 

equilibrado.  

Com as atividades praticadas pelo Instituto Mar Atlântico pratica-se o princípio 

do desenvolvimento sustentável tendo a premissa a respeito do direito que todos têm 

do meio ambiente ecologicamente sustentável e o princípio da Educação Ambiental. 

A Educação Ambiental é observada expressamente na Constituição Federal, 

no art. 225, §1º, VI, onde institui a relevância de promover a educação ambiental e 

a conscientização pública 1574, que é decorrente da tutela ambiental se objetivando 

em trazer a consciência ecológica ao povo, titular do direito ao meio ambiente, 

permitindo a efetivação do princípio da participação na salvaguarda ambiental.1575

Sendo assim visando o panorama da cidade de Caraguatatuba e 

especificamente a praia Central observa-se que é possível não só diminuir os impactos 

1572 SANTOS, A. S. et. al. Projeto Ecologia em Ação do curso de Ciências Biológicas do Centro 
Universitário, 2017, p. 3.  
1573 Ibidem, p. 36. 
1574 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. ed. 11. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 78   
1575 Ibidem, p. 120. 
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que são causados, como também recuperar o meio ambiente que foi prejudicado pela 

dinâmica inadequada e insustentável. 

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS 
1  Apesar das legislações para garantia da proteção da zona costeira, são 

necessárias outras providências para que não haja grandes impactos evidenciados 

pela erosão e outros problemas causados por falta de fiscalização ou aplicação de 

medidas plausíveis para que sejam evitados. 

2 Os principais problemas identificados em zona costeira são devido à 

movimentação, desenvolvimento urbano em seu entorno e falta de políticas públicas 

voltadas para o meio ambiente, o que ocorre há anos e continua afetando esse 

ambiente composto por vários ecossistemas. 

3 É essencial a aplicação do Direito Ambiental para a garantia do desenvolvimento 

de plantas nativas e protegidas no biossistema, que agregada à série de atividades 

sociais, aos aspectos culturais, locais, etc.; torna-se cada vez mais importante sua 

aplicação, por envolver a vida do ser humano.

4 Os ecossistemas que compõem a zona costeira vêm sofrendo muito impacto 

ambiental urbano, observado pelas diversas atividades inadequadas para o local 

de formas gerais. Isso gera crítica escassez ambiental e demonstra que não basta a 

legislação, mas faz-se necessário cada vez mais desenvolvimento de atividades locais 

para lidar com a inserção ambiental. 

5 Projetos socioambientais devem ser aplicados para que haja educação e 

conscientização ambiental sobre o local em que se vive. 

5.1  Iniciativas como a do Instituto Mar Atlântico, com a Reserva Ambiental Canto 

da Bela Vista serve de modelo como ação local para amenizar os efeitos do impacto 

ambiental causado pelo desenvolvimento urbano, respeitando legislações e aplicando 

de forma inclusiva este direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

preservado.   
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INTRODUÇÃO

A proteção internacional do meio ambiente, bem como a proteção internacional 

dos direitos humanos são temas que ganharam visibilidade no sistema internacional 

pos-1945, com a instituição da Organização das Nações Unidas (ONU), mas avançaram 

em caminhos separados. Os documentos de fundação da ONU fazem referência 

expressa a promoção, efetivação e proteção dos direitos humanos como uma resposta 

aos crimes e violações de direitos em massa cometidos durante a Segunda Guerra 

Mundial. Assim, ao longo dos anos de existência da organização consolida-se um amplo 

sistema universal de proteção aos direitos Humanos, seguido pelos seus equivalentes 

regionais. 

Por outro lado, a proteção internacional do meio ambiente ganha destaque 

na agenda internacional no contexto pós Segunda Guerra Mundial somente em 

1972, quando a ONU convoca a primeira Conferência mundial para discutir o tema. 

Assim, acontece em Estocolmo, Suécia, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Humano, que será seguida de uma série de outras 

conferências internacionais, que colocam definitivamente o tema ambiental na 

agenda internacional.  

Com o agravamento de crises ecológicas provocadas pela ação humana e o 

dano que sofrem as populações a elas expostas, percebe-se crescentemente a relação 
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intrínseca entre os seres humanos e a natureza, bem como o papel da humanidade 

no destino do planeta. Nesse contexto, leis internacionais de proteção aos direitos 

humanos são desenvolvidas concomitantemente a convenções e tratados que abordam 

o meio ambiente como algo a ser protegido e um direito inerente à vida humana. 

No contexto dos Sistemas Regionais de Proteção aos direitos humanos, a 

Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais 

de 1950 não menciona o meio ambiente. Apesar disso, vários casos com temáticas 

ambientais foram trazidos a Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH). Esta exerce 

um papel de supervisora em relação ao cumprimento de determinações nacionais e 

internacionais sobre direitos das populações. Com o passar dos anos, a CEDH adotou 

gradualmente várias noções de um direito indireto ao meio ambiente por meio de um 

“greening” dos direitos que constam na Convenção, como o direito à vida, saúde e vida 

familiar e privada.

Os direitos invocados com sucesso pelos requerentes nestas situações incluem 

os de direito à vida (Artigo 2), direito à privacidade e vida familiar (Artigo 8) e direito 

a um julgamento justo (Artigo 6). A CEDH concede aos Estados uma margem de 

apreciação para que respeitem as diretrizes da Convenção segundo as condições 

dadas em seus territórios, quando o caso é passível de diversas interpretações. Desta 

forma, há vários fatores levados em consideração no julgamento de casos abrangendo 

a temática ambiental e que são determinantes para a decisão da Corte. 

A evolução da interpretação de normas para que estas também pudessem 

atingir o escopo da proteção indireta ao meio ambiente, fator diretamente ligado ao 

desenvolvimento internacional sobre o assunto, certamente tem um papel expressivo 

nos julgamentos. Ademais, destacam-se como aspectos subjetivos a natureza dos 

danos considerados como violações da Convenção, o papel do Estado como regulador 

de danos, a manutenção da balança de interesses públicos e privados no que diz 

respeito à interferências no meio ambiente, entre tantos outros. 

A dúvida pertinente que emerge destes tópicos faz-se no âmbito da relação 

entre o CEDH e a proteção ambiental, e sobre qual seria o grau de tal proteção e sua 

posição como parte do corpo de direitos humanos. O presente artigo visa explorar 

tais questionamentos por meio da análise de um conjunto de casos ambientais 

selecionados dentre os julgados pelo TEDH. Levanta-se também a discussão sobre as 

raízes e implicações do direito ao meio ambiente em terras nacionais e internacionais, 

juntamente com debates no campo acadêmico sobre sua relevância como direito 

garantido dentro do escopo de tratados e acordos de direitos humanos. 

Metodologicamente, o artigo consiste em uma pesquisa teórica feita por meio 
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de levantamento bibliográfico, com abordagem pelo método analítico e dedutivo. 

Fundamenta-se nos estudos de juristas e acadêmicos ambientalistas como Alan Boyle, 

Ben Boer, Dinah Shelton, Alexandre Kiss e Nicolas de Sadeleer, além da compilação de 

julgamentos de diversos casos perante a CEDH.

O artigo está estruturado de forma a abordar primeiramente a conexão entre os 

temas de meio ambiente e direitos humanos, levantando apontamentos teóricos sobre 

a constituição de um direito ao meio ambiente no âmbito internacional considerando 

suas vantagens e incertezas. Logo após, discorre sobre a história de tal relação ao 

longo dos anos até trazer o foco para a cerne do trabalho: a CEDH e seu papel em 

garantir ou não uma espécie de direito ao meio ambiente por meio de julgamento de 

casos com viés ecológico. 

Uma análise de diversos destes casos é feita por meio de alguns fatores que se 

demonstraram basilares na jurisprudência da CEDH ao longo dos anos. Estes aspectos 

estão divididos entre considerações sobre a natureza dos danos considerados, 

cumprimento de leis nacionais, doutrina de margem de apreciação e direito à 

participação e acesso à informação. E por fim, traz-se na conclusão considerações 

sobre os novos desafios a serem percorridos no desenvolvimento deste assunto tanto 

no âmbito de sistemas de proteção aos direitos humanos quanto no âmbito de tratados 

globais sobre o tema.

1 RELAÇÃO ENTRE DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE

A discussão sobre a relação entre direitos humanos e meio ambiente e como 

essa relação resultaria num direito ao meio ambiente sadio e equilibrado remonta de 

décadas atrás, mas ganha cada vez mais espaço. A situação de pandemia mundial, por 

exemplo, trazida pelo coronavírus causador da SARS-COV2, confirma tal relação ao 

evidenciar os impactos que as ações humanas podem ter no meio ambiente.  

 Há várias maneiras de abordar o assunto: econômica, ecológica e politicamente, 

entre outras. Cada visão está sujeita a variações de acordo com o lugar empregado 

e as situações presentes, e cada uma terá uma implicação em como normas e leis 

serão aplicadas. Como ressaltam Boer e Boyle1576, não há nem sequer um consenso 

internacional sobre o que constitui um ambiente satisfatório e ecologicamente seguro.

Os autores ressaltam que os direitos referentes ao meio ambiente não se 

encaixam particularmente em nenhuma categoria ou geração de direitos humanos. 

Existem algumas possibilidades sobre como e onde encaixá-los. Vários direitos civis e 

1576 BOER, Ben; BOYLE, Alan. INFORMAL ASEM SEMINAR ON HUMAN RIGHTS, 13. Background paper. 
Copenhagen: Asia-Europe Meeting, 2013. Tema: Human Rights and the Environment. 
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políticos existentes, por exemplo, podem dar a base de auxílio a indivíduos afetados 

de forma com que consigam mais facilmente acesso à informação ambiental que 

precisam, recursos judiciais e processos políticos. Desta forma, o direito humano ao 

meio ambiente teria o papel de facilitar a participação no processo de tomada de 

decisões ambientais e de cobrar dos governos para que cumpram suas normas de 

proteger a vida dos habitantes de danos ambientais. Essa é uma abordagem com 

uma perspectiva antropocêntrica sobre o assunto, pois não protege o meio ambiente 

per se e sim o ser humano que poderia ser prejudicado por consequência de um 

dano ambiental que o afetasse. Isto leva a um processo conhecido por greening (ou 

esverdeamento), o qual ao invés de incentivar uma legislação de direitos ambientais 

acaba por “esverdear” os direitos já existentes, não particularmente relacionados ao 

meio ambiente1577. 

Outra possibilidade seria tratar o direito ao meio ambiente equilibrado como 

um direito social e econômico, semelhante àqueles promovidos na Convenção 

das Nações Unidas sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. Essa 

abordagem daria maior foco ao ambiente em si, o que lhe daria significativamente 

mais prioridade em relação ao seu atual status em legislações.  O desenvolvimento 

deste direito, contudo, é um assunto de grande complexidade. Apesar de cada vez mais 

defendido, ainda não há um direito substancial ao meio ambiente limpo e equilibrado 

no âmbito internacional. Isto porque, ainda que vários países tenham decidido 

incluir alguma espécie de lei ambiental em suas legislações como consequência de 

declarações e tratados na temática ambiental, não foi criado um direito internacional 

consuetudinário sobre o assunto. 

John Knox, o Relator Especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU, 

recomenda em um de seus últimos relatórios que o Conselho de Direitos Humanos 

considere apoiar o reconhecimento de tal direito em um instrumento global1578. 

Embora haja o referido consenso sobre a relação entre direitos humanos e 

proteção ambiental, a dúvida surge sobre a necessidade deste direito em específico e 

sua forma de implementação. Como Shelton1579 coloca, a reivindicação por um direito 

humano a um meio ambiente de qualidade encontra resistência de estudiosos que 

argumentam a impossibilidade de propor um teor a este conceito. Além disso, não 

haveria maneira de desenvolver padrões e normas judiciais precisas para aplicá-lo, 

visto que condições ambientais são intrinsecamente mutáveis e sujeitas à variações 

1577 BOER, BOYLE; 2013 
1578 A/HRC/31/52, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating 
to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment.UN,2016.
1579 SHELTON, Dinah. Developing Substantive Environmental Rights. Journal of Human Rights and 
the Environment, Washington, v. 1, n. 1, p. 89-120, março 2010.
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geográficas e sociais. Esta também é a razão para que geralmente, de acordo com o 

autor, os direitos procedurais ligados à proteção ambiental recebam mais atenção do 

que os substantivos em instrumentos legais, jurisprudência e doutrina. 

Um dos autores a levantar ressalvas sobre o assunto é Günther Handl1580. 

Ele menciona que a especificação do direito ao meio ambiente envolve decisões 

políticas econômicas e sociais particularmente complexas, por causa das implicações 

intersetoriais que seriam trazidas à tona. Esta reivindicação teria a capacidade 

de mexer nos limites de demarcações tradicionais entre a jurisdição doméstica e a 

internacional pois se tornaria uma plataforma de internacionalização de decisões 

nacionais. Ao questionar o novo papel da soberania estatal nesse suposto novo 

paradigma, o autor também ressalta que a competência técnica e a legitimidade 

democrática dos órgãos de decisão tornam-se preocupações ainda mais sérias. Apesar 

de aceitar que a reivindicação ao direito humano ao meio ambiente poderia servir 

para fortalecer a governança ambiental, o argumento defendido é o de que ainda há 

muitas informações imprecisas sobre como este atuaria na realidade e como agiriam 

os diferentes nichos de atuação do tema de forma a cumprir um sistema democrático. 

Além disso, o autor ainda disserta sobre a redundância da especificação teórica deste 

direito, visto que já é praticado há tempos o uso de direitos substanciais com foco para 

o meio ambiente e a disseminação de direitos procedurais de acesso à informação, 

participação e justiça ambiental. 

À vista disso, faz-se claro a diversificação de teorias sobre o assunto e a 

notoriedade que vem tomando progressivamente. Há vários pontos de ressalva e 

que requerem maior análise, assim como vários pontos positivos vistos como uma 

promessa esperançosa por seus defensores. Dentre estes estão Alan Boyle e Ben Boer, 

bem como Alexandre Kiss e Dinah Shelton, que apontam inúmeras razões pelas quais 

o direito ao meio ambiente traria benefícios tanto para a conservação da natureza 

como para a população no geral. Os últimos citam, por exemplo, que devido ao fato de 

direitos humanos serem reivindicações máximas para a sociedade, isto faria com que 

a preocupação com a natureza fosse elevada acima de uma mera escolha política que 

pode ser modificada ou descartada à vontade. Logo, o peso moral que esse conceito 

oferece poderia exercer um importante impulso para a observância da preservação 

do meio ambiente como direito humano. Alegam que garantias constitucionais 

geralmente estão no ápice da hierarquia de normas dos sistemas legais, e assim 

eclipsam qualquer norma conflitante de menor valor. 

Portanto, o reconhecimento de um meio ambiente seguro como um direito 

1580 HANDL, Günther. The Human Right to a Clean Environment and Rights of Nature: Between 
Advocacy and Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
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constitucional poderia assegurar que sua proteção obtivesse precedência sobre outras 

normas legais que não são baseadas constitucionalmente.

2 CONTEXTO HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DO DIREITO INTERNACIONAL 

AMBIENTAL

O desenvolvimento de instrumentos de proteção aos direitos humanos e de leis 

nacionais e internacionais sobre proteção ambiental ocorreram paralelamente nas 

últimas décadas, ainda que inicialmente não se considerasse a correlação entre os 

mesmos. O grande marco pioneiro de proteção aos direitos humanos deu-se logo após 

a Segunda Guerra Mundial com a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948. 

Nos anos seguintes, concretizaram-se também o Pacto Internacional de 1966 sobre 

Direitos Econômicos Sociais e Culturais (PIDESC) e o Pacto Internacional de 1966 sobre 

Direitos Civis e Políticos (PIDCP), além de inúmeras organizações e tratados regionais 

que se proliferaram. A nível regional, presenciou-se a criação da Convenção Europeia 

dos Direitos Humanos de 1950, a Convenção Americana dos Direitos Humanos de 1969, 

a Convenção Africana dos Direitos Humanos e dos Povos de 1986, a Carta Árabe de 

2008 (revista) sobre Direitos Humanos e, em 2012, a Declaração de Direitos Humanos 

da ASEAN. Do lado ambiental houve um longo caminho a ser percorrido das normas 

usuais sobre manuseio de recursos naturais até o conceito de preservação ambiental 

defendido atualmente.

A era ecológica que presenciamos hoje começou na década de 1960. 

Nessa época, período pós-Guerra, países começaram suas reconstruções e houve 

um crescimento exponencial. Presenciou-se um desenvolvimento econômico 

generalizado, que não obstante contasse com diferenças marcantes na produção de 

países ricos e pobres, marcou o início da sociedade tecnológica e de consumo que 

vivemos hoje. Com o desenvolvimento mais acelerado de setores de produção, fazia-se 

necessário um uso sem precedente de recursos naturais e não renováveis como água 

limpa, fauna, flora, minerais. Não demorou para que se percebesse que a extração 

e manuseio não moderado destes recursos não suportaria a demanda crescente dos 

mesmos num futuro próximo nos quais os países industriais e em desenvolvimento 

cada vez mais expandiam seu processos industriais1581. 

De tal maneira, dado que a exploração e devastação da natureza gradualmente 

vinham à tona como grandes determinadores da saúde humana, surgiu uma demanda 

popular para que o meio ambiente e tudo que o forma pudessem ser protegidos de 

1581 KISS, Alexandre; SHELTON, Dinah. Judicial Handbook on Environmental Law. 1. ed. Stevenage: 
Earth Press: United Nations Environment Programme, 2005. 
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maneiras tanto qualitativa quanto quantitativa. Governantes foram pressionados a 

adotar políticas ambientais, e a opinião pública constantemente se mobilizava em 

direção a uma maior conscientização sobre os perigos trazidos pela degradação 

ambiental. Este movimento se tornou internacional e passou a incorporar novos 

valores sociais que fizeram com que várias legislações nacionais adotassem certas 

normas de proteção ambiental em seus territórios1582. 

Na Europa, mais especificamente, a tragédia ecológica das marés negras 

causada pelo aterramento do navio petroleiro Torrey Canyon nas costas da França, 

Inglaterra e Bélgica, em 1967, foi um marco definitivo para a luta ambiental no 

continente. O evento foi um exemplo de como o meio ambiente estava sendo 

explorado, e de como isso poderia trazer danos irreparáveis tanto à natureza como 

às populações que dela dependiam. Como já mencionado, as novas perspectivas 

sobre a temática ambiental quebraram a inércia de vários governos sobre o assunto, 

e ações foram tomadas tanto por Estados para seus problemas específicos como por 

cooperações internacionais. Segundo A Kiss e Dinah Shelton1583,  estas colaborações 

internacionais merecem particular atenção pois ilustram e articulam alguns 

dos princípios chave que são a base tanto para a lei ambiental nacional quanto 

internacional.  

Em virtude deste contexto, pode-se compreender a magnitude da Conferência 

de Estocolmo para o desenvolvimento da agenda ambiental internacional, sendo esse 

um dos marcos no assunto de conexão entre direitos humanos e meio ambiente. Ela 

aconteceu em 1972 quando a Assembleia Geral das Nações Unidas convocou uma 

conferência mundial sobre o meio ambiente. Delegações de 113 Estados, centenas 

de representantes de organizações ambientais não-governamentais e de jornalistas 

participaram na Conferência que concluiu adotando a Declaração sobre o Meio 

Ambiente Humano e um Plano de Ação com 109 recomendações. O Princípio 1º da 

Declaração constata que o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade 

e ao usufruto de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade 

que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem estar. Ele é muito significativo 

pois foi o primeiro a afirmar que existe uma relação entre proteção do meio ambiente 

e direitos humanos. 

Nota-se que essa importante declaração, tão significativa teoricamente, 

demorou para trazer impactos no cenário do direito ambiental internacional. 

1582 KISS, Alexandre; SHELTON, Dinah. Guide to International Environmental Law. 4. ed. Leiden / 
Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007. 
1583 Idem
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Entretanto, como Boyle1584 comenta, ela certamente influenciou mais fortemente 

o cenário nacional. Várias formas de provisões ambientais foram adicionadas às 

legislações internas de inúmeros países, de diversas maneiras. Algumas legislações 

não incluíram nenhuma forma de direito autônomo ao meio ambiente saudável, 

limpo e balanceado, mas reforçaram a responsabilidade governamental na proteção 

da natureza. Isto acabou por influenciar a interpretação de direitos constitucionais 

já previstos, o que pôde ajudar a causa ambiental. Já em outros casos, como na 

Espanha, Turquia e Rússia, as respectivas legislações incluíram uma espécie de direito 

à qualidade ambiental, como previsto na Declaração de Estocolmo. Desta forma, 

sugere-se que o “Princípio 1 de Estocolmo pode então ter tido uma influencia mais 

ampla em leis nacionais do que sugeriria uma pesquisa somente das constituições 

em si”.1585

O desenvolvimento do cenário internacional nas duas décadas após Estocolmo 

sobre assuntos ambientais ampliou-se para diversos setores, tanto nacionais como 

globais. Sands1586 aponta algumas ações que marcaram esse período e moldaram o 

caminho para a estrutura ambiental globalizada que vemos atualmente. Podem-se 

citar como exemplos a proliferação de organizações ambientais internacionais, as 

quais firmaram-se como novas fontes de obrigações no direito ambiental internacional, 

e o próprio esforço de instituições existentes para melhor endereçarem-se ao tema. 

Nesse período também destacaram-se novas técnicas de implementação de normas 

ambientais, como a avaliação de impacto ambiental e o acesso à informação. Por 

fim, nota-se que as diversas ações citadas nestas décadas teceram uma integração 

mais formal entre os conceitos de meio ambiente e desenvolvimento, a qual seria 

justamente o foco do próximo evento mais essencial na temática sobre a relação 

da humanidade e do meio ambiente: a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Eco 92. 

A Conferência aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, e teve como resultados a 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e um programa de ação 

chamado Agenda 21, entre outros. O conceito central da Declaração gira em torno da 

proposta do desenvolvimento sustentável, que poderia integrar a proteção ambiental 

com o desenvolvimento econômico. Ela reafirma alguns princípios da Declaração 

de Estocolmo e acrescenta outros, majoritariamente voltados para a questão de 

1584 BOYLE, Alan. Human Rights or Environmental Rights? A Reassessment. Fordham Environmental 
Law Review, Edinburgh, v. 18, n. 3, p. 471-511, 2006.
1585 BOYLE, p. 482; 2006.
1586 SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law. 2. ed. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003.
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sustentabilidade. A Agenda 21 delimita os planejamentos para então alcançar o 

desenvolvimento sustentável almejado. 

Desta forma, a Eco 92 foi um marco histórico na construção do direito 

ambiental internacional. Em seus Princípios, deu ênfase em aspectos procedurais 

na implementação de normas internacionais, incluindo o direito de indivíduos à 

informação, participação e à justiça em assuntos ambientais especificados no Princípio 

10. Além disso, apoiou a realização da avaliação prévia de impactos ambientais e a 

precaução e notificação de emergências. Diversos destes e outros Princípios foram 

incluídos em vários instrumentos internacionais desde o Rio de Janeiro e constituem 

regras emergentes do direito consuetudinário. No que se refere ao direito ao meio 

ambiente, Boer e Boyle1587 discutem que a falha da Declaração ao não dar grande 

ênfase sobre o assunto mostra a incerteza no debate sobre qual seria o papel da 

legislação de direitos humanos no desenvolvimento do direito ambiental.

3 O SISTEMA EUROPEU DE DIREITOS HUMANOS 

A Convenção Europeia dos Direitos do Homem é um tratado internacional 

que data de 1950. Assinado em Roma, no âmbito do Conselho da Europa, consagra 

essencialmente direitos e liberdades clássicos. A Convenção contém uma lista de 

direitos e garantias que devem ser respeitadas pelos Estados signatários, sendo estes 

apenas membros do Conselho da Europa. Desde esta data, outros direitos foram 

adicionados por meio de diversos Protocolos (números 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16), mas 

nenhuma menção ao direito ao meio ambiente é encontrada neles. O tratado também 

estabeleceu a Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), cuja função é de aplicar 

a Convenção. Uma reforma feita pelo Protocolo número 11, que entrou em vigor em 

primeiro de novembro de 1998, permitiu o acesso direto dos indivíduos ao tribunal, 

sem que precisassem passar pela admissão da antiga Comissão de direitos humanos. 

A partir dessa data, os indivíduos puderam passar a solicitar diretamente a CEDH 

mesmo contra o Estado de que são nacionais, desde que se considerem vítimas de uma 

violação de qualquer direito ou liberdade garantida pela Convenção. 

A CEDH é um tribunal internacional com sede em Estrasburgo, na França. 

Compõem-no um número de juízes similar ao número de Estados do Conselho da 

Europa que ratificaram a Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais, atualmente 47. A maneira pela qual a Corte certifica-

se que os Estados cumpram os direitos garantidos na Convenção é examinando as 

reclamações apresentadas por indivíduos ou, às vezes, por Estados. Quando conclui 

1587 BOER, BOYLE; 2013
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que um Estado membro não teve êxito em cumprir uma ou mais destas garantias, a 

Corte emite seu julgamento considerando que houve uma violação da Convenção. Os 

julgamentos são vinculativos, o que significa que os países envolvidos têm a obrigação 

de cumpri-los.

Como nota Daniel San José1588, qualquer indivíduo que buscasse proteção 

ambiental como direito próprio perante a CEDH nos primeiros anos de funcionamento 

da Convenção seria dispensado pela antiga Comissão, a qual era a responsável 

por avaliar a admissibilidade das queixas.  Isto porque o caso seria visto como mal 

fundamentado, visto que nenhuma garantia ao meio ambiente como direito individual 

é descrita na Convenção ou em seus Protocolos. Este fato, porém, não foi o suficiente 

para impedir que com o passar dos anos se desenvolvesse uma abordagem interativa 

com questões ambientais que abordasse também um certo aspecto do direito ao 

meio ambiente. O modo como a CEDH passou a lidar com casos ambientais mesmo 

com a ausência de uma especificação à garantia ambiental na qual pudesse se 

embasar totalmente progrediu muito desde sua criação, e suas particularidades serão 

abordadas mais adiante.

Uma das coisas a serem consideradas de antemão para tal análise é a de que 

a Corte frequentemente faz referências a outras leis e princípios do direito ambiental 

que não sejam estritamente a Convenção Europeia de Direitos do Homem. 

O Manual sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente1589 elaborado pelo Conselho 

da Europa aborda o assunto ao trazer uma compilação de diversos instrumentos 

legais citados pela CEDH em julgamentos. São referenciados, por exemplo, diversos 

Princípios da Declaração do Rio e da Convenção de Aarhus. 

3.1 ANÁLISE DE CASOS AMBIENTAIS JULGADOS PELA CORTE EUROPEIA DE DIREITOS 

HUMANOS

  A Convenção Europeia de Direitos Humanos foi formulada em uma época na 

qual a noção de proteção do meio ambiente como protagonista no desenvolvimento 

da sociedade como um todo não existia. Consequentemente, tampouco constam 

na Convenção quaisquer referências a um direito ao meio ambiente saudável e 

equilibrado. 

Ainda que com o passar dos anos os casos ambientais tenham se tornado cada 

vez mais relevantes dentro do direito europeu, a conservação do meio ambiente não 

1588 SAN JOSÉ, Daniel García. Environmental Protection and the European Convention on Human 
Rights. 1. ed. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2005.
1589 Manual of Human Rights and the Environment. Council of Europe Publishing F-67075 Strasbourg 
Cedex. Second edition, 2012 
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foi adicionada como um direito previsto dentro dos artigos da Convenção. Ou seja, 

é preciso deixar claro desde o início a recusa da CEDH de considerar uma relação 

direta entre direitos humanos e meio ambiente, pois de fato não há tal especificação 

designada dentro dos artigos nos quais fundamenta-se para julgar os casos. 

Contudo, os juízes da CEDH, ao longo da sua existência, afirmam que a 

Convenção é tida como um instrumento vivo, capaz de adaptar-se a novos valores 

sociais por meio da evolução de sua jurisprudência. Dessa forma, a CEDH garantiu 

indiretamente ao longo dos anos um certo nível de proteção ambiental que merece 

ser notada, ainda que conte com diversas limitações. Sadeleer1590 explica que uma 

delas é, por exemplo, a ausência de um quadro regulatório adequado para condenar 

as violações dos limiares de proteção ou mesmo a falha na implementação das ordens 

da CEDH sobre a interrupção de atividades perigosas ou prejudiciais. 

A CEDH também demonstrou levar em consideração as mudanças nas 

condições de seus Estados signatários e dos padrões a serem alcançados. Como a 

própria CEDH declarou, essa abordagem evolutiva dar-se-ia porque é de “importância 

crucial que a Convenção seja interpretada e aplicada de tal maneira a tornar 

seus direitos práticos e efetivos, não teóricos e ilusórios”1591. Sob esse ângulo, essa 

abordagem concede aos direitos ambientais um espaço mais amplo de atuação em 

contraste com o que uma interpretação estrita da Convenção e de outros acordos 

de direitos humanos citados pela CEDH concederia.  Isto porque, como mencionado, 

a maioria destes acordos foi escrita antes do desenvolvimento da lei ambiental e, 

portanto, as condições ambientais não foram contempladas pelos redatores dos 

tratados.

Contudo, a jurisprudência da CEDH evoluiu de forma a garantir indiretamente 

uma certa proteção ambiental, e o fez por meio da interpretação de outros artigos 

que possuem impacto nas reivindicações envolvendo o meio ambiente1592. Tais artigos 

são: - Direito à vida (Artigo 2°); - Proibição da tortura (Artigo 3°); - Direito a um processo 

equitativo (Artigo 6°); - Direito ao respeito pela vida privada e familiar e o domicílio 

(Artigo 8°); -Liberdade de expressão (Artigo 10°); - Liberdade de reunião e associação 

(Artigo 11°); - Direito a um recurso efetivo (Artigo 13°); - Proteção da propriedade 

(Artigo 1° do Protocolo Adicional)

Destes artigos, alguns se destacam como de maior relevância dentro da esfera 

1590 SADELEER, Nicolas de. Enforcing EUCHR Principles and Fundamental Rights in Environmental 
Cases. Nordic Journal of International Law, Leiden, n. 81, p. 39-74, 2012.
1591 CEDH, Caso Christine Goodwin v. Reino Unido. Acórdão de 11 de Julho de 2002, proc. 28957/95, 
par. 74.
1592 BOER, BOYLE; 2013

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2228957/95%22]%7D
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de casos com temáticas ambientais. Boer e A. Boyle1593  afirmam que os mais notáveis 

são os Artigos 2, 8, Art. 1 do Protocolo Adicional e Art. 6, tanto como reivindicações 

substantivas quanto processuais. Ainda dentro destes, o 8º destaca-se como o núcleo 

principal das decisões proferidas pela CEDH ao abranger um espectro grande de 

possíveis interpretações e ao ser um dos Artigos mais invocados e admitidos como 

violado por parte dos Estados em questão. Uma pequena análise do gráfico abaixo, 

feito com os dados compilados no Manual1594, já dá uma perspectiva da importância 

de seu uso. 

  Deve-se deixar claro que cada invocação não corresponde diretamente a um 

caso perante a CEDH. O demandante pode invocar mais de um artigo por vez, cada um 

correspondente a algum suposto desrespeito de dado direito garantido pelos diferentes 

artigos. Pode-se notar que o artigo 8 é o que foi invocado mais vezes, seguido do 6 e 

do 1-P1. Há uma certa conversibilidade entre o número de invocações do artigo 8 (e 

também do 6) em relação ao número de vezes em que foi considerado violado, dando 

então a vitória aos demandantes prejudicados por alguma interferência ambiental. 

Essas são apenas algumas observações a serem levadas em conta no estudo dos 

limites do suposto direito ao meio ambiente dentro da Convenção, e não são portanto 

minimamente conclusivas. Na visão de Sadeleer1595 sobre o assunto, é difícil inferir 

1593 BOER, BOYLE; 2013
1594 Manual of Human Rights and the Environment, 2012
1595 SADELEER; 2012
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conclusões definitivas dos julgamentos da CEDH visto que a mesma julga situações 

levando em consideração fatores altamente específicos.   

No que tange à ressignificação do artigo 8, é importante ressaltar que o direito à 

privacidade que este garante não foi concebido como algo do qual se pudesse derivar 

uma espécie de direito ecológico.1596 A citação de direito à ‘privacidade’ referia-se à 

vida íntima das pessoas e de suas relações familiares, enquanto a citação à privacidade 

na ‘casa’ fazia referência à buscas não judiciais, grampeamento de telefone e ações 

do gênero. É justamente a ocorrência da especificação da ‘casa’ que pode explicar 

sua implementação na área discutida, pois os primeiros casos trazidos a CEDH sob o 

artigo 8 e envolvendo questões ambientais tratavam de poluição sonora causada por 

aeronaves próxima à casa do requerente1597. 

O mais importante destes primeiros casos foi Raynor and Powell v. UK1598, em 

1990, pois as considerações que o Tribunal fez na época tiveram influência em sua 

futura jurisprudência1599. O caso concernia o barulho excessivo gerado por voos no 

aeroporto de Heathrow e foi trazido por requerentes que viviam perto da trajetória 

dos voos. Este caso foi apresentado contra o governo do Reino Unido pela violação dos 

artigos 8 e 13, mas no desfecho do processo nenhum deles foi considerado violado. A 

CEDH chegou à conclusão que, embora a qualidade de vida dos demandantes tivesse 

sido afetada, o impacto econômico do Aeroporto de Heathrow era essencial para o 

bem-estar da comunidade por desenvolver o comércio e a comunicação, bem como 

por gerar empregos. Ainda, a CEDH relatou que o governo do Reino Unido havia 

tomado todas as medidas possíveis e já havia compensado os residentes afetados pela 

poluição sonora.

Outro caso muito importante para a jurisprudência da CEDH deu-se pouco 

tempo depois, em 1994. Em López-Ostra v Espanha1600, a requerente havia sofrido, 

junto com outros residentes da cidade de Lorca, os efeitos de fumaça e odores de 

uma estação de tratamento de resíduos. Ela então alegou interferência ilegal em sua 

moradia e prejuízo no desempenho físico dela e na saúde física e mental de sua família, 

além de sua segurança. Depois de esgotar todos os recursos locais sem lograr êxito, 

a mesma levou sua reivindicação junto a CEDH, com base nos artigos 3.º e 8 (1) da 

1596 DEMERIEUX, Margaret. Deriving Environmental Rights from the European Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Oxford Journal of Legal Studies, Oxford, v. 21, 
n. 3, p. 521-561, 2001.
1597 CEDH, Caso Arrondelle v. Reino Unido. Acórdão de 15 de julho de 1980, proc.  7889/77
1598 CEDH, Caso Powell and Rayner v. Reino Unido. Acórdão de 21 de fevereiro de 1990, proc. 9310/81
1599 FITZMAURICE, Malgosia; MARSHALL, Jill. The Human Right to a Clean Environment: Phantom 
or Reality? The European Court of Human Rights and English Courts Perspective on Balancing Rights in 
Environmental Cases. Nordic Journal of International Law, Leiden, n. 76, p.103-151, 2007
1600 CEDH, Caso López Ostra v. Espanha. Acórdão de 9 de dezembro de 1994, proc. 16798/90;

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%227889/77%22]%7D
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Convenção. Ainda vigente na época, a Comissão de Strasbourg considerou seu pedido 

admissível pelo artigo 8, pois conectou a doença respiratória desenvolvida pela filha 

da requerente como possível consequência da poluição causada pela estação, mas 

não pelo artigo 3. Desta forma, o julgamento da CEDH foi feito com base no artigo 8. 

A conclusão deste foi de que a poluição ambiental, mesmo sem causar danos sérios 

à saúde, poderia afetar o bem-estar dos indivíduos e impedir o aproveitamento de 

suas vidas familiares e privadas. Esse foi o primeiro desdobramento bem-sucedido do 

artigo 8, e uma das primeiras vezes em que os pronunciamentos da CEDH deixaram a 

entender uma conexão entre o meio ambiente e direitos humanos1601. 

Em relação ao tipo de proteção oferecida pela CEDH, há muito o que se 

analisar. Há dissonâncias sobre a que limite essa proteção consegue chegar, pois há 

vários outros fatores que, ao serem levados em consideração, pesam a balança para 

o lado contrário ao da proteção indireta ao meio ambiente. De acordo com Boer e 

Boyle1602, já se tornou claro que a Corte reconhece que, de modo geral, os Estados 

têm a responsabilidade de proteger pessoas de danos ambientais causados tanto por 

atividades do próprio Estado quanto por aquelas de negócios e indústrias. À luz dos 

artigos que garantem o direito à privacidade familiar e privada, o próprio direito à vida 

e tantos outros, a CEDH tem o poder de compelir  governos a regular riscos ambientais, 

fazer cumprir leis ambientais do próprio país ou ainda divulgar informações pertinentes 

que interessem a pessoas envolvidas em casos com certa temática ambiental. 

É imprescindível, portanto, analisar os posicionamentos da CEDH sobre a 

relação colocada entre direitos humanos e meio ambiente, além de compreender 

alguns fatores que influenciam as suas decisões e que se mostraram como padrões 

em seus julgamentos. Tais fatores analisados serão a natureza dos danos ambientais 

considerados como violação, o cumprimento da jurisdição nacional, a doutrina de 

margem de apreciação e o direito à participação e informação.

3.2 NATUREZA DOS DANOS CONSIDERADOS

Em relação à natureza prática dos danos, a CEDH considera que eles podem 

ser tanto materiais como imateriais, corpóreos ou incorpóreos, tendo em vista o vasto 

espectro de problemas ecológicos possíveis. Para exemplificar, já foram consideradas 

como interferência no domicílio ou na vida privada dos requerentes situações como 

poluição sonora em Moreno Gómez v. Espanha1603, a já citada fumaça no caso López-

1601  FITZMAURICE, MARSHALL; 2007
1602  BOER, BOYLE; 2013
1603  CEDH, Caso Moreno Gómez v. Espanha. Acórdão de 16 de novembro de 2004, proc. 4143/02
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Ostra v Espanha, radiação em Ruano Morcuende v. Espanha1604 e emissões atmosféricas 

em Fadeyeva v. Rússia1605. Na maioria dos casos em que a CEDH condenou os Estados 

é a saúde dos requerentes que está em risco, normalmente por exposição a alguma 

substância tóxica ou outras ações que causam incômodo a longo prazo.

No último caso citado anteriormente, um decreto do governo russo havia 

publicado estatísticas que ligavam o aumento de doenças sanguíneas, respiratórias 

e mortes por câncer à poluição do ar. Além disso, a legislação do país determinava 

quais os níveis seguros de determinadas substâncias poluentes. A siderúrgica próxima 

à área havia ultrapassado tais níveis, fazendo com que o governo da cidade e do 

Estado culpabilizassem a fábrica como responsável pela poluição do ar da cidade, e 

ainda como uma das áreas metalúrgicas que mais contribuíam para a contaminação 

do ar no país. Não obstante tal reconhecimento, o governo declarou que o incômodo 

causado pela poluição não era grave o suficiente para que fosse tratado dentro 

das provisões do artigo 8. O Tribunal rejeitou a alegação e elaborou precisamente 

sobre o campo de teste que deveria afirmar quais condições ambientais podem ser 

lidas dentro do âmbito do artigo 8. Foi estabelecido que não se faz necessário que a 

interferência cause danos graves à saúde do requerente, mas sim que possua um certo 

grau mínimo de severidade para que dê fundamento à causa da ação e assim faça a 

responsabilidade do dano ser imputável ao Estado.1606  

A CEDH observou que, numa situação na qual as emissões atmosféricas já 

haviam passado do nível considerado seguro pela própria legislação russa, era 

deduzível que ela poderia ser caracterizada como não segura e com grande potencial 

de risco à saúde e bem-estar daqueles a ela expostos. Desta forma, a CEDH concluiu 

que a saúde da requerente estava deteriorada e mais vulnerável a diversas doenças 

como resultado de sua exposição prolongada às emissões industriais poluentes. Assim, 

o artigo 8 foi considerado violado. 

A avaliação para determinar o nível mínimo de severidade pode então ser 

considerada relativa, e não passível de generalização. Sendo relativa, a avaliação 

deste nível depende de todas as circunstâncias do caso. Alguns fatores a serem levados 

em consideração são, por exemplo, a periodicidade, intensidade, duração, atuação das 

autoridades na aplicação de sua lei, a localização da poluição e também o nível de 

degradação ambiental existente no local1607. 

É válido constatar que alegações de dano à saúde, tanto mental quanto física, 

1604  CEDH, Caso Ruano Morcuende v. Espanha. Acórdão de 6 de setembro de 2005, proc. 75287/01
1605  CEDH, Caso Fadeyeva v. Rússia. Acórdão de 9 de junho de 2005, proc. 55723/00
1606 CEDH, Caso Fadeyeva v. Rússia, Acórdão de 9 de junho de 2005, proc. 55723/00
1607 SADELEER, 2012

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2275287/01%22]%7D
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são mais facilmente aceitas dentro do artigo 8 do que no artigo 2, o qual consta 

precisamente sobre o direito à vida. De acordo, poucos julgamentos se deram nesta 

disposição. Uma das razões para tal é que o grau de severidade requerido para poder 

aplicar esta disposição é muito maior do que o requerido no artigo 8, dado que a 

interferência deve ser responsável por causar riscos  à vida . Admitidos como violação 

do artigo 2 estão casos como Oneryildiz v. Turquia1608, quando o gerenciamento 

inapropriado de um aterro levou à morte vários residentes locais.  

Ademais, como a própria Corte considerou, o contexto geral do meio ambiente 

também deve ser levado em conta. Um caso interessante para se notar nesse sentido 

é o de Kyrtatos v. Grécia1609. Os requerentes alegaram sofrer com a poluição sonora e 

visual decorrente de manutenções de um projeto turístico em uma área preservada 

próxima a suas residências. O caso, mais especificamente, envolvia a drenagem ilegal 

de um pântano. A CEDH alegou não haver nada no aspecto da destruição da área em 

questão que violasse o direito dos requerentes à vida privada ou ao aproveitamento 

de sua propriedade, mesmo residindo nas proximidades do local. Isto porque os 

indivíduos em questão não tinham nenhum direito que os proporcionasse viver em 

nenhum ambiente específico, ou de ter o ambiente ao seu redor preservado. Inclusive, 

nesse caso, a Corte reiterou que “nem o artigo oitavo, nem qualquer um dos outros 

artigos da Convenção são especificamente projetados para fornecer proteção 

geral do meio ambiente como tal.”1610 Esta fala é um indicativo de como tal artigo 

está moldado em termos antropocêntricos, cuja compreensão leva o meio ambiente 

a ser protegido apenas porque é de uso da humanidade.  O único artigo considerado 

violado nesse caso foi o 6 (1), pelo fato de o Estado não ter feito cumprir uma decisão 

de seu Tribunal nacional.

3.3 CUMPRIMENTO DE LEIS NACIONAIS 

É claro que a CEDH considera que a proteção do meio ambiente em si não é 

considerada um direito dentro das garantias da Convenção Europeia de Direitos 

Humanos. No entanto, se tal direito existe em lei nacional, pode haver uma reivindicação 

separada por falha no cumprimento de tal lei. Um fator que incumbe responsabilidade 

estatal em casos ambientais é, portanto, o cumprimento de sua jurisdição doméstica. A 

CEDH requer que no mínimo os Estados sigam seus próprios padrões estabelecidos de 

1608 CEDH, Caso Öneryildiz v. Turquia. Acórdão de 18 de junho de 2002, proc. 48939/99
1609 CEDH, Caso Kyrtatos v. Grécia. Acórdão de 22 de agosto de 2003, proc. 41666/98
1610 CEDH, Caso Kyrtatos v. Grécia, Acórdão de 22 de agosto de 2003, proc. 41666/98
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legislação, como a própria Convenção prevê no artigo 6(1). De acordo com Shelton1611, 

a questão do cumprimento de leis domésticas é particularmente importante quando o 

país tem delimitado um direito constitucional à proteção do meio ambiente.     

Esse aspecto de falta de aplicação das leis nacionais como motivo para 

violação da Convenção aparece em casos como Guerra v. Itália1612, López Ostra, Taskin 

v. Turquia1613 e Fadeyeva. As atividades industriais dos países em questão dividiam-

se entre operação ilegal e violação de leis ambientais e taxas de emissão. Em López 

Ostra e Taskin os países estavam até cientes da situação e os respectivos tribunais 

nacionais já haviam expedido ordens de desligamento de tais instalações, mas suas 

decisões foram ignoradas. De acordo, todos foram julgados por serem incapazes de 

administrarem corretamente sua própria justiça1614. 

Um outro claro exemplo é o caso de Okyay e Outros v. Turquia1615. O caso foi 

levado perante a CEDH por causa da falha de autoridades turcas em fazer cumprir 

direitos constitucionais e leis ambientais. Os requerentes haviam primeiramente levado 

o caso a cortes nacionais, alegando que o funcionamento das usinas termelétricas 

no sudoeste da Turquia estaria prejudicando o meio ambiente em si e ainda pondo 

em risco a vida e saúde da população próxima às mesmas. Para dar fundamento ao 

processo eles argumentaram que o artigo 56 da Constituição Turca garantia a todos 

o direito a viver em um ambiente saudável e balanceado. Desta forma, mesmo que 

individualmente eles não tenham tido perdas ou danos significativos, a CEDH decretou 

que o artigo 6 (1) tinha sido violado devido ao não cumprimento do julgamento das 

cortes domésticas pelas autoridades locais.

As legislações e provisões nacionais também mostram-se importantes em casos 

com temática ambiental nos quais os requerentes buscam fazer cumprir a proteção 

ambiental prevista em seu país, mesmo que não tenham tido diretamente sua saúde e 

vida familiar afetadas1616. 

3.4 DOUTRINA DE MARGEM DE APRECIAÇÃO

Ao assegurar que os direitos domésticos relacionados ao meio ambiente e 

que os deveres dos Estados para garantir os mesmos sejam devidamente cumpridos 

e respeitados de acordo com cada legislação doméstica, a CEDH leva em grande 

1611 SHELTON, Dinah. Developing Substantive Environmental Rights. Journal of Human Rights and 
the Environment, Washington, v. 1, n. 1, p. 89-120, março 2010.
1612 CEDH, Caso Guerra e Outros v. Itália. Acórdão de 19 de fevereiro de 1998, proc. 116/1996/735/932
1613 CEDH, Caso Taskin e outros v. Turquia. Acórdão de 10 de novembro de 2004, proc. 46117/99
1614  BOER, BOYLE; 2013
1615  CEDH, Caso Okyay e outros v. Turquia. Acórdão de 6 de setembro de 2005, proc. 36220/97
1616  SHELTON; 2010

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2236220/97%22]%7D
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consideração a maneira pela qual o Estado faz cumprir suas leis. Isto porque o Estado 

precisa aplicar suas decisões de modo a considerar tanto a comunidade num todo 

quanto os indivíduos que podem ter sido afetados por alguma interferência ao meio 

ambiente, e muitas vezes leis ambientais englobam uma esfera técnica de amplas 

possibilidades de atuação1617.

A atuação da CEDH em casos que requerem essa análise leva em conta alguns 

fatores. Deve-se considerar que o artigo 8 da Convenção garante direitos que não 

são absolutos, mas sim qualificados. Os seus limites são dados pelo parágrafo 2, que 

prevê que não deve haver nenhuma interferência no exercício do artigo 8(1) a não 

ser que esta seja de acordo com a lei e considerada necessária em uma sociedade 

democrática.

Desta forma, para que o CEDH considere a violação deste artigo, será 

necessária a constatação de que houve de fato uma interferência no direito que este 

garante, e depois que se determine se a mesma pode ou não ser justificada pelo 

artigo 8(2).  A Corte já explicou que o teste para a tal necessidade dentro de uma 

sociedade democrática demanda que a interferência em questão corresponda a uma 

necessidade social imperativa. As razões para essa interferência devem ser então 

relevantes e suficientes. Para estabelecer quais interferências são legítimas e passíveis 

dentro do artigo 8(2), é aplicado o chamado teste de proporcionalidade. Este, junto 

com a balança de interesses sempre analisada e a margem de apreciação concedida 

aos Estados, constituem o centro da jurisprudência da CEDH em casos que conectam 

direitos humanos a temáticas ambientais1618. 

De modo sucinto, a margem de apreciação “determina o escopo da revisão 

judicial da ação estatal e o grau de deferência concedido aos estados na decisão sobre 

a implementação e aplicação de direitos garantidos na Convenção Europeia”1619. Já a 

balança de interesses, como o próprio nome indica, busca o equilíbrio dos interesses 

de um indivíduo com os interesses da comunidade.  

CONCLUSÃO

Ao analisar o compilado de casos com viés ambiental julgados pela CEDH, 

pode-se inferir algumas informações chaves que melhor ajudam a compreender seu 

funcionamento atual e algumas perspectivas para sua futura jurisdição, conforme 

depreende-se das conclusões objetivas da pesquisa:

1617  SHELTON; 2010
1618 FITZMAURICE, MARSHALL; 2007
1619 SHELTON, Dinah. The Boundaries of Human Rights Jurisdiction in Europe. Duke Journal of 
Comparative & International Law, Durham, n. 13, p. 95-154, 2003. p. 129
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1. Ficou evidenciado  que a CEDH desenvolveu um certo tipo de direito 

indireto ao meio ambiente por meio da interpretação de outros 

artigos da Convenção Europeia de Direitos Humanos que garantem 

direitos civis e políticos, como o direito à vida, à propriedade privada 

e familiar e a um julgamento justo, além de ter garantido o direito 

procedural de acesso à informações ambientais relevantes. 

2. Isso foi garantido pela CEDH concedendo uma margem de apreciação 

aos Estados para melhor aplicarem e cumprirem suas leis ambientais 

e as garantias da Convenção, visto que as autoridades nacionais são 

tidas como mais qualificadas para tomarem decisões em assuntos de 

viés ambiental, os quais frequentemente abrangem aspectos sociais 

e econômicos que também devem ser levados em conta. 

3. A convergência entre as normas e garantias sobre leis de direitos 

humanos e leis de proteção ambiental é um fenômeno crescente que 

se manifesta por meio do greening de direitos existentes.

4. Pode-se afirmar que não se presencia a criação de um novo direito, 

mas sim uma percepção evolutiva da dimensão ambiental de 

algumas provisões da Convenção, nomeadamente as que fazem 

referência ao respeito à vida familiar e privada. O que se presencia 

é um processo de complementação de certos direitos tradicionais 

como resultado da crescente conscientização e preocupação com 

assuntos ecológicos. 

5. O direcionamento dessa proteção indireta concedida pela CEDH 

pode ser contestado, sobretudo em vista dos alarmantes problemas 

ambientais que assolam o planeta e que colocam em xeque a visão 

de proteção ecológica visando apenas o bem-estar humano. 

6. Apesar dos esforços da Corte em conceder por meio de sua 

jurisprudência e interpretação da Convenção como um instrumento 

vivo um direito ao meio ambiente, fica aquém de reconhecer um 

ambiente satisfatório ou sustentável como um interesse público 

significativo. 

7. Nota-se que a CEDH conseguiu, principalmente fundamentando-se 

no artigo 8 da Convenção, consolidar um direito indireto ao meio 

ambiente ao garantir a proteção do bem estar e saúde da vida 

familiar e privada contra danos na natureza, além de consolidar 
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direitos procedurais de acesso à informação e participação em 

tomada de decisões ambientais. Essa proteção, contudo, mostrou-se 

insuficiente tendo em vista as proporções gigantescas que tomaram 

os danos ecológicos hodiernamente, os quais ainda não têm tanta 

prioridade no corpo de direitos humanos. 



13. QU’EST-CE QUE LE RACISME 
ENVIRONNEMENTAL?1620 
CONSIDERAÇÕES SOBRE RACISMO 
AMBIENTAL E A HIDRELÉTRICA DE BELO 
MONTE

LÍVIA REGINA BATISTA
Doutora em Direito Ambiental pela Universidade de São Paulo

1. Introdução

Sentindo-me provocada com a problemática do racismo, pretendo com o 

presente ensaio realizar um exercício de atualidade em relação às ferramentas 

conceituais elaboradas por Michel Foucault, particularmente o conceito de “biopoder”, 

a fim de repensar o racismo ambiental constatado no processo de licenciamento da 

Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Brasil.

Para tanto, inicio apresentando uma síntese dos principais impactos sociais e 

ambientais da construção da mencionada usina hidrelétrica, tomando como fonte o 

documento elaborado pelo Instituto Socioambiental, intitulado “Dossiê Belo Monte: 

não há condições para a Licença de Operação”1621 e publicado em 29 de junho de 

2015. Trata-se de uma organização da sociedade civil brasileira fundada em 1994 

e transformada em Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 

em 2001, cujo foco de trabalho é a proteção de direitos socioambientais, propondo 

1620 Tomou-se a liberdade de, com o título do presente ensaio, partir da sua construção em forma 
de pergunta (“qu’est-ce que...?”) utilizada por Michel Foucault em alguns de seus trabalhos. Assim, 
pretendendo repensar a problemática do racismo ambiental no Brasil, necessário perguntar-se: “qu’est-
ce que le racisme environnemental”?.
1621 O documento encontra-se disponível online, em sua íntegra, no website do Instituto 
Socioambiental. Ver: VILLAS-BÔAS, André et al. Dossiê Belo Monte: não há condições para a licença de 
operação. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2015.
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soluções de forma integrada tanto a questões sociais quanto ambientais1622 – de 

forma que a sua atuação junto a populações indígenas e de comunidades tradicionais 

considero bastante importante e apropriada ao que busco analisar. Partindo desse 

ponto de vista (militante, acredito), pretendo problematizar, no sentido “foucaultiano” 

de problematização1623, o racismo ambiental no Brasil. 

Em seguida, procedo a uma leitura do curso que Michel Foucault lecionou em 

1975-1976 no Collège de France, publicado sob o título de “Em Defesa da Sociedade”1624 

– particularmente a aula de 17 de março de 1976, que introduz a problemática do 

“racismo de Estado” em relação ao “biopoder”. O mesmo tema já havia aparecido, 

anteriormente, no último capítulo de “História da Sexualidade I: A Vontade de Saber”1625 

e foi retomado no curso lecionado em 1977-1978, também no Collège de France, e 

publicado sob o título de “Segurança, Território, População”1626. 

A partir disso, estabeleço uma relação (atual) entre o racismo ambiental 

então constatado no Brasil e o conceito de biopoder formulado por Michel Foucault 

– pretendendo, assim, a sua atualização, no sentido de “atualidade” especialmente 

abordado por François Ewald em seu “Foucault et l’actualité”1627, ainda que, na 

oportunidade da elaboração de mencionadas ferramentas conceituais, ainda não 

houvesse se iniciado o movimento socioambiental.

Trata-se de um trabalho ainda em andamento, de forma que as conclusões 

apresentadas não são propriamente conclusões finais, mas indicações para o 

aprofundamento de um projeto de pesquisa fundamentado no socioambientalismo e 

no combate ao racismo ambiental no contexto brasileiro.

1622 Essas informações foram obtidas a partir do próprio website do Instituto Socioambiental. Ver: 
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. O ISA. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa>. 
Acesso em: 11 dez. 2017.
1623 Utilizo aqui o termo “problematizar” como entendido por Michel Foucault, ou seja: 
“problematização” como o conceito que perpassa todo o seu projeto, no decorrer de suas obras e cursos 
– no sentido de colocar um tema, uma questão, em evidência, constituindo-o como objeto relevante 
para o pensamento – e ultrapassando, rompendo os limites anteriormente impostos.
1624 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: 
Martins Fontes, 2005. 
1625 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições 
Graal, 1999. 
1626 FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-
1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
1627 EWALD, François. Foucault et l’actualité. In: FRANCHE, D. et al. Au risque de Foucault. Paris: 
Editions du Centre Pompidou, 1997.
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2. A problemática do “racismo ambiental” no Brasil: o caso de Belo Monte

O contexto que ora proponho a fim de repensarmos a problemática do racismo 

ambiental é que as mudanças climáticas são “inequívocas”1628. Essa é a primeira 

conclusão dada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas em 

seu quinto relatório, publicado em 2014. No mesmo documento, conclui-se que seja 

“extremamente provável” que a influência humana sobre o sistema climático tenha 

sido a causa dominante de suas mudanças observadas desde meados do século 

XX1629. No entanto, muito embora o sistema climático seja único, os impactos de 

suas mudanças são distribuídos de forma desigual em todo o mundo, de forma que 

determinados grupos sociais suportam desproporcionalmente as consequências 

negativas de problemas ambientais relacionados às mudanças climáticas.

No caso brasileiro, o que muito se relaciona à mitigação das mudanças 

climáticas, a matriz energética possui uma das maiores participações de energia 

renovável na geração de eletricidade no mundo. Isso deve-se, contudo, principalmente 

a nossa dependência de grandes usinas hidrelétricas – as quais, de acordo com o 

Balanço Energético Nacional referente ao ano de 2016, representam cerca de 68,1% 

da oferta de energia elétrica no país1630. Esta é uma característica positiva em termos 

de mitigação das mudanças climáticas, considerando que se trata de uma fonte de 

energia mais “limpa”, uma vez que gera emissões significativamente mais baixas 

de gases de efeito estufa, bem como de outros poluentes, quando comparada aos 

combustíveis fósseis. 

No entanto, o que muitas vezes se ignora é: às custas de que(m) isso acontece? 

Admite-se a noção, atualmente, de que uma fonte de energia renovável não é 

necessariamente sustentável, porquanto esta se define como a energia da qual decorre 

um impacto mínimo na saúde da sociedade e do meio ambiente1631. E, a respeito 

dessa questão, tomo como fonte o “Dossiê Belo Monte” publicado pelo Instituto 

Socioambiental em 29 de junho de 2015, a respeito dos principais impactos sociais e 

1628 PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. Climate change 2014: 
synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. Genebra: IPCC, 2014, p. 47.
1629 Idem.
1630 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Balanço Energético Nacional 2017: Relatório Síntese, 
Ano Base 2016. Disponível em: <https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20
Relat%C3%B3rio%20Final_2017_Web.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2017. 
1631 COMISSION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Report on the ninth session. Disponível em: 
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.17/2001/19%20%28SUPP%29&Lang=>. 
Acesso em: 15 mar. 2018, p. 36.
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ambientais da construção da usina sobre as populações indígenas e de comunidades 

tradicionais1632 que habitam a região.

A Usina Hidrelétrica de Belo Monte está localizada no Rio Xingu, na região 

do Município de Altamira, Estado do Pará – região de ausência histórica do Estado. 

A primeira constatação dos pesquisadores do Instituto Socioambiental é que a 

sua construção é “símbolo de inadimplência socioambiental e desrespeito às 

populações”1633 – o que é explicitado pelos indicativos a seguir apresentados.

Em 01 de fevereiro de 2010, o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis concedeu uma “licença ambiental prévia” ao projeto, 

devidamente acompanhada de “condicionantes socioambientais de viabilidade da 

usina”, dentre as quais constavam diversas medidas de compensação relacionadas à 

qualidade de vida das populações atingidas por sua construção, a serem cumpridas 

pela Norte Energia S/A – empresa responsável por sua operação. 

No entanto, instalada a obra: 

[concretizaram-se], aos poucos, os principais impactos que deveriam 

ter sido evitados pelas ações antecipatórias: a sobrecarga de 

equipamentos públicos, a degradação ambiental da região, a piora 

da qualidade de vida das populações locais e a perda dos recursos 

naturais essenciais à manutenção das formas de vida dos povos 

indígenas e comunidades tradicionais da região1634.

1632 A título de curiosidade, temos que, atualmente, “comunidade tradicional” pode ser legalmente 
definida como um “grupo culturalmente diferenciado que se reconhece como tal, possui forma 
própria de organização social e ocupa e usa territórios e recursos naturais como condição para a sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 
práticas geradas e transmitidas pela tradição”. Cf.: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei n.º 13.123, de 
20 de maio de 2015. Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 
1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3o e 4o do Artigo 16 da Convenção 
sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre 
o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e 
sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida 
Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13123.htm>. Acesso em: 12 dez. 2017. Além disso, 
quando habitantes de unidades de conservação – como é o caso de muitas que habitam a região do 
Município de Altamira, ora analisada –, suas atividades são regulamentadas pelo Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza. Cf. : REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei n.º 9.85, de 18 de 
julho de 2000. Regulamenta o art. 225, §1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm>. Acesso em: 12 dez. 2017.
1633 VILLAS-BÔAS, André et al. Dossiê Belo Monte: não há condições para a licença de operação. São 
Paulo: Instituto Socioambiental, 2015, p. 04.
1634 Ibidem, p. 06.
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Para além do atraso na implementação da infraestrutura necessária, também 

a necessidade de reassentamento da população, obrigada a deixar a região. 

Especificamente em relação às comunidades tradicionais de ribeirinhos, na área 

rural, não foi respeitado o seu direito “a serem [reassentadas] em condições similares 

àquelas em que antes moravam”1635. Não foram implementados os reassentamentos 

rurais coletivos que haviam sido previstos nas condicionantes e, dadas as negociações 

extremamente assimétricas, essas comunidades foram levadas a aceitar indenizações 

muito baixas, que não permitiram a sua manutenção na beira do rio – ainda que 

seu meio de subsistência consista majoritariamente na pesca. Ou seja: a remoção 

compulsória da população de comunidades tradicionais não considerou as suas 

especificidades socioculturais, inviabilizando o seu modo de vida ribeirinho.

Também em relação às populações indígenas, ainda que a Norte Energia S/A 

alegue ter distribuído R$212 milhões, constatou-se que “em lugar de serem investidos, 

de forma estruturada, na mitigação e compensação dos impactos, esses recursos 

foram principalmente utilizados no fornecimento de bens materiais”, de forma a 

consolidar “um inaceitável padrão clientelista de relacionamento” e, assim, “deixando 

como legado a desestruturação social e o enfraquecimento dos sistemas de produção 

de alimentos nas aldeias, colocando em risco a saúde, a segurança alimentar e a 

autonomia desses povos”1636.

Em resumo: a “renovabilidade” e pretensa “sustentabilidade” da matriz 

energética brasileira, dependente da construção de grandes usinas hidrelétricas, 

ocorre às custas de um desrespeito institucionalizado aos direitos das comunidades 

tradicionais e de populações indígenas, desestruturando o seu modo de subsistência 

próprio. Entendo, com base nisso, que a construção da Usina Hidrelétrica de Belo 

Monte deve, pois, ser tratada como um caso de “racismo ambiental”.

Quanto a esse conceito, em manifesto de lançamento da Rede Brasileira de 

Justiça Ambiental, no Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental, Trabalho 

e Cidadania, realizado em 2001, firmou-se o seguinte entendimento a respeito da 

“injustiça” ambiental:

As populações tradicionais de extrativistas e pequenos produtores, que 

vivem nas regiões da fronteira de expansão das atividades capitalistas, 

sofrem as pressões do deslocamento compulsório de suas áreas de 

moradia e trabalho, perdendo o acesso a terra, a matas e a rios, sendo 

expulsas por grandes projetos hidrelétricos, viários ou de exploração 

1635 Ibidem, p. 12.
1636 VILLAS-BÔAS, André et al. Dossiê Belo Monte: não há condições para a licença de operação. São 
Paulo: Instituto Socioambiental, 2015, p. 18.
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mineral, madeireira e agropecuária. (...) Todas estas situações refletem 

um mesmo processo: a enorme concentração de poder na apropriação 

dos recursos ambientais que caracteriza a história do país. Uma 

concentração de poder que tem se revelado a principal responsável 

pelo que os movimentos sociais vêm chamando de injustiça ambiental. 

Entendemos por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual sociedades 

desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga 

dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa 

renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, 

aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis1637.

Trata-se de uma articulação horizontal entre diversos membros da sociedade 

civil, inclusive acadêmicos, que claramente identifica o “deslocamento compulsório”, 

ou melhor, “expulsão” das comunidades tradicionais de suas áreas de moradia e 

trabalho em virtude de “grandes projetos hidrelétricos” como “injustiça ambiental”, 

reflexo da “concentração de poder” em uma sociedade desigual que, justamente por 

isso, destina a maior carga dos danos ambientais a essa população.

Entendo, no entanto, que essa situação deve ser tratada como um problema 

ainda maior que a “injustiça”, sob o termo de “racismo ambiental”. Não se trata da 

exclusão de parte da população, mas justamente de uma população não-branca (o 

dossiê analisado havia identificado 13 terras indígenas impactadas1638 pela construção 

da usina na região do Município de Altamira, ocupadas por 11 povos indígenas 

diferentes, além das demais comunidades tradicionais) e que se encontra em situação 

de vulnerabilidade – cuja qualidade de vida se tornou ainda pior com a displicência 

da empresa no cumprimento das condicionantes, bem como do Estado em seu 

monitoramento. 

Nesse sentido, o poema de Nayyirah Waheed muito bem resume esse salto 

conceitual que ora estabeleço entre “injustiça” ambiental e “racismo” ambiental, 

recomendando que “nunca acredite em ninguém que diga que não enxerga cores. Isso 

significa que, para eles, você é invisível”1639. 

1637 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Manifesto de Lançamento da Rede Brasileira de 
Justiça Ambiental. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/informma/item/8077-manifesto-de-
lan%C3%A7amento-da-rede-brasileira-de-justi%C3%A7a-ambiental>. Acesso em: 05 dez. 2017.
1638 São elas: Terra Indígena Paquiçamba; Terra Indígena Arara da Volta Grande do Xingu; Terra 
Indígena Trincheira/Bacajá; Terra Indígena Cachoeira Seca; Terra Indígena Arara; Terra Indígena 
Kararaô; Terra Indígena Koatinemo; Terra Indígena Kuruaya; Terra Indígena do Igarapê Ipixuna; Terra 
Indígena Xipaya; Terra Indígena Apyterewa; Terra Indígena Ituna/Itata; e Terra Indígena Juruna. Cf.: 
VILLAS-BÔAS, André et al. Dossiê Belo Monte: não há condições para a licença de operação. São Paulo: 
Instituto Socioambiental, 2015, pp. 68-71.
1639 WAHEED, Nayyirah. Salt. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013, 
p. 140.
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Para além de uma situação injusta, portanto, o que se observa é a segregação 

e a consequente hierarquização fundada na ideia de diferentes “raças” da espécie 

humana: raça, esta “sombra sempre presente sobre o pensamento e a prática das 

políticas do Ocidente”1640 – e uma “política da raça” que se relaciona, em última análise, 

a uma “política da morte”. 

Por isso, necessário problematizar a questão chamando-a pelo seu nome que 

entendo mais adequado, tendo em vista o envolvimento tão intenso de minorias 

étnicas, um resquício da população há muito colonizada, como as maiores impactadas 

no caso: “racismo ambiental”. E isso porque, de acordo com Robert D. Bullard, o 

movimento ambientalista mainstream não sabe (ou não quer) lidar adequadamente 

com a mencionada questão1641, de forma que “o racismo [institucional] é um fator-

chave no planejamento e na tomada de decisões ambientais” e que “o racismo 

ambiental é reforçado por instituições governamentais, legais, econômicas, políticas 

e militares”1642.

3. O racismo e o “biopoder” de Michel Foucault

Michel Foucault aborda especificamente a questão do racismo [institucional], 

no mesmo sentido de fator-chave na tomada de decisões pelo Estado – ou melhor, o 

nascimento do “racismo de Estado” – em aula dada no Collège de France em 17 de 

março de 1976.

Na oportunidade, então, o autor explica que o fenômeno fundamental no 

direito político do século XIX diz respeito à “assunção da vida pelo poder”1643, ou seja, 

“uma tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo, [...] uma certa inclinação 

que conduz ao que poderia chamar de estatização do biológico”1644. O que se observa 

nesse momento é que, em complemento ao direito de “fazer morrer e deixar viver” 

abordado por uma teoria clássica da soberania, instalou-se um novo direito, cabendo 

ao soberano “um poder exatamente inverso: o direito de fazer viver e de deixar 

morrer”1645.

1640 MBEMBE, Achille. Necropolítica. Arte & Ensaios, n. 32, p. 123-151, Rio de Janeiro, 2016, p. 128.
1641 Até mesmo por isso é que se deve a maior inclusão do termo “injustiça” ambiental no vocabulário 
acadêmico e mesmo ativista, em vez de falarmos claramente no “racismo” ambiental que, muitas vezes, 
decorre da tomada de decisões no âmbito das políticas públicas ambientais.
1642 BULLARD, Robert D. Anatomy of environmental racism and the environmental justice movement. 
In: BULLARD, R. D. (ed.). Confronting environmental racism: voices from the grassroots. Boston: South End 
Press, 1993, p. 15.
1643 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: 
Martins Fontes, 2005, p. 285.
1644 Ibidem, pp. 285-286.
1645 Ibidem, p. 287.
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Essa temática já havia sido introduzida no último capítulo de “História da 

Sexualidade I: A Vontade de Saber, publicado no mesmo ano de 19761646. Assumindo a 

função de “gerir a vida”, o Estado passa a exercer o poder sob duas formas interligadas: 

de um lado, “as disciplinas: anátomo-política do corpo humano” e, de outro, os 

“controles reguladores: uma biopolítica da população” – de forma que “as disciplinas 

do corpo e as regulações da população constituem os dois pólos em torno dos quais 

se desenvolveu o organização do poder sobre a vida”1647. Outro aspecto importante 

abordado, então, é a relação do exercício desde biopoder com o desenvolvimento 

do capitalismo, enquanto seu “elemento indispensável”, porquanto as suas técnicas 

“operaram, também, como fatores de segregação e de hierarquização social, agindo 

sobre as forças respectivas tanto de um como de outros, garantindo relações de 

dominação e efeitos de hegemonia”1648.

E, assim, o “limiar de modernidade biológica” de uma sociedade é caracterizado 

pelo “momento em que a espécie [humana] entra como algo em jogo em suas próprias 

estratégias políticas”1649. O biopoder é, então, identificado como o “conjunto dos 

mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui suas características 

biológicas fundamentais vai poder entrar numa política, numa estratégia política, 

numa estratégia geral de poder”1650. 

Mas, em termos de mecanismos (ou tecnologias) de poder, de que forma esse 

biopoder se exerce? 

Retomando a leitura do curso de 1975-1976, Michel Foucault entende que a 

emergência do biopoder fez com que o racismo fosse inserido nos mecanismos de 

Estado. O “racismo de Estado” trata-se, pois, de uma condição indispensável “para 

poder tirar a vida de alguém, para poder tirar a vida dos outros”1651 – logo, uma 

1646 No mesmo trabalho, Michel Foucault aborda brevemente a questão do racismo, no entanto, 
enquanto relacionado aos dispositivos de sexualidade: “Ocorreu, a partir da segunda metade do século 
XIX, que a temática do sangue foi chamada a vivificar e a sustentar, com toda uma profundidade histórica, 
o tipo de poder político que se exerce através dos dispositivos de sexualidade. O racismo se forma nesse 
ponto (racismo em sua forma moderna, estatal, biologizante): toda uma política do povoamento, da 
família, do casamento, da educação, da hierarquização social, da propriedade, e uma longa série de 
intervenções permanentes ao nível do corpo, das condutas, da saúde, da vida quotidiana, receberam 
então cor e justificação em função da preocupação mítica de proteger a pureza do sangue e fazer 
triunfar a raça”. Cf.: FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 1999, p. 140.
1647 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal, 
1999, p. 131.
1648 Ibidem, p. 133.
1649 Ibidem, p. 134.
1650 FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-
1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 03.
1651 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: 
Martins Fontes, 2005, p. 306.
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condição indispensável para o exercício do biopoder pelo Estado.

Tal indispensabilidade se liga diretamente às “funções do racismo”, como 

apresentadas pelo autor em aula. Primeiro, o racismo tomado como tecnologia de 

poder funciona no sentido de “fragmentar, fazer cesuras no interior desse contínuo 

biológico a que se dirige o biopoder” – e, dessa forma, estabelecer um “corte entre o 

que deve viver e o que deve morrer”1652 a partir da distinção, qualificação e posterior 

hierarquia de “raças”. E, segundo, o racismo permite uma “relação positiva” – como 

que “guerreira”, ou melhor, “biológica” – de que “se você quer viver, é preciso que outro 

morra” de uma maneira compatível com o exercício do biopoder, ou seja, “eliminação 

do perigo biológico e fortalecimento, diretamente ligado a essa eliminação, da própria 

espécie ou da raça”1653.

É por isso que: 

[o] racismo vai se desenvolver primo com a colonização, ou seja, com 

o genocídio colonizador. Quando for preciso matar pessoas, matar 

populações, matar civilizações, como se poderá fazê-lo, se se funcionar 

no modo do biopoder? Através dos temas do evolucionismo, mediante 

um racismo1654.

No mesmo sentido, Achille Mbembe também relaciona a escravidão como uma 

das primeiras instâncias de exercício do biopoder:

Qualquer relato histórico do surgimento do terror moderno precisa 

tratar da escravidão, que pode ser considerada uma das primeiras 

instâncias da experimentação biopolítica. Em muitos aspectos, a 

própria estrutura do sistema de colonização e suas consequências 

manifesta a figura emblemática e paradoxal do estado de exceção. 

Aqui, essa figura é paradoxal por suas razões. Em primeiro lugar, no 

contexto da colonização, figura-se a natureza humana do escravo 

como uma sombra personificada. De fato, a condição de escravo 

resulta de uma tripla perda: perda de um “lar”, perda de direitos sobre 

seu corpo e perda de status político. Essa perda tripla equivale a 

dominação absoluta, alienação ao nascer e morte social (expulsão da 

humanidade de modo geral)1655.

1652 Ibidem, p. 305.
1653 Ibidem, p. 306.
1654 Ibidem, p. 307.
1655 MBEMBE, Achille. Necropolítica. Arte & Ensaios, n. 32, p. 123-151, Rio de Janeiro, 2016, pp. 
130-131.
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Por fim, a respeito do direito de tirar a vida, “o direito de fazer morrer”, 

vale ressaltar, Michel Foucault explicita, ainda, que pode ser exercido direta ou 

indiretamente – o que, neste ponto, inclui “o fato de expor à morte, de multiplicar 

para alguns o risco de morte ou, pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, 

a rejeição, etc”1656. Com isso, os limites entre a vida e a morte – e, portanto, também 

entre a inclusão e a exclusão – tornam-se uma expressão da soberania do Estado.

O “racismo de Estado”, portanto, é um mecanismo ou tecnologia de poder, que 

funciona de forma a garantir ao soberano o exercício de seu direito de “deixar viver” e 

de “fazer morrer” – estando, dessa forma, “efetivamente inscrito no funcionamento de 

todos os Estados”1657.

Mais recentemente, também o conceito de “necropoder” apresentado por 

Achille Mbembe parte do mesmo pressuposto que “a expressão máxima da soberania 

reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e 

quem deve morrer”1658, relacionando-o à ocupação colonial na atualidade. “Nesse 

caso”, para o autor, “a soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não 

importa, quem é ‘descartável’ e quem não é”1659, estabelecendo “formas novas e únicas 

da existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida 

que lhes conferem o status de ‘mortos-vivos’”1660.

4. O racismo ambiental e a “atualidade” de Michel Foucault

Como posto na introdução, o presente ensaio surgiu de sentir-se a autora 

provocada a respeito da problemática do racismo, bem como da atualidade (ou 

então, da atualização) das ferramentas conceituais elaboradas por Michel Foucault. 

Nesse sentido, em seu “Foucault et l’actualité”, François Ewald questiona-se: “Foucault 

é um filósofo ainda atual? Os temas que Foucault colocou na agenda ainda são 

relevantes”1661? 

E, enfim: qual a sua atualidade?

Desde as reflexões de Michel Foucault sobre o presente, a atualidade e os 

acontecimentos, François Ewald explica, então, que “o presente é marcado pela 

repetição de um acontecimento anterior e a atualidade, a nossa atualidade, é 

1656 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: 
Martins Fontes, 2005, p. 306.
1657  Ibidem, p. 312.
1658  Ibidem, p. 123.
1659  Ibidem, p. 135.
1660  Ibidem, p. 146.
1661  EWALD, François. Foucault et l’actualité. In: FRANCHE, D. et al. Au risque de Foucault. Paris: 
Editions du Centre Pompidou, 1997, p. 203.
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marcada pela recorrência deste acontecimento que passou e que, embora passado, 

permanece presente e, em todo caso, sempre nos guia”1662. A partir das considerações 

desenvolvidas no presente ensaio, entendo que o presente é marcado pela repetição 

do “racismo de Estado”, nascido – de acordo com o autor – no século XIX e também a 

nossa atualidade é marcada pela recorrência deste acontecimento, é por ele guiada 

em diversos aspectos – como, por exemplo, em políticas públicas ambientais.

Dessa forma, em sua função de “filósofo-jornalista”, na posição que se encontra 

de questionar a verdade, acredito que Michel Foucault se interessaria pela atualização 

de suas ferramentas conceituais para entender o racismo ambiental no contexto 

brasileiro, como no caso apresentado: em decorrência da construção de uma usina 

hidrelétrica em região anteriormente ocupada por diferentes populações indígenas e 

de comunidades tradicionais, em nome de um suposto desenvolvimento “sustentável”. 

Até mesmo porque, como enunciou François Ewald, “certamente, é um dos 

lugares mais ativos do pensamento de Foucault, esta questão das minorias – ou 

maiorias –, de direitos, de discriminações”1663. Ou seja: a discriminação das minorias 

era, de fato, uma questão interessante a Michel Foucault em seus trabalhos – de forma 

que é também interessante o problema da tomada de decisões no âmbito de políticas 

ambientais, em prol de uma (incerta1664) melhoria da qualidade de vida da população 

em geral, mas que, ao mesmo tempo, exclui a população não-branca da região mais 

próxima, impactando o seu modo tradicional de vida e, portanto, deixando-a morrer.

Entendo ser isso o que aconteceu  no presente caso: o Estado, enquanto 

soberano nessa relação de poder, exerceu o seu direito de fazer viver e de deixar 

morrer sobre a população vulnerável da região do Município de Altamira. Com um 

discurso em favor da mitigação das mudanças climáticas, favorecendo a geração de 

energia a partir de uma fonte (supostamente) limpa e, com isso, o desenvolvimento 

sustentável no âmbito nacional, declarou-se a exclusão, a morte ainda que indireta 

de populações indígenas e de outras comunidades tradicionais habitantes da região, 

trazendo-lhes consequências que impactam diretamente o seu modo de subsistência 

e pioram a sua qualidade de vida. A partir de uma cesura previamente estabelecida 

entre a população ocidentalizada e aquelas populações indígenas e tradicionais, 

resquício da população “nativa” desde o processo de colonização, estabelece-se uma 

relação no sentido de que, para que uma parte específica da população “nacional” 

viva, é preciso que a outra parte (justamente esta vulnerável e historicamente 

negligenciada pelo Estado) morra.

1662  Ibidem, pp. 203-204.
1663 Ibidem, p. 206.
1664  Incerta dada a nossa dependência a grandes usinas hidrelétricas, como anteriormente explicad.
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Falando também a respeito da colonização – momento histórico primo em 

que, segundo Michel Foucault, o racismo se desenvolve –, não estamos longe de 

abordar o racismo ambiental como apresentado como uma versão mais secular do 

colonialismo1665 sobre essa população, com uma tentativa de incorporá-la nas políticas 

públicas, ainda que em seu prejuízo. Trata-se de uma ocupação colonial moderna, no 

sentido que Achille Mbembe aborda em seu trabalho.

Vale mencionar uma fórmula de “ética foucaultiana” no sentido que:

Existe uma linha ética em Foucault, e uma que está fundamentalmente 

ligada à ideia de que devemos lutar contra esse perigo de repetição. O 

que coloca o problema da atualidade é que o acontecimento é, nesse 

sentido, desde o momento em que podemos fazer essa identificação do 

presente, ao mesmo tempo, a posição de um ato que provavelmente 

quebrará o presente. É algo fundamental, muito presente em Foucault: 

o presente é o que deve ser interrompido1666.

Ou seja: o presente é repetição – no sentido de que quando uma nova relação 

de poder (também de biopoder) instala-se, ela tende a ser perene – mas é também 

a possibilidade, ou mesmo necessidade, permanente de uma ruptura. Assim, observo 

também a importância da publicação de um documento, como foi o “Dossiê Belo 

Monte”, por uma organização da sociedade civil, envolvida diretamente na região, 

demonstrando a resistência ao racismo (de Estado) ambiental enquanto tecnologia 

de poder. No limite, pode ser ao menos um indício de recusa dessa população em ser 

governada por um Estado que se utiliza do racismo ambiental enquanto tecnologia 

de poder e da necessidade de se pensar soluções verdadeiramente sustentáveis (em 

relação a todos) para as mudanças climáticas.

Por fim, observo que “as novas concepções socioambientais contestam a ideia 

1665 A expressão “versão mais secular do colonialismo” foi retirada de obra de Vandana Shiva, 
sobre outra problemática que evidencia o racismo ambiental no Brasil: a biopirataria, relacionada aos 
conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, desenvolvidos no contexto dessas populações 
indígenas e comunidades tradicionais. Nesse sentido, diz a autora que: “The duty to incorporate savages 
into Christianity has been replaced by the duty to incorporate local and national economies into the 
global marketplace, and to incorporate non-Western systems of knowledge into the reductionism of 
commercialized Western science and technology” - evidenciando, portanto, o diferente modo de 
subsistência da população em questão e como o «  racismo ambiental  » envolve a sua exclusão e, 
consequentemente, morte. “O dever de incorporar selvagens ao cristianismo foi substituído pelo dever de 
incorporar as econômicas locais e nacionais no mercado global e incorporar sistemas de conhecimento 
não-ocidentais no reducionismo da ciência e tecnologia ocidentais comercializadas” (tradução nossa). 
Cf.: SHIVA, Vandana. Biopiracy: the plunder of nature and knowledge.  New York: South End Press, 1997, 
p. 02.
1666 EWALD, François. Foucault et l’actualité. In: FRANCHE, D. et al. Au risque de Foucault. Paris: 
Editions du Centre Pompidou, 1997, p. 205.
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de que a biodiversidade – a diversidade de espécies, ecossistemas e genética – seja 

apenas um produto da própria natureza, sem a intervenção humana”1667. 

Assim: 

A biodiversidade é também uma construção cultural e social, e 

resultado da ação humana. As populações humanas não apenas 

convivem com a floresta e conhecem os seres que a habitam, mas 

também a manejam, ou seja, manipulam seus componentes orgânicos 

e inorgânicos. Portanto, o manejo das espécies naturais por populações 

tradicionais resulta no aumento de comunidades vegetais e na sua 

integração com espécies animais e com o homem (p. 131). 

Em vista disso, o racismo ambiental constatado na formulação de políticas 

públicas ambientais no Brasil, como evidenciado acima, não apenas implica na 

“morte” das populações indígenas e comunidades tradicionais. Implica, outrossim, na 

própria descaracterização do pretenso objetivo de desenvolvimento sustentável, dada 

a notória importância dessa parte da população na preservação (e mais, na formação) 

do meio ambiente – do que decorre o movimento socioambiental1668.

5. Conclusões articuladas

5.1 A partir de uma atualização de ferramentais conceituais de Michel Foucault, como 

o seu conceito de “biopoder”, e de sua problematização, constata-se uma situação de 

racismo ambiental no processo de licenciamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

5.2.1 O racismo em sua faceta ambiental é, também, uma tecnologia de biopoder e, 

portanto, uma problemática que se insere ou se repete em nossa atualidade. 

5.2.2 A questão do biopoder (e de seu exercício) atravessa diferentes Estados e 

momentos históricos, colocando-se como central para os debates sobre a produção da 

1667 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica 
e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 130.
1668  “Dar voz” às comunidades é de suma importância no contexto do movimento socioambiental, 
bem como na busca da justiça ambiental. A partir de uma visão da antropologia neomarxista, Antônio 
Carlos Sant’Ana Diegues explica que “grande parte das florestas tropicais e outros ecossistemas ainda 
não destruídos pela invasão capitalista é, em grande parte, habitada por tipos e nações indígenas. 
Muitas delas ainda não foram totalmente incorporadas à lógica do lucro e do mercado, organizando 
parcela considerável de sua produção em torno da auto-subsistência. Sua relação com a natureza, em 
muitos casos, é de verdadeira simbiose, e o uso dos recursos naturais só pode ser entendido dentro de 
uma lógica mais ampla de reprodução social e cultural, distinta da existente na sociedade capitalista”– 
o que foi ignorado no processo de licenciamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Cf.: DIEGUES, 
Antônio Carlos Sant’Ana. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: Editora Hucitec, 2001, p. 79.
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sociedade em diferentes perspectivas – incluindo o que hoje se convencionou chamar 

de “questão ambiental” (ou “socioambiental”).

5.3 Com a exclusão das populações indígenas e de comunidades tradicionais (enquanto 

minorias étnicas) do processo de licenciamento ambiental e a consequente piora de 

sua qualidade de vida com a negligência no tocante às (poucas) condicionantes que 

lhe dizem respeito, o Estado decretou a sua morte.

5.4 Por outro lado, essa população tem demonstrado uma atitude crítica, com ao 

menos um indício de recusa em ser governado dessa forma específica, através do 

racismo ambiental enquanto tecnologia de biopoder.

5.5.1 Assumir que o processo de licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo 

Monte caracteriza-se como exercício de biopoder pelo Estado enquanto soberano, 

a partir do racismo ambiental, portanto, permite enxergar também uma forma de 

resistência, de recusa ao governo sobre a espécie humana – sobre a população.

5.5.2 É necessário pensar em soluções verdadeiramente sustentáveis, dando voz 

às populações indígenas e comunidades tradicionais e permitindo a manutenção 

de seu modo de vida tradicional, em simbiose com o meio ambiente. E, para tanto, 

problematizar a questão nestes termos, tanto política quanto academicamente, 

demonstra-se fundamental.
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1. INTRODUÇÃO

O meio ambiente vem sofrendo com a desenfreada exploração de seus 

recursos naturais, o que contribuiu para o comprometimento da sadia qualidade de 

vida não só da presente, como também das futuras gerações. 

Nesse interim, além dos inenarráveis danos ambientais ocorridos em todo o 

mundo, o crescente número de incêndios canavieiros ocorridos na região nordeste 

e noroeste do estado paulista vem contribuindo para a degradação do meio 

ambiente, tornando-se a responsabilização do infrator, seja nos âmbitos cível, penal 

ou administrativo, um grande marco e um importante instrumento para a proteção, 

prevenção e reparação dos danos, especialmente porque as sanções aplicáveis 

incutem temor nos agentes. Ocorre que, em virtude da apuração da autoria de tais 

eventos ser de difícil constatação, é crescente também as discussões em juízo a esse 

respeito, sendo tais controvérsias cada vez mais conectas a aplicação de excludentes 

de responsabilidade, a existência ou não do nexo de causalidade entre a ocorrência 

do dano e a conduta do agente, bem como acerca da aplicação da responsabilidade 

objetiva ou subjetiva para a reparação de tais danos. 
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Por conseguinte, por ainda haverem diferentes entendimentos na doutrina 

e diferentes decisões dos tribunais pátrios acerca do tema, especialmente no 

âmbito administrativo, ora aplicando a responsabilidade objetiva, ora aplicando a 

reponsabilidade subjetiva, fazendo-se total confusão com os institutos da reparação 

civil do dano ambiental, o tema se tornar atual e importante, observado o atual 

contexto brasileiro.

Assim,  o presente trabalho tem como objetivo geral analisar os elementos 

da responsabilidade no direito pátrio, como especial enfoque na responsabilização 

pelo dano ambiental e, entre os objetivos específicos, demonstrar a possibilidade 

da objetivação do nexo de causalidade na ocorrência de incêndios canavieiros de 

autorias desconhecidas, enumerar os critérios a serem observados, bem como criticar 

a sua não aplicação pelos órgãos e autoridades ambientais do Estado de São Paulo.

Tal temática surgiu a partir da observação de um caso concreto ocorrido na 

propriedade rural pertencente a um familiar, tendo o desenvolvimento do tema 

seguido os métodos hipotético-dedutivo e dedutivo, além da técnica de pesquisa 

utilizada ser a da documentação indireta, tais como revisão bibliográfica e pesquisas 

indiretas (doutrinas e jurisprudências).

2. DA RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS 

2.1 Responsabilidade por dano ambiental: da possibilidade de tríplice punição

Em matéria ambiental, a responsabilidade civil pelo dano é de ordem objetiva, 

ou seja, não é resultante dos elementos tradicionais (conduta humana, culpa ou 

dolo, dano e a existência de vínculo de causalidade entre a conduta e o dano) mas 

sim, de apenas três desses elementos, quais sejam, a prova da ação ou omissão 

do réu, do dano e da existência de relação de causalidade entre os dois primeiros. 

Cabe dizer que mesmo antes da CF/88, já havia na Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei n. 6.938/1981) previsão da responsabilidade civil objetiva do poluidor, 

em seu artigo 14, § 1°. Posteriormente, com a promulgação da Constituição, citada 

lei, foi, ainda, recepcionada, tendo como fundamento para tanto o artigo 225, § 3º, 

o qual não estabeleceu critérios ou elementos vinculados a culpa para determinar 

o dever de reparar os danos causado ao meio ambiente. Consagrou-se, portanto, a 

responsabilidade civil objetiva para reparação dos danos ambientais. Em relação 

a este tipo de responsabilidade cabe citar duas teorias. Em primeiro lugar, a teoria 

do risco criado, na qual aquele que cria o risco, em virtude de sua atividade laboral, 

fica obrigado a reparar o dano ocorrido, salvo se estiver acobertado por alguma 
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causa excludente de culpabilidade, tais como caso fortuito e força maior, bem como 

se provar que tomou todas as medidas cabíveis para evitar a ocorrência daquele 

dano. A segunda refere-se à teoria do risco integral da atividade, a qual fundamenta 

a responsabilidade civil pelos danos ambientais em nosso ordenamento jurídico, 

sendo que diferentemente da primeira teoria, esta não admite a aplicação de causas 

excludentes de culpabilidade, não se importando, ainda, se a atividade exercida é 

lícita ou não.  Nesse sentido, Édis Milaré1669 explica:

A adoção da teoria do risco integral traz como consequências principais 
a facilitar o dever ressarcitório: I) a prescindibilidade de invetigação da 
culpa; II) a irrelevância da ilicitude da atividade; III) a inaplicabilidade 
de excludentes de causalidade

Segundo Leite, citada teoria tem fundamento na socialização dos lucros, tendo 

em vista que “aquele que lucra com uma atividade, deve responder pelo risco ou pela 

desvantagem dela resultante”1670. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, o qual possui orientação firme, consolidada pelo julgamento de recursos 

repetitivos, no sentido de ser aplicado a responsabilidade civil objetiva, com base na 

teoria do risco integral da atividade. Vejamos:

[...] a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada 
pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator 
aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, 
sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano 
ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua 
obrigação de indenizar [...]” (REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/8/2014, DJe de 
5/9/2014 e REsp nº 1.354.536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/3/2014, DJe de 5/5/2014)1671.

Além da responsabilidade pela reparação do dano ambiental ser de ordem 

objetiva, o artigo 225, § 3º, da CF/88, ao dispor que ‘’as condutas e atividade consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados’’, permitiu a tríplice punição do poluidor, consagrando, portanto, a regra 

da cumulatividade das sanções. Assim, a sanção penal (responsabilidade criminal), a 

1669 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters 
Brasil, 2018. p. 451.
1670 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao extrapatrimonial. 2ª. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 64.
1671 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1.374.284/MG da 2ª Secção do STJ. 
Brasília, DF, 27 de agosto de 2014. Disponível em:  http://www.stj.gov.br. Acesso em: 28.jul. 2019.
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sanção administrativa (responsabilidade administrativa) e a sanção civil (obrigação de 

reparar danos causados ao meio ambiente), podem ser aplicadas de forma cumulativa, 

não havendo que se falar na ocorrência de bis in idem, pois em que pese encontrarem-

se ligados a um só motivo, qual seja, a antijuridicidade da conduta causadora do dano, 

existem critérios para a separação dessas punições, entre elas a diversidade dos bens 

tutelados por cada esfera do direito, o órgão que importará a respectiva sanção e o 

padrão da conduta desenvolvida pelos agentes.

No tocante a responsabilização ambiental administrativa, dispõe o artigo 70 

da Lei nº 9.605/98, que considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou 

omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação 

do meio ambiente, sendo as sanções aplicáveis a tais infrações previstas no artigo 

72 do mesmo diploma legal, quais sejam: advertência; multa simples; multa diária; 

apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, 

petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; 

destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; 

embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de 

atividade; restritivas de direitos. As sanções administrativas estão ligadas ao princípio 

do controle do poluidor pelo Poder Público, “materializando-se no exercício do poder 

de polícia administrativa, que, constatando a prática de uma infração, faz instaurar 

o processo de apuração da responsabilidade do agente”1672, impondo-se a sanções 

supracitadas.

Tal sanção diferencia-se das demais, ou seja, da sanção cível e penal, visto 

que é aplicada aos poluidores pelos próprios órgãos ou entidades da Administração 

Pública Direta ou Indireta da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, não 

sendo, portanto, aplicada pelo Poder Judiciário como ocorre nas demais. Outrossim, 

outra importante dúvida a se solucionar é se a reponsabilidade administrativa pelo 

dano ambiental tem natureza jurídica de ordem subjetiva ou objetiva, já que há 

divergências na doutrina e na jurisprudência de nossos tribunais. Segundo Hely 

Lopes Meirelles1673: “a multa administrativa é de natureza objetiva e se torna devida 

independentemente da ocorrência de culpa ou dolo do infrator”. Critica-se, porém, 

que tal entendimento feriria o disposto no artigo 5°, incisos LV e LVII, da CF/88, o qual 

assegura a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo, o direito ao 

contraditório, ampla defesa e da presunção de inocência, sendo que caso se admitisse 

1672 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters 
Brasil, 2018. p. 355.
1673 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. 
p. 222.
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a reponsabilidade objetiva nas sanções administrativas, é o mesmo que admitir que 

tais princípios não existem em nossa Carta Magna. De outro lado, há quem defenda 

que a responsabilidade administrativa ambiental é informada pela “teoria da culpa 

presumida”1674, na qual se presume que a responsabilidade é do infrator, dando a ele, 

contudo, através da inversão do ônus da prova, a possibilidade de demonstrar a sua 

não culpa, o que caso não ocorra, a presunção se tornará certeza, sendo a sanção 

válida.   O Superior Tribunal de Justiça, em que pese haverem diferentes decisões 

sobre o tema, já adotou a teoria subjetiva ou da culpabilidade. Veja:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA 
ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. 
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO ADQUIRENTE DA 
PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA COMO PENALIDADE 
ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR 
O DANO. [...] 7. A questão, portanto, não se cinge ao plano da 
responsabilidade civil, mas da responsabilidade administrativa 
por dano ambiental. [...] 9. Isso porque a aplicação de penalidades 
administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva 
da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve 
obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta 
deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de 
seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a 
conduta e o dano. [...].1675 

Em relação ao direito criminal ambiental, as condutas consideradas crimes 

encontram-se previstas no Código Penal, na Lei de Contravenções Penais, na Lei 

9.605/1998, no Código Florestal e nas leis 7.643/1987 e 6.453/1977, sendo a elas 

aplicadas as mais diversas sanções, sendo a mais grave a privação da liberdade do 

infrator. Segundo Luiz Regis Prado, a aplicação do direto penal mais acertada é a de 

que:

A intervenção penal na proteção do meio ambiente seja feita de 
forma limitada e cuidadosa. Não se pode olvidar jamais que se trata 
de matéria penal, ainda que peculiaríssima, submetida de modo 
inarredável, portanto, aos ditames rígidos dos princípios constitucionais 
penais – legalidade dos delitos e das penas, intervenção mínima e 
fragmentariedade, entre outros -, pilares que são do Estado de Direito 
democrático. A sanção penal é a ultima ratio do ordenamento jurídico, 
devendo ser utilizada tão somente para as hipóteses de atentados 
graves ao bem jurídico ambiente. O Direito Penal nesse campo cinge-
se, em princípio, a uma função subsidiária, auxiliar ou de garantia de 

1674 MILARÉ, Édis. op. cit., p. 358.
1675  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1.251.697 da 2ª Turma do STJ, Brasília, 
DF, 12 abr. 2012. Disponível em: http://www.stj.gov.br. Acesso em: 28 de julho de 2019.
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preceitos administrativos, o que não exclui sua intervenção de forma 
direta e independente, em razão da gravidade do ataque1676.

No tocante a reponsabilidade penal pelo dano ambiental, tem-se que o crime 

pode ser praticado tanto de forma dolosa como de forma culposa. A forma dolosa é 

aquela que o agente quer a ocorrência do resultado (dolo direto) ou assume o risco 

de sua ocorrência (dolo eventual); já a forma culposa, o indivíduo acaba provocando 

o resultado, visto que em sua conduta acaba agindo de forma imprudente, negligente 

ou com imperícia.  Assim, consagrou-se a reponsabilidade subjetiva na ocorrência de 

crimes ambientais. Sabe-se, ainda, que os crimes ambientais se procedem por meio 

de ação penal pública incondicionada, ou seja, são de iniciativa do Ministério Público, 

uma vez que o bem jurídico tutelado, meio ambiente, pertence a categoria de direitos 

individuais homogêneos.

Por fim, mas não menos importante, ressalta-se a perspectiva de a pessoa 

jurídica figurar no polo ativo dos crimes ambientais, pois em que pese haverem 

discussões contrárias a este entendimento, a própria CF/88 em seu artigo 225, § 3°, 

previu a possibilidade desta responsabilização.

2.2. Responsabilização penal da pessoa jurídica por dano ambiental

A responsabilização penal da pessoa jurídica por danos ambientais, é um 

dos avanços trazidos pela CF/88, no momento em que foi percebido que os grandes 

danos ao meio ambiente não ocorriam por atividades singulares, desenvolvidas 

por pessoas física, mas sim de forma cooperativa1677. Na lição de Luis Regis Prado, a 

responsabilização penal da pessoa jurídica no Brasil teve: 

como fonte de inspiração o modelo francês, recentemente adotado 
pelo Código Penal (art. 121-2), em vigor desde 1º de março de 1994, ipsis 
litteris: “As pessoas morais, com exceção do Estado, são penalmente 
responsáveis, segundo as distinções dos arts. 121–4 a 121-7 e nos casos 
previstos em lei ou regulamento, pelas infrações praticadas por sua 
conta, pelos órgãos ou representantes. Entretanto, as coletividades 
territoriais e suas entidades só são responsáveis pelas infrações 
cometidas no exercício de atividades suscetíveis de serem objeto de 
convenções de delegação serviço público1678.

Ocorre que a possibilidade de tal responsabilização, não é aceita de forma 

1676  PRADO, Luiz Régis. Direito penal do ambiente. 6. ed. São Paulo: ed. RT, 2016. p. 176-177.
1677  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 16. ed. rev., ampl. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2015. n.p.
1678  Direito penal do ambiente. 6. ed. São Paulo: ed. RT, 2016. p. 180.
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pacífica, sendo que o grande inconformismo da doutrina penal clássica reside na 

inexistência da conduta humana, porquanto esta é da essência do crime. Dessa forma, 

para aqueles que não admitem crime sem conduta humana, torna-se inconcebível 

que a pessoa jurídica possa cometê-lo1679. Citado entendimento segue o prescrito 

pelo axioma “societas delinquere non potest”: as pessoas jurídicas não podem ser 

sujeitos ativos de injustos típicos penais, pois não tem capacidade de ação (conduta), 

capacidade de culpa (imputabilidade) ou capacidade de pena (personalidade). Desse 

modo, prevalecia a doutrina de Savigny, qual seja, as pessoas jurídicas são entidades 

fictícias ou imaginárias, criadas pelo Direito e sem conteúdo de realidade (teorias da 

ficção); logo não se sujeitam à disciplina jurídico-penal.

De outro lado, ao contrário da teoria da ficção, temos a teoria da teoria da 

realidade, na qual se admite que a pessoa jurídica é sujeita de direitos e deveres, 

dotada em uma vontade coletiva, devendo, portanto, ser equiparáveis à seres 

sociais, do mesmo modo que ocorre com as pessoas físicas.  Em que pese haverem 

entendimentos em contrário, fato é que a CF/88 previu expressamente essa 

possibilidade no § 3° do seu artigo 225. Além disso a Lei de Proteção ao Meio Ambiente, 

no mesmo sentido que a Carta Magna, regulamentou tal possibilidade. Segundo 

Frederico Amado, do artigo supracitado é possível se extrair dois pressupostos para 

a responsabilização penal da pessoa jurídica, quais sejam: I) que o ato tenha sido 

praticado no interesse ou em benefício da pessoa jurídica; e II) que tenha sido cometido 

por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado1680. 

Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo ao dispor que a responsabilidade das 

pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, coautoras ou partícipes do mesmo 

fato, consagrou o princípio da dupla imputação, o qual impede que a pessoa física 

fique impune pelos atos praticados através da empresa, não havendo também que 

se falar na ocorrência de bis in idem neste caso, visto que a punição será de forma 

individualizada para a pessoa jurídica e para a pessoa física.  Nesse sentido, Luiz 

Regis Prado1681 nos ensina que a responsabilização da pessoa jurídica não deve ser 

compreendida como algo que veio para acobertar as responsabilidades pessoais dos 

empresários, diretores ou representantes legais, visto que:

[...] toda infração imputada a uma pessoa jurídica será quase sempre 
igualmente imputável a uma pessoa física. Ou, noutro dizer: a 
responsabilidade da primeira pressupõe a da segunda. Além disso, 

1679  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 16. ed. rev., ampl. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2015. n.p.
1680  AMADO, Frederico. Direito ambiental esquematizado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2011. p. 380
1681  PRADO, Luiz Régis. Direito penal do ambiente. 6. ed. São Paulo: ed. RT, 2016. p. 180.
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a norma constante do parágrafo único do artigo supracitado deixa 
claro a não exclusão da responsabilidade individual da pessoa natural, 
quando autora, co-autora ou partícipe do mesmo fato. 

Neste sentido, tal teoria determina, ainda, ser:

Imprescindível para a responsabilidade pena da pessoa jurídica a 
prática de um fato punível por uma pessoa física. Nessa esteira, num 
primeiro momento, deve essa ser incriminada, e, posteriormente, 
por reflexo, alcança-se a pessoa jurídica, desde que preenchidos os 
requisitos legais, como a atuação em nome da pessoa jurídica1682.

Apesar de grande parte da doutrina acolher e defender a adoção da teoria 

da dupla imputação, isto é, que o delito nunca pode ser imputado exclusivamente à 

pessoa jurídica, o trecho acima grifado, bem como o entendimento firmado pelo STF, 

no Recurso Extraordinário nº. 548181/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber nos 

mostra ao contrário. Observe a posição deste último:

[...]. 1. O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a 
responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à 
simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no 
âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária 
dupla imputação [...]. 3. Condicionar a aplicação do art. 225, §3º, da 
Carta Política a uma concreta imputação também a pessoa física 
implica indevida restrição da norma constitucional, expressa a 
intenção do constituinte originário não apenas de ampliar o alcance 
das sanções penais, mas também de evitar a impunidade pelos crimes 
ambientais frente às imensas dificuldades de individualização dos 
responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela 
do bem jurídico ambiental. 1683 [...] 

Assim, conclui-se que toda infração ambiental atribuída para uma pessoa 

jurídica, do mesmo modo quase sempre será atribuída à uma pessoa física, porém, caso 

não seja possível aferir a responsabilidade desta última, a primeira não ficará impune. 

Caso a pessoa jurídica cometa um crime ambiental, a Lei dos Crimes Ambientais, no 

bojo de seu artigo 21, prevê as seguinte sanções: I) multa; II) restritivas de direitos; III) 

prestação de serviços à comunidade; podendo tais sanções serem aplicadas de forma 

isolada, cumulativamente ou alternativamente, havendo especificações quanto a 

aplicação das penas restritivas de direitos no artigo 22 da mesma lei, bem como sobre 

a prestação de serviços à comunidade em seu artigo artigo 23.

1682 GOMES, Luiz Flávio. Pessoa jurídica comete crime?. Disponível em: http://www.wi-iuspedia.com.
br/article.php?story=20070209091954204. Acesso em 13 out. 2019.
1683 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Extraordinário nº 548181 da 1ª turma do STF, 
Brasília, DF, 06 de agosto de 2013. Disponível em: http://www.portal.stf.jus.br. Acesso em: 10 ago. 2019.  
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3 DA POSSÍVEL OBJETIVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE NA 
OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS CANAVIEIROS

3.1  Da possível objetivação do nexo de causalidade e análise da legislação acerca do 
tema

No tocante a responsabilização administrativa pelos danos ambientais, em que 

pese haver discussão na doutrina à respeito da aplicação da responsabilidade objetiva 

ou subjetiva do causador do dano, nossos tribunais superiores vêm decidindo em favor 

desta última, na qual há que se comprovar que a ação do autor tenha se dado com 

dolo ou ao menos com culpa, que tenha ocorrido o dano e que haja uma ligação entre 

esses dois últimos, ou seja, que haja comprovação do nexo de causalidade entre a 

ação humana e a ocorrência do dano verificado. Vejamos a recente jurisprudência do 

STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. 
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 
INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES 
DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Cuida-se 
de inconformismo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça 
que deu provimento a Recurso Especial e impôs a decretação da 
nulidade do acórdão do Tribunal de origem, em conformidade com a 
jurisprudência do STJ: “como regra a responsabilidade administrativa 
ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa 
para sua configuração. Precedentes: REsp 1.640.243 Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgRg no AREsp 
62.584/RJ, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina 
Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015; REsp 1.251.697/PR, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012”. 
[...]  (grifo nosso)1684.

De igual modo, a legislação pátria, especialmente a Lei dos Crimes Ambientais 

(Lei 9.605/1998), reforça esta ideia, sendo que no caput do seu artigo 70, está o 

conceito do que vem a ser infração administrativa, lhe definido do seguinte modo: 

“considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as 

regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente” 

– grifo não existente no original -, consagrando-se, portanto, a teoria da culpabilidade 

(responsabilidade subjetiva) para a responsabilidade administrativa ambiental.  No 

caso da ocorrência de incêndios ou utilização irregular de fogo, os parágrafos 3° e 4° do 

1684  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1.708.260/SP da 2ª Turma do STJ, 
Brasília, DF, 09 de abril de 2019. Disponível em: http://www.stj.jus.br. Acesso em: 10 ago. 2019.
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artigo 38 do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), estabelecem ser imprescindível 

a apuração do nexo causal em suas ocorrências. 

Ocorre que pelo nexo de causalidade ser de difícil constatação, especialmente 

nos casos de omissão, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e 

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, por meio da Resolução SMA n° 81 de 18 

de agosto de 2017 e da Portaria CFA n° 16 de 1° de novembro de 2017 estabeleceram 

critérios objetivos para a demonstração do nexo de causalidade na ocorrência de 

incêndios canavieiros de autorias desconhecidas.

A resolução da Secretaria do Meio Ambiente, em seu artigo 1°, § 1°, nos ensina 

que nexo causal pela omissão será estabelecido pela demonstração da ausência de 

adoção ou adoção insuficiente de medidas preventivas ou de combate ao fogo, tais 

como: I) manutenção adequada de aceiros lindeiros às unidades de conservação, áreas 

de preservação permanente, reservas legais, fragmentos florestais, estradas, rodovias 

ou aglomeração urbana; II) monitoramento das áreas críticas e vulneráveis a incêndios; 

III) monitoramento da umidade relativa do ar e previsão de ações para o período em 

que se mostrar baixa; IV) criação e operacionalização de planos de auxílio mútuo em 

emergências que descrevam as ações conjuntas ou solidárias de combate ao fogo; 

e V) combate efetivo ao incêndio por meio de brigadistas devidamente treinados e 

equipados. Além disso, tal resolução em seu  § 2° estabeleceu que a Coordenadoria de 

Fiscalização Ambiental, após ouvir o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia 

Militar dos Estado de São Paulo, iria estabelecer os parâmetros para apuração das 

medidas acima mencionadas, o que foi feito no dia 1° de novembro de 2017, através da 

Portaria CFA n°16/2017. 

Tal portaria, levando em consideração os disposto na Resolução SMA n° 

81/2017, bem como as medidas preventivas lá existentes, criou um sistema de pontos 

(score), no qual a autoridade, após analisar todos os critérios, somente poderá lavrar 

o auto de infração ambiental caso o autuado não atinja o mínimo de quatorze pontos, 

os quais serão somados ou subtraídos de acordo com atendimento ou não ao critério 

analisado. 

O primeiro critério a ser analisado é a distância e a manutenção dos aceiros 

que margeiam unidades de conservação, áreas de preservação permanente, reserva 

legais e fragmentos florestais, o qual, caso seja inferior a 6m (seis metros), com a 

manutenção da área limpa, serão somados 01 (um) ponto e, caso esteja sujo, serão 

subtraídos 02 (dois) pontos; caso seja maior que 6m (seis metros) e menor do que 10 

(dez) metros, com a manutenção da área serão somados 03 (três) pontos e, em caso de 

ausência de manutenção serão subtraídos 02 (dois) pontos; caso seja igual ou maior do 
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que 10 (dez) metros, se houver a manutenção da área limpa serão somados 05 (cinco) 

pontos e, neste caso, caso não haja manutenção, nenhum ponto será subtraído; Caso a 

canavial não seja lindeiro aos espaços protegidos, este critério não será avaliado. 

Seguindo, o segundo critério é o aceiro de estrada, rodovia municipal, estadual 

ou federal e vias de acesso, o qual, caso seja menor do que 03 (três) metros, com a 

manutenção da área, será somado 01 (um) ponto e, caso não haja manutenção, serão 

subtraídos 02 (dois) pontos; se o tamanho for entre 03 (três) e 07 (sete) metros, caso 

haja manutenção será somado 03 (três) pontos e, em caso de não haver manutenção, 

serão subtraídos 02 (dois) pontos; caso seja igual ou maior do que 07 (sete) metros), 

caso haja manutenção serão somados 05 (cinco) pontos e, caso não haja manutenção, 

nenhum ponto será subtraído; Caso o local não seja próximo a estradas e rodovias, 

este critério não será analisado.

Adiante, o terceiro critério é a aferição se há ou não indícios de ações para o 

efetivo combate ao incêndio, os quais poderão ser comprovadas através de marcas de 

maquinário no interior dos talhões, relatos fotográficos, declaração dos brigadistas, 

vídeos, rastreamentos de veículos via satélites, declarações de vizinhos e outros. 

Assim, caso haja indícios de combate ao incêndio serão somados 03 (três) pontos; caso 

o combate seja realizado por mais de uma esquipe, somam-se 05 (cinco) pontos; e 

caso não haja combate ao incêndio ou este tenha sido realizado com atraso, 01 (um) 

ponto será subtraído. 

Já o quarto critério é a existência de obstáculos limitadores do acesso ao 

canavial, tais como cercas, valetas e mourões, bem como se há necessidade ou não da 

existência destes. Caso existam obstáculos, somam-se 02 (dois) pontos. Caso não haja 

obstáculos, subtraem-se 02 (dois) pontos; e caso estes sejam desnecessários somam-se 

02 (dois) pontos.

O quinto critério a ser aferido é a recorrência dos incêndios na área, os quais 

caso sejam frequentes induzem descaso ou ausência de intervenção preventiva no 

lugar onde se deu a repetição. Assim, caso a área tenha sido acometida pelo fogo nos 

últimos 02 (dois) anos e autuada, perde-se 02 (dois) pontos; e caso a área tenha sido 

acometida pelo fogo nos últimos 02 (dois) anos, mas não haja nexo e causalidade ou 

não tenha ocorrido o trânsito em julgado administrativo, pontos não serão somados 

ou subtraídos. 

No sexto critério a de ser observado a umidade relativa do ar, pois quanto menor 

o teor de umidade relativa maior a probabilidade do incêndio ocorrer. A aferição da 

umidade relativa do ar se da através do site http://www.sigam.sp.org.br e caso esta 

esteja menor ou igual a 25 (vinte e cinco) soma-se 01 (um) ponto; caso esta esteja 
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maior que 25 (vinte e cinco) pontos não serão somados ou subtraídos.  

Já o sétimo critério é a existência ou não de plano de prevenção a incêndio, 

tais como pontos de observação, monitoramento da área e o mapeamento de pontos 

críticos. Caso exista pelo menos dois desses três equipamentos exigidos pelo plano 

de prevenção, somam-se 02 (dois) pontos; caso exista pelo menos 01 (um) dos três 

equipamentos exigidos, somam-se 01 (um) ponto; caso não exista equipamentos 

exigidos pelo plano de prevenção, pontos não serão somados ou subtraídos.

No oitavo ponto a ser observado é se há ou não o PAM – Plano de Auxílio Mútuo, 

o qual deve ser concebido em conjunto por dois ou mais empreendedores do setor 

sucroenergético e disponibilizado para a Polícia Ambiental digitalmente, devendo 

constar no mesmo quais são as propriedades objeto das ações georreferenciadas, 

identificação dos veículo e de seus condutores, identificação dos veículos com 

rastreamento via satélite e programação de colheitas. Caso o exista o PAM e este 

esteja operacionalizado, somam-se 03 (três) pontos; caso exista o PAM, mas este 

não esteja operacionalizado, soma-se apenas 01 (um) ponto; caso não exista o PAM, 

pontos não serão atribuídos e nem subtraídos. O nono critério a ser observado é o 

local de origem do incêndio. Caso o incêndio tenha se iniciado na propriedade objeto 

da avaliação, subtraem-se 01 (um) ponto; se o incêndio teve origem em local diverso 

da propriedade avaliada, somam-se 03 (três) pontos; caso o local onde se deu o foco 

inicial não seja identificado, pontos não serão somados ou subtraídos.

O décimo ponto a ser observado é a altura do canavial, caso a cultura de cana-

de-açúcar possua até 1,5m (um metro e meio) de altura, somam-se 03 (três) metros; 

caso a cultura de cana-de-açúcar possua mais do que 1,5m (um metro e meio) de 

altura, pontos não serão somados ou subtraídos.

O décimo primeiro ponto a ser observado é a distância e a manutenção dos 

aceiros de aglomeração residencial ou industrial. No caso do aceiro ser menor do que 

15m (quinze metros), caso este possua manutenção, pontos não serão somados, porém, 

caso este não possua manutenção 02 (dois) pontos serão subtraídos; caso o aceiro 

seja maior do que 15m (quinze metros) e possua manutenção, 03 (três) pontos serão 

somados, porém, caso não possua manutenção 02 (dois) pontos serão subtraídos; caso 

a propriedade não seja próxima a aglomerações urbanas ou rurais, este critério não 

será considerado.

O décimo segundo ponto a ser observado é a manutenção e as distâncias do 

aceiros nas divisas de propriedades, os quais, caso possuam até 03 (três) metros e haja a 

manutenção, 01 (um) ponto será somado, porém, caso possua esta distância e não haja 

manutenção, pontos não serão somados e nem subtraídos; Caso o aceiro seja maior 
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do que 15 (quinze) metros e possua manutenção, 04 (quatro) pontos serão somados, 

porém, caso não possua manutenção, pontos não serão somados e nem subtraídos. 

Já o décimo terceiro critério é a avaliação da medida e manutenção dos aceiros 

entre os carreadores, os quais, caso possuam distância igual ou maior do que 03 (três) 

metros e haja a manutenção, será somado 03 (três) pontos; Independentemente da 

distância, caso não haja manutenção pontos não serão somados e nem subtraídos.

O décimo quarto e último ponto a ser analisado pela autoridade ambiental 

é se o proprietário da área é ou não signatária do programa denominado Protocolo 

Etanol mais Verde, no qual seus signatários se comprometem a envidarem esforços 

extraordinários para eliminar o emprego de fogo como método agrícola e, 

principalmente, se comprometem a implementarem medidas preventivas contra os 

incêndios. 

Assim, caso o proprietário da área analisada seja signatário do Protocolo Etanol 

mais Verde, soma-se 01 (um) ponto, porém, caso não seja, pontos não serão somados 

ou subtraídos.

4 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL

Após o estudo de alguns institutos do direito ambiental, da responsabilidade 

civil, penal e administrativa pelo dano causado ao meio ambiente, bem como da 

possibilidade de se objetivar o nexo de causalidade na ocorrência de incêndios 

canavieiros, passa-se a análise dos entendimentos dos juízes e desembargadores do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especialmente daqueles casos ocorridos 

na região nordeste e noroeste do estado paulista. 

Para isso, colheu-se algumas decisões proferidas por juízes de 1° instância 

e dos desembargadores do TJSP, a fim de se realizar uma análise jurisprudencial, 

obviamente, sem o objetivo de se esgotar o assunto, vez que o tema é recente e não 

há muitas decisões específicas sobre o ora tratado. Inicialmente, far-se-á um cotejo 

de alguns julgados que tratam sobre a aplicação da responsabilidade administrativa 

subjetiva ou objetiva, bem como a forma em que as Autoridades Ambientais aplicam 

as sanções, levando ou não em conta a existência do nexo de causalidade entre a 

ocorrência do dano e a conduta do autuado. 

O primeiro caso a ser analisado ocorreu na cidade de Hortolândia/SP, local 

em que foi constatado pela Autoridade Ambiental a ocorrência de incêndio em 17 

(dezessete) lotes (terrenos) urbanos, sendo impostas sanções aos proprietários 

simplesmente em razão de serem os proprietários dos lotes atingidos, sem, contudo, 
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cuidar de demostrar suas respectivas responsabilidades pelo acidente ambiental, 

bem como suas omissões em relação ao cuidado e manutenção do mesmos. Diante 

de tais fatos, os autuados impetraram mandado de segurança, distribuído sob o n° 

1004680-13.2017.8.26.0229, o qual tramitou perante a 2° Vara Judicial da Comarca 

de Hortolândia, no qual alegaram, em síntese, que inexiste a comprovação de que 

concorreram de forma dolosa ou culposa para a ocorrência do acidente ambiental 

havido nos loteamentos de suas propriedades, requerendo, em virtude da ausência 

de comprovação do nexo causal entre suas condutas e o dano ambiental ocorrido, a 

nulidade dos autos de infração. 

Após manifestação do ministério Público, o magistrado sentenciante denegou 

a ordem sob o fundamento de que, em se tratando de tutela do meio ambiente, a 

responsabilidade do poluidor/degradador é objetiva, ou seja, independe de culpa latu 

sensu, além de possuir natureza propter rem (acompanha a propriedade), bastando 

para tanto, a posse ou a propriedade da área danificada, nos termos do artigo 14, § 1°, 

da Lei 6.938/81, não restando aos autuados outra alternativa senão interpor recurso 

de apelação, vindo este a ser julgado e provido pela 1ª Câmara Reservada ao Meio 

Ambiente do TJSP, nos termos do seguinte acórdão:

[...] 2. A prova é precária e demonstra o mal que a equivocada 
objetividade traz ao curso do processo; por confiar nela, o município 
(e o Estado, muitas vezes) se vê desobrigado de provar o nexo de 
causalidade entre a imputação e a conduta, requisito mínimo da 
própria teoria objetiva. A queimada atingiu dezessete lotes, o que 
demonstra a grande proporção do sinistro e mitiga a responsabilidade 
dos impetrantes, pois é pouco crível que tenham agido conjuntamente, 
em comunhão de desígnios para queimar a vegetação; nada se sabe 
sobre as características do evento danoso, onde e quando teve início, 
como e quando foi controlado, quais as prováveis causas (criminoso, 
acidental, proposital); nada se sabe sobre a então condição dos lotes, 
sequer se estavam ou não adequadamente carpidos e limpos. [...].1685

Em que pese tal decisão não ter transitado em julgado até o presente momento, 

evidente que a maioria do desembargadores entenderam, ao contrário do juiz de piso, 

que a responsabilidade administrativa pelos danos ambientais é de ordem subjetiva, 

impondo-se, portanto, a necessidade da Autoridade Ambiental demonstrar o nexo de 

causalidade entre a imputação e a conduta, o que é requisito mínimo até da própria 

teoria objetiva. Além disso, o acórdão salienta, ainda, que não há sequer como se aferir 

se os proprietários do terreno foram omissos no cuidado dos mesmos, visto que não há 

1685  BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mandado de Segurança n° 1004680-
13.2017.8.26.0229 da 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do TJSP. São Paulo, SP, 06 de junho de 
2019. Disponível em: http://www.tjsp.jus.br. Acesso em: 30 ago. 2019.
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nada nos autos sobre as características do evento danoso, tais como onde e quando o 

fogo teve inicio, como e quando foi controlado, quais as prováveis causas (criminoso, 

acidental ou proposital), bem como que não há informações sobre a condição dos 

terrenos, a fim de se aferir se estavam ou não devidamente limpos e carpidos. Outro 

importante caso a ser analisado ocorreu na cidade de Barretos/SP, ou seja, nesta 

cidade e comarca, local onde a CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo, no dia 07 de agosto de 2017, lavrou auto de Infração ambiental e Imposição 

de Penalidade de Multa (AIIPM) contra o suposto infrator ambiental, pela única razão 

de ter sido constatada a queima de palha de cana-de-açúcar em sua propriedade, 

durante o período de proibição estabelecida pela SMA n° 22, de 17 de março de 2017, 

impondo-se ao mesmo vultuosa multa no valor de R$ 125.375,07 (cento e vinte e cinco 

mil, trezentos e setenta e cinco reais e sete centavos).

Posteriormente, visto o esgotamento da via recursal administrativa e o fato 

do autuado ter recebido notificação de inadimplência de pagamento de multas 

ambientais e consequente inscrição da multa na Dívida Ativa do Estado e no CADIN 

– Cadastro de Inadimplentes do Estado, outra alternativa não lhe restou se não 

a propositura de Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental c.c. Pedido de 

Antecipação da Tutela, a qual foi distribuída sob o n° 1011425-76.2018.8.26.0066, 

estando em tramitação perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP. Em sua 

inicial alegou, em síntese, estar afastada sua responsabilidade administrativa pelo 

incêndio, em virtude da prova realizada através de boletins de ocorrência, laudos 

técnico e declarações de testemunhas, bem como por compactuar com as boas 

práticas no exercício das atividades agrícolas, tudo com fundamento no que preconiza 

o artigo 38, da Lei n° 12.651/2012, a Resolução SMA n° 81/2017 e demais legislações 

aplicas à espécie. 

Do mesmo modo, alegou e juntou documentos comprobatórios de que no local 

existiam: I) aceiro de APP, Reserva Legal, Unidade de Conservação e Maciço Florestal; 

II) aceiro de estrada/rodovia Municipal, Estadual, Federal e/ou estradas movimentadas; 

III) combate ao incêndio; IV) existência de obstáculos limitadores do acesso ao canavial 

atingido pelo incêndio; V) área não reincidente; VI) plano de prevenção a incêndios – 

pontos de observação e monitoramento; VII) PAM – Plano de Auxílio Mútuo informal 

(não operacionalizado); VIII) incêndio iniciado em outra propriedade; IX) canavial 

não estava apto a ser colhido; X) aceiros de divisas de propriedades; XI) aceiros de 

carreadores.

A Fazenda Pública, em sede de contestação, limitou-se a invocar sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo daquela demanda, visto que a multa, fora 
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aplicada pela CETESB.  O MM. Juiz sentenciante julgou o pedido inicial procedente 

para os fins de declarar a nulidade do AIIPM – auto de infração ambiental e imposição 

de penalidade de multa, bem como para determinar a exclusão do nome do autor 

do CADIN com relação ao débito gerado pela multa ambiental supracitada, sob os 

seguintes fundamentos:

1. Não há prova nos autos de que o autor tenha dado causa ao 
incêndio que atingiu sua propriedade. Ao contrário, os documentos 
por ele apresentados demonstram que a sua propriedade rural dispõe 
de diversas medidas preventivas de incêndio, tais como aceiros ao 
redor da cana e das divisas, caminhão pipa, obstáculos de acesso ao 
canavial, pontos de observação e monitoramento, de modo que não 
seria sequer crível tenha partido de uma determinação sua o incêndio 
que lhe queimou a lavoura.2. Além disso, a foto de fls. 73 e o laudo 
de fls. 58 indicam que o fogo atingiu a parte do canavial em que a 
cana-de-açúcar não estava no ponto ideal de corte, o que causou 
prejuízo ao autor. 3 [...]. 4. Não ficou demonstrado que o autor tenha se 
aproveitado, dolosamente, do ilícito ambiental praticado, nem mesmo 
que ele tenha origem humana. Anoto, a respeito, que o evento que 
causou o incêndio poder ter origem involuntária, o que é de ocorrência 
comum nesta Comarca. 5. [...}. 6. Dessa forma, concluo que o auto 
de infração ambiental é nulo, pois a fundamentação utilizada pela 
autoridade que o lavrou não foi suficiente para comprovar o nexo da 
causalidade existente entre alguma conduta praticada e o ato ilícito 
praticado. 1686

Ademais, podemos citar, ainda, o caso ocorrido na cidade de Descalvado/

SP, onde a Autoridade Ambiental em razão da suposta infração de queima da 

palha da cana-de-açúcar, impôs vultuosa multa no valor de R$ 151.050,00 (cento e 

cinquenta e um mil e cinquenta reais), sendo tal sanção mantida após a interposição 

de recursos administrativos e cobrada através do processo de execução n° 1500051-

65.2016.8.26.0457, onde após a dívida ser atualizada, resultou no valor de R$ 

210.183,75 (duzentos e dez mil, cento e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Posteriormente, o autuado apresentou embargos à execução, o qual foi distribuído 

sob o n° 1002169-37.2017.8.26.0457, alegando, em síntese, que a Polícia Ambiental 

não seguiu o critério de pontuação atualmente adotado e estipulado pela Resolução 

SMA 81/2017 e CFA 16/2017; que o incêndio ocorrido foi criminoso, como queima de 

aproximadamente 800 toneladas de cana, e que acionou bombeiros civis para conter 

1686  BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação n°. 1011425-76.2018.8.26.0066 da 3ª 
Cível da Comarca de Barretos, Barretos, SP, 14 de junho de 2019. Disponível em: http://www.tjsp.jus.br. 
Acesso em: 02 set. 2019.
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o fogo; que a cana ainda não se encontrava no ponto correto para o corte, além de a 

colheita no local ser realizado de maneira mecânica.

A Fazenda Pública impugnou os embargos à execução. A MM. Juíza sentenciante 

julgou procedentes os embargos opostos pelo embargante a fim de desconstituir o 

auto de infração, afastar a exigibilidade da multa e, via de consequência, extinguir a 

execução, sob os argumentos de que: a embargante registrou a ocorrência, dizendo 

que o incêndio seria criminoso e causado por terceiros; Trouxe aos autos os nomes 

daqueles que combateram o incêndio, fornecendo também fotografias; demonstrou 

que a cana da área ainda não estava madura para ser colhida; alegou que a colheita da 

cana é realizada de forma mecânica, o que, por si só, afasta a necessidade da queima 

da palha; considerou, ainda, que as rápidas ações da embargante, com vistas a apagar o 

fogo, com a utilização de bombeiros de outras empresas, inclusive, não havendo como 

se falar que a embargante tenha agido sequer com culpa, notadamente considerando 

que a área atingida margeia estrada; Assim, não havendo provas de que a embargante 

tenha agido com dolo ou culpa, e não se podendo excluir, de forma, alguma, que o 

incêndio tenha sido provocado por terceiro, sem concorrência da embargante, não há 

que se falar na aplicação da multa, pois não o nexo de causalidade entre a  atividade 

da embargante e o incêndio.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho desenvolveu-se através da coleta de dados doutrinários e 

da legislação pertinente acerca da responsabilidade no direito pátrio, especialmente 

a que dispõe sobre a responsabilização contra os atos danosos praticados pelo 

homem contra o meio ambiente. No tocante a responsabilidade civil e penal por 

danos ambientais, foi consolidado, doutrinaria e jurisprudencialmente, entendimento 

no sentido de se adotar, na primeira, a responsabilidade objetiva do infrator, que é 

aquela que independe de culpa, bem como que na ultima, há de ser, sempre, subjetiva, 

na medida que é indispensável a demonstração da culpa em sentido amplo (dolo ou 

culpa em sentindo estrito).

Ocorre que no âmbito da responsabilidade ambiental administrativa, houve 

diferentes entendimentos doutrinários e decisões dos tribunais pátrios, ora aplicando 

a responsabilidade objetiva, ora aplicando a reponsabilidade subjetiva, fazendo-se 

total confusão com os institutos da reparação civil do dano ambiental, o que tornou 

o tema atual e de importante análise. Em que pese o entendimento nos últimos 

anos ter convergido no sentindo de se adotar a responsabilidade administrativa 
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subjetiva, os órgãos sancionadores do SISNAMA são pacíficos em admitir a aplicação 

da responsabilidade objetiva, o que se comprova pelos inúmeros autos de infração 

ambiental lavrados, em virtude da simples propriedade da área (tese propter rem) 

ou com base na teoria do risco integral, teorias inerentes à responsabilidade civil 

ambiental.

Nesse interim, diferente não é a posição dos órgãos sancionadores nos casos 

de ocorrência de incêndios canavieiros, onde constatado o evento danoso, o “fiscal” 

ambiental, com base nas teorias acima mencionadas, independentemente das causas 

excludentes de responsabilidade (caso fortuito, força maior e culpa de terceiro) e 

do estabelecimento ou não do nexo de causalidade entre a ocorrência do dano e a 

conduta do autuado, aplicam as sanções. Desse modo, a Secretária do Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, baixou a resolução n° 81/2017, 

onde foi fixado que para a autuação e o processamento das infrações de uso de fogo 

em áreas agropastoris, deveria ser demonstrado o nexo causal entre a ação ou omissão 

do proprietário ou responsável pelas áreas e a ocorrência do fogo, em conformidade 

com o artigo 38, § 3°, da Lei 12.651/2012, bem como fixou que o nexo causal pela 

omissão seria estabelecido pela demonstração da ausência ou adoção insuficiente 

de medidas preventivas ou de combate ao fogo (critérios objetivos), definidos por 

meio da portaria da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental n° 16/2017. Assim, 

chegou-se aos objetivos gerais do trabalho e concluiu-se ser a reponsabilidade 

administrativa ambiental de ordem subjetiva, ou seja, aquela na qual é indispensável a 

demonstração da culpa ou dolo do agente, a fim de que ele seja punido. Já no tocante 

aos objetivos específicos do trabalho, concluiu-se ser possível a objetivação do nexo 

de causalidade pela omissão nos casos de ocorrência de incêndios canavieiros de 

autorias desconhecidas, bem como foram enumerados os critérios a serem observados 

pelos órgãos e autoridade ambientais do Estado de São Paulo e criticou-se a sua não 

aplicação por estes últimos. Insta salientar que tal entendimento não enfraqueceu o 

jus puniende administrativo, visto que a prova do dolo é quase sempre indireta, uma 

vez que a direta, tal como a confissão, é muito difícil de se conseguir, comprovando-

se o dolo apenas pelas circunstâncias do caso concreto, bem como a culpa com a 

descrição do dever de cuidado violado. 

Desse modo, ao contrário do que pudesse parecer, observados os critérios 

anteriormente mencionados, evitou-se o ajuizamento temerário de ações de execução 

de dívidas sancionatórias, as quais, desde o início, estavam fadadas ao insucesso. 

Durante a realização da pesquisa foram encontradas algumas dificuldades, tais como 
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prazo curto e tema restrito, fatores que dificultaram uma análise mais aprofundada 

acerca do tema e a exemplificação por meio de casos concretos.

Por fim, tendo em vista que o presente trabalhou não visou o esgotamento 

do tema, tendo analisado, em especial, a reponsabilidade ambiental administrativa, 

sugere-se a continuidade das pesquisas acerca da possibilidade da objetivação do 

nexo causal, hodiernamente em relação a responsabilidade civil pelo dano ambiental.
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INTRODUÇÃO

É imperioso destacar que as ações antropogênicas têm a capacidade de 

mudar o funcionamento regular dos processos do sistema terrestre de modo que 

aumentam os riscos em todo o globo. Assim, uma das atividades humanas mais 

problemáticas no período Antropoceno1687 é a fabricação, uso e descarte dos plásticos. 

Este material é reconhecido como um dos poluentes mais visíveis que afetam 

os ecossistemas marinhos. Estima-se que a produção global de plástico aumentou 

cerca de 1,5 milhões de toneladas em meados de 1950 para em torno de 322 milhões 

1687 O período do Antropoceno tem início no cerne da III Conferência das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar de 1973. Outrossim, o período do Antropoceno tem por escopo os impactos das atividades 
antropogênicas sobre o Planeta. (BARROS-PLATIAU, Ana Flávia; BARROS, Jorge Gomes do Cravo; 
MAZZEGA, Pierre; OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva. Correndo para o mar no antropoceno: a complexidade 
da governança dos oceanos e a estratégia brasileira de gestão dos recursos marinhos. Revista de Direito 
Internacional, Brasília, v. 12, n. 1, 2015 p. 149-168, p. 151;153)
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de toneladas em 20151688. Observa-se, a partir desses números, o papel e a importância 

do plástico na economia, que vem crescendo de forma sistemática nos últimos 50 

anos1689. 

Contudo, dentre os números apresentados, apenas 9% foram reciclados e 12% 

incinerados, deixando quase 80% para serem acumulados em aterros ou no ambiente 

natural. Além disso, a poluição plástica está presente em todas as principais bacias 

oceânicas, incluindo ilhas remotas, pólos e mares profundos, e infere-se que cerca de 

5 a 13 milhões de toneladas são introduzidas a cada ano1690. 

Assim, essa enorme quantidade de resíduos no ambiente marinho e, também, 

terrestre geram danos ambientais e econômicos consideráveis. Os plásticos podem 

ser transportados pelas correntes marítimas, devido as suas características inerentes, 

podendo percorrer longas distâncias no ambiente marinho – acarretando em uma 

poluição transfronteiriça -. Acrescenta-se que os plásticos, devido, por exemplo, às 

ações do tempo, podem se degradar em micro ou nanoplásticos ou até mesmo formar 

zonas de resíduos marinhos que foram presos por correntes oceânicas circulares, 

formando as ilhas de lixo1691. 

No ambiente marinho, os plásticos acarretam impactos econômicos negativos. 

Primeiramente, a vida marinha, de uma forma geral, é prejudicada pela ingestão 

de plásticos ou sofre emaranhamento, com implicações deletérias para a saúde e a 

sustentabilidade desse ecossistema. Além disso, o turismo costeiro também é afetado, 

assim como a saúde humana também é impactada pela poluição plástica – ao adentrar 

na cadeia alimentar, por exemplo1692; 1693. 

Neste contexto, a poluição plástica marinha merece atenção por uma série de 

razões: além da longevidade dos plásticos e sua fácil proliferação, tem-se a incerteza 

1688 VILLARRUBIA-GÓMEZ, Patricia; CORNELL, Sarah E.; FABRES, Joan. Marine plastic pollution as a 
planetary boundary threat – The drifting piece in the sustanainability puzzle. Marine Policy, v. 96, p. 213-
220, 2018, p. 213. 
1689 COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao conselho, ao 
comité económico e social europeu e ao comité das regiões: uma estratégia europeia para os plásticos 
na Economia Circular. Estrasburgo, 16 jan. 2018. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF, p. 2. Acesso em: 
24 ago. 2020. 
1690 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – OECD. Improving 
Plastic Management: Trends, policy responses, and the role of international co-operation and trade. 
Policy perspectives, OECD environment policy paper n. 2, set 2018. Disponível em: https://www.oecd.
org/environment/waste/policy-highlights-improving-plastics-management.pdf, p. 4. Acesso em: 24 
ago. 2020. 
1691 MENDENHALL, Elizabeth. Oceans of plastic: a research agenda to propel policy 
development. Marine Policy, v. 96, p. 291-298, 2018, p. 292.
1692 MENDENHALL, Elizabeth. Oceans of plastic: a research agenda to propel policy 
development. Marine Policy, v. 96, p. 291-298, 2018, p. 294.
1693 WIT, W. D. et al. Solucionar A Poluição Plástica: Transparência E Responsabilização.  Suíssa: 
WWF–Fundo Mundial para a Natureza, 2019, p. 17.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://www.oecd.org/environment/waste/policy-highlights-improving-plastics-management.pdf
https://www.oecd.org/environment/waste/policy-highlights-improving-plastics-management.pdf
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sobre a magnitude dos danos e a ausência de um limite planetário quantificado para 

essa problemática. 

Assim, diante dessa crise que afeta os ambientes naturais, econômicos e 

humanos em todo o mundo, há atualmente um esforço voltado para a integração de 

políticas de sustentabilidade global.

 Nessa perspectiva, tem-se a estratégia do Pacto Verde Europeu que pretende 

ser uma resposta e um compromisso da Comissão Europeia de enfrentamento aos 

desafios climáticos e ambientais, dentre eles, a poluição plástica marinha. A União 

Europeia compreendendo que o objetivo do Pacto não pode ser concretizado apenas 

por eles, pretende expandir a estratégia para outros Estados e atores na busca de um 

crescimento sustentável e inclusivo1694.

Nesse sentido, o presente artigo pretende realizar um diálogo entre o Pacto 

Verde Europeu, no que concerne aos resíduos plásticos, e as políticas públicas 

brasileiras no que tange a este insumo, de modo a estabelecer mecanismos para uma 

diretriz nacional voltada para os resíduos no Brasil com o fulcro de contribuir para 

uma Governança Global para lidar com essa emergência ambiental. 

Pretende-se realizar a pesquisa mediante investigação indireta, por meio de 

pesquisa bibliográfica, documental atinente à temática, com via exploratória, visando 

interpretar e analisar criticamente os fatos buscando o aprimoramento de concepções 

postas. A abordagem é qualitativa e o método dialético, visto que busca uma maior 

compreensão da temática dos resíduos plásticos e sua relação com a sociedade.

Para tanto, o artigo é estruturado em tópicos, que procuram perquirir acerca 

das políticas públicas e das leis brasileiras (nacionais, estaduais e municipais) no que 

se refere aos resíduos plásticos. Posteriormente, analisar-se-á o Pacto Verde Europeu, 

no que tange aos resíduos plásticos, no sentido de perceber como a estratégia pode 

contribuir para o crescimento sustentável em âmbito global. Por último, a partir dos 

pressupostos observados nos tópicos anteriores, realizar-se-á um contraponto entre o 

Pacto Verde Europeu e a realidade brasileira de modo a encontrar pontos que possam 

influenciar e serem eficazes na proposição de uma diretriz nacional para os plásticos 

no Estado brasileiro.

1694  COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação da comissão ao parlamento europeu, ao conselho europeu, 
ao conselho, ao comité económico e social europeu e ao comité das regiões: Pacto Ecológico Europeu. 
Bruxelas, 11 dez. 2019. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-
1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF, p. 2. Acesso em: 25 ago. 2020.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
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1. BRASIL E A POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS À PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS 

PLÁSTICOS

A elevada geração de resíduos, entre eles, o plástico, é um grande problema 

ambiental, que decorre, principalmente, dos modelos e padrões de consumo adotados 

pela sociedade atual. De modo que a necessidade e a importância do gerenciamento 

de resíduos plásticos são abalizadas pelas mais de 300 milhões de toneladas, que são 

produzidas anualmente a nível global1695.

De acordo o relatório da WWF, em virtude da má gestão dos resíduos, 

considera-se que cerca de um terço de todo o plástico descartado foi inserido na 

natureza como sendo de poluição terrestre, de água doce e marinha. Acredita-

se, ainda, que a maior parte desses resíduos descartados de forma errônea tenham 

poluído ecossistemas terrestres, assim como 80% do plástico nos oceanos seja advinda 

da poluição terrestre1696.

Observa-se que práticas de consumo de forma exacerbada dão origem a uma 

enorme quantidade de resíduos plásticos, em que pese a sociedade a nível global não 

tem ainda condições de lidar. Além desse fator, é possível considerar que 37% de todo 

os resíduos plásticos não estão sendo tratados de forma adequada e, provavelmente, 

tais resíduos vão virar poluição1697. 

Contudo, no que diz respeito ao Brasil, ao se tratar da destinação dos resíduos 

plásticos, faz-se necessário, primeiramente, examinar a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010, visto que ela é o arcabouço legal no que tange à 

gestão de resíduos sólidos no estado brasileiro. De acordo com o artigo 9º, a gestão e 

o gerenciamento de resíduos sólidos precisam abordar uma ordem de prioridade, qual 

seja: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos e, por 

fim, a disposição final dos rejeitos, que seja ambientalmente adequada. 

Além disso, a PNRS e seu regulamento, Decreto nº 7.404/2010, elencam uma 

variedade de instrumentos com o fulcro de auxiliar a gestão adequada dos resíduos 

1695  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. ONU Meio Ambiente aponta lacunas na reciclagem 
global de plástico. Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-meio-ambiente-aponta-lacunas-na-
reciclagem-global-de-plastico/. Acesso em: 25 jul. 2020. 
1696 WIT, W. D. et al. Solucionar A Poluição Plástica: Transparência E Responsabilização.  Suíssa: 
WWF–Fundo Mundial para a Natureza, 2019, p. 8. 
1697 WIT, W. D. et al. Solucionar A Poluição Plástica: Transparência E Responsabilização.  Suíssa: 
WWF–Fundo Mundial para a Natureza, 2019, p. 8. 

https://nacoesunidas.org/onu-meio-ambiente-aponta-lacunas-na-reciclagem-global-de-plastico/
https://nacoesunidas.org/onu-meio-ambiente-aponta-lacunas-na-reciclagem-global-de-plastico/
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sólidos, tais como a logística reversa1698. Tal mecanismo, por sua vez, é a aplicação do 

princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.  

No que tange à logística reversa, apesar das diversas críticas a respeito, 

em meados de 2015, tendo por base a PNRS, foi assinado o Acordo setorial para a 

implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral, sendo a 

primeira fase com duração de 24 meses. O Acordo tinha por finalidade promover a 

destinação final ambientalmente adequada dos diversos tipos de embalagens, tais 

como as de plástico. No âmbito da primeira fase, o Sistema procurou atuar em algumas 

cidades e regiões metropolitanas (Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Distrito Federal, 

Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo). 

Por sua vez, a segunda fase, a partir do momento em que fosse assinada, estudaria a 

ampliação para outras cidades, assim como estabelecer outras metas1699;1700. 

Ainda, no âmbito da PNRS, no que tange às embalagens, elas precisam ser 

fabricadas com materiais que possibilitem a sua reutilização e/ou reciclagem, dando 

margem, portanto, a economia circular. Contudo, dados recentes demonstram que o 

Brasil é o quarto maior produtor mundial de plástico e o que menos recicla1701.  

É oportuno salientar que, para além da PNRS, em âmbito federal, observa-

se, por meio de uma pesquisa no site do Congresso Nacional, diversos Projetos leis 

arquivados e em tramitação, datados de 1965 até 20201702.  De uma forma geral, 

observa-se um aumento considerável dos projetos sobre a problemática do plástico, 

principalmente a partir de 2008.

Tal fato pode ser relacionado aos diversos acordos, legislações e conferências 

internacionais, tais como a Rio +20, O futuro que queremos, Agenda 2030, dentre 

outros. Além disso, é crível salientar que, em 2008, a União Europeia adotou a Diretiva-

1698 A política nacional de resíduos sólidos define logística reversa como um instrumento de 
desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e 
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 
adequada. 
1699 SISTEMA NACINAL DE INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS – SENIR. 
Acordo Setorial de embalagens em geral.  Disponível em: https://sinir.gov.br/index.php/component/
content/article/2-uncategorised/122-acordo-setorial-de-embalagens-em-geral. Acesso em: 25 jul. 2020.
1700 PERTUSSATTI, Caroline Alvarenga. Gestão Ambiental de Resíduos Plásticos no Brasil: Subsídios 
para uma Diretriz Nacional. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Pública). Escola 
Nacional de Administração Pública – ENAP, Brasília/DF, 2020, p. 12. 
1701 FUNDO MUNDIAL PARA A NATUREZA – WWF. Brasil é o 4º país do mundo que mais gera lixo 
plástico. Disponível em: https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-
lixo-plastico. Acesso em: 29 set. 2020.
1702 A pesquisa foi realizada por meio dos seguintes metadados: Plástico e proibição; Plástico e 
obriga. Para a primeira pesquisa, foram encontrados 153 resultados Por sua vez, a segunda pesquisa, 66 
resultados ( 25 em tramitação e  41 arquivados). 

https://sinir.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/122-acordo-setorial-de-embalagens-em-geral
https://sinir.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/122-acordo-setorial-de-embalagens-em-geral
https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico
https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico
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Quadro “Estratégia Marinha”1703, que identificou o lixo marinho como um obstáculo 

a ser ultrapassado para que se atinja um bom estado ambiental de todas as águas 

marinhas até 20201704. 

Nesse contexto, ao se analisar os projetos de leis a partir de 2008, percebe-

se, de uma forma geral, projetos direcionados ao pós-consumo, isto é, temáticas 

relacionadas à coleta seletiva e logística reversa, assim como projetos que dispõe 

sobre sacolas e embalagens plásticas e os de uso único (copos, pratos, talheres, 

vasilhames e canudos).

Cabe salientar que, tendo por base a partir de 2008, nota-se que os projetos 

relacionados aos plásticos de uso único se intensificaram a partir de 2018, visto que 

entre 2008 e 2017, a maior parte era direcionada à sacola plástica1705. Além disso, 

percebe-que projetos relacionados à microesferas de plástico só existem três, que 

foram datados em 2016, 2019 e 2020 (ambos destinados as microesferas adicionadas de 

forma intencional aos produtos cosméticos, bem como ao uso de glitter ou purpurina 

metálica). 

Infere-se, neste sentido, que cerca de 15% a 31% dos microplásticos 

nos oceanos são representados pelos microplásticos primários. Por sua vez, tais 

microesferas advêm da indústria têxtil - a lavagem de roupas sintéticas representa 

35% dos microplásticos primários -; do desgaste dos pneus durante a condução - cerca 

de 28% -  e, por fim, das microesferas que são adicionadas de forma intencional em 

produtos de cuidados pessoais representam 2%1706. 

Diante disso, é importante salientar que os microplásticos que são liberados 

durante a lavagem de roupas, assim como as microesferas inseridas nos produtos 

cosméticos possuem a capacidade de se acumular nas redes de esgoto. Nesse 

1703 A diretiva visa garantir a proteção e o uso sustentável dos ecossistemas marinhos nos mares 
regionais da Europa, alcançando um bom status ambiental até 2020. Nesse viés, A diretiva é o primeiro 
instrumento jurídico a exigir que os Estados-Membros europeus estabeleçam metas ambientais, 
monitorem e implementem medidas para combater o lixo marinho. (European Environment Agency. 
When plastics fill our oceans. Disponível em : https://www.eea.europa.eu/articles/when-plastics-fill-our-oceans. 
Acesso em: 5 jul. 2020.
1704 European Environment Agency. O lixo nos nossos mares. Disponível em:  https://www.eea.
europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2014/em-analise/o-lixo-nos-nossos-mares. Acesso em : 05 jul. 2020.
1705 Diversos Estados adotaram estratégias para proibir a venda, cobrança dos clientes das sacolas 
plásticas. Tais estratégias começaram a ser implantadas entre 1991 e 1994 na Alemanha e Dinamarca. 
Na maioria dos casos, adotou-se em âmbito nacional. (XANTHOS, Dirk; WALKER, Tony R. International 
policies to reduce plastic marine pollution from single-use plastics (plastics bags and microbeads): a 
review. Marine pollution bulletin, v. 118, n. 1-2, p. 17-26, p.19.  
1706 European Parliament. Microplásticos: origens, efeitos e soluções. Disponível em: https://www.
europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20181116STO19217/microplasticos-origens-efeitos-e-
solucoes. Acesso em: 6 jul. 2020.

https://www.eea.europa.eu/articles/when-plastics-fill-our-oceans
https://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2014/em-analise/o-lixo-nos-nossos-mares
https://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2014/em-analise/o-lixo-nos-nossos-mares
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20181116STO19217/microplasticos-origens-efeitos-e-solucoes
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20181116STO19217/microplasticos-origens-efeitos-e-solucoes
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20181116STO19217/microplasticos-origens-efeitos-e-solucoes
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contexto, os processos de tratamento do esgoto conseguem remover uma parte de 

tais partículas, que, por sua vez, tornam-se um substrato do lodo residual1707.

 No entanto, em que pese a existência de um processo de tratamento de 

esgoto, eles não são capazes atualmente de fazer a remoção de todas as microesferas 

das águas residuais antes que haja a sua devolução ao ambiente e/ou ao sistema 

hídrico municipal1708. Dessa maneira, apesar de uma necessária conscientização e leis 

que venham a pautar acerca dos microplásticos oriundos das roupas sintéticas e dos 

produtos de uso cosmético, não há ação efetiva em âmbito nacional para conter esse 

tipo de microesfera1709.

No âmbito das políticas públicas, observa-se que as ações executadas pelo 

Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente1710, estão focadas no 

pós-consumo, isto é, quando o resíduo já foi gerado e precisa ser descartado. Nesse 

contexto, empreendeu-se o Departamento de Desenvolvimento, Produção e Consumo 

Sustentáveis (DPCS), que tinha por objetivo a implementação, desde 2010, do Plano de 

Ação para a Produção e Consumo Sustentáveis, da Agenda 2030 e, consequentemente, 

dos ODS. Dentro desse âmbito, ocorreram algumas ações, por exemplo: A Agenda 

Ambiental da Administração Pública (A3P), que foi criada em 1999; Campanha “Saco 

é um saco”, pensada em 2009, que tinha por objetivo a reduzir o consumo de sacolas 

plásticas1711; Grupo de Trabalho com relação às sacolas plásticas; Separe o Lixo e 

acerte na Lata, dentre outros. 

No que diz respeito aos Estados brasileiros, em torno de 8 estados mais o 

Distrito Federal, em pouco mais de um ano, baniram os canudos de plástico. Contudo, 

em 17 dos 18 Estados, onde o canudo ainda é permitido tramita algum projeto de 

lei para bani-lo. Encontra-se, também, leis direcionadas às sacolas plásticas e aos 

plásticos de uso único.  Além disso, há algumas iniciativas municipais, em torno de 80 

1707 WIT, W. D. et al. Solucionar A Poluição Plástica: Transparência E Responsabilização.  Suíssa: 
WWF–Fundo Mundial para a Natureza, 2019, p. 16. 
1708 WIT, W. D. et al. Solucionar A Poluição Plástica: Transparência E Responsabilização.  Suíssa: 
WWF–Fundo Mundial para a Natureza, 2019, p. 16. 
1709 Em âmbito nacional, não há nenhum projeto de lei acerca dos tecidos sintéticos. Além disso, no 
que diz respeito às microesferas que são inseridas de forma intencional nos produtos de uso cosmético 
e os glitters, há três projetos de leis em tramitação. 
1710 Em decorrência da Conferência das Nações Unidas sobre a Proteção dos Oceanos em 2017, O 
Ministério do Meio Ambiente lançou o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Contudo, ao analisar 
o plano de ação, verifica-se uma predominância das ações voltadas também para o pós-consumo, assim 
como não há prazos definidos para a execução do Plano. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano de 
Combate ao Lixo no Mar. Disponível em: https://gpmarinelitter.org/sites/default/files/2019-09/Plano_
Nacional_de_Combate_ao_Lixo_no_Mar_1.pdf. Acesso em: 24 ago. 2020).
1711 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Campanha do MMA evita consumo de 5 bilhões de sacolas 
plásticas. Disponível em: https://www.mma.gov.br/informma/item/6813-campanha-do-mma-evita-
consumo-de-5-bilhoes-de-sacolas-plasticas. Acesso em: 7 jul. 2020. 

https://gpmarinelitter.org/sites/default/files/2019-09/Plano_Nacional_de_Combate_ao_Lixo_no_Mar_1.pdf
https://gpmarinelitter.org/sites/default/files/2019-09/Plano_Nacional_de_Combate_ao_Lixo_no_Mar_1.pdf
https://www.mma.gov.br/informma/item/6813-campanha-do-mma-evita-consumo-de-5-bilhoes-de-sacolas-plasticas
https://www.mma.gov.br/informma/item/6813-campanha-do-mma-evita-consumo-de-5-bilhoes-de-sacolas-plasticas


25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

695

cidades1712, no que se refere aos canudos e sacolas, tais como Fernando de Noronha1713 

e Jericoacoara1714. 

Nessa perspectiva, percebe-se, no Brasil, uma ausência de integração e 

articulação quanto a uma política voltada ao enfrentamento da poluição marinha por 

plástico, além da má gestão dos resíduos sólidos.

Acrescenta-se o fato de que o Brasil não aderiu ao Acordo Internacional para 

o combate à poluição por plástico, que foi assinado por diversos países durante a COP-

141715. Salienta-se, assim, que a problemática da poluição por plástico é um problema 

sistêmico, que envolve vários atores da sociedade. Isto é, perpassa por todos os 

envolvidos no ciclo de vida do produto, assim como os diversos atores internacionais. 

Diante disso, observa-se que as políticas sobre a poluição marinha por plástico 

estão em ascensão, contudo, apesar da crescente atenção ao plástico marinho, tanto 

no Brasil quanto em outros Estados, a integração e a coerência de políticas públicas 

continuam sendo uma lacuna, tendo em vista, por exemplo, a ausência de dados 

concretos - O Estado brasileiro, por exemplo, não possui dados concretos no que se 

refere aos resíduos plásticos que adentram no mar -. Assim, ver-se-á a seguir a iniciativa 

da União Europeia quanto às políticas relacionadas ao combate à poluição marinha 

por plástico dentro do Pacto Verde Europeu.

1712 EM um ano, canudos de plástico são proibidos em 8 estados e no DF. Folha de Pernambuco. 
Disponível em: https://www.folhape.com.br/noticias/em-um-ano-canudos-de-plastico-sao-
proibidos-em-8-estados-e-no-df/126988/#:~:text=Vil%C3%B5es%20do%20momento%2C%20
os%20canudos ,Paulo .&text=para%20proibi%2Dlo . - ,Das%2027%20unidades%20da%20
federa%C3%A7%C3%A3o%2C%20a%20%C3%BAnica%20onde%20n%C3%A3o%20foi,acerca%20do%20
tema%20%C3%A9%20Rond%C3%B4nia.. Acesso em: 21 ago. 2020.
1713 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Fernando de Noronha comemora um ano do 
Programa Plástico Zero. Disponível em: http://www.noronha.pe.gov.br/comAcontece.php?cod=2418. 
Acesso em: 21 ago. 2020. 
1714 PREFEITURA MUNICIPAL E JIJOCA DE JERICOACOARA. Leis e atos normativos legais. Disponível 
em: https://jijocadejericoacoara.ce.gov.br/leis.php?id=338. Acesso em: 21 ago. 2020. 
1715  No ano de 2019, em meados de maio, a Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu, 
em Genebra, na Suíça, a Conferência das Partes das Convenções de Basileia, Roterdã e Estocolmo, que 
reuniu representantes de mais de 190 países. Neste evento, intitulado COP-14, foi assinado, por 187 
países, um acordo que contribui para a redução da poluição plástica. Assim, o Brasil, juntamente com 
os EUA e de outros cinco países não assinaram o acordo. (FUNDO MUNDIAL PARA A NATUREZA – WWF. 
Brasil não adere ao acordo internacional para o combate à poluição plástica. Disponível em:
 https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?uNewsID=71223. Acesso 
em: 29 set. 2020; GONZALEZ, Amelia. Brasil não assina acordo global para limitar o uso do plástico. G1, 
22 mai. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/blog/amelia-gonzalez/post/2019/05/22/
brasil-nao-assina-acordo-global-para-limitar-o-uso-do-plastico.ghtml. Acesso em: 29 set. 2020). 

https://www.folhape.com.br/noticias/em-um-ano-canudos-de-plastico-sao-proibidos-em-8-estados-e-no-df/126988/#:~:text=Vil%C3%B5es do momento%2C os canudos,Paulo.&text=para proibi%2Dlo.-,Das 27 unidades da federa%C3%A7%C3%A3o%2C a %C3%BAnica onde n%C3%A3o foi,acerca do tema %C3%A9 Rond%C3%B4nia.
https://www.folhape.com.br/noticias/em-um-ano-canudos-de-plastico-sao-proibidos-em-8-estados-e-no-df/126988/#:~:text=Vil%C3%B5es do momento%2C os canudos,Paulo.&text=para proibi%2Dlo.-,Das 27 unidades da federa%C3%A7%C3%A3o%2C a %C3%BAnica onde n%C3%A3o foi,acerca do tema %C3%A9 Rond%C3%B4nia.
https://www.folhape.com.br/noticias/em-um-ano-canudos-de-plastico-sao-proibidos-em-8-estados-e-no-df/126988/#:~:text=Vil%C3%B5es do momento%2C os canudos,Paulo.&text=para proibi%2Dlo.-,Das 27 unidades da federa%C3%A7%C3%A3o%2C a %C3%BAnica onde n%C3%A3o foi,acerca do tema %C3%A9 Rond%C3%B4nia.
https://www.folhape.com.br/noticias/em-um-ano-canudos-de-plastico-sao-proibidos-em-8-estados-e-no-df/126988/#:~:text=Vil%C3%B5es do momento%2C os canudos,Paulo.&text=para proibi%2Dlo.-,Das 27 unidades da federa%C3%A7%C3%A3o%2C a %C3%BAnica onde n%C3%A3o foi,acerca do tema %C3%A9 Rond%C3%B4nia.
https://www.folhape.com.br/noticias/em-um-ano-canudos-de-plastico-sao-proibidos-em-8-estados-e-no-df/126988/#:~:text=Vil%C3%B5es do momento%2C os canudos,Paulo.&text=para proibi%2Dlo.-,Das 27 unidades da federa%C3%A7%C3%A3o%2C a %C3%BAnica onde n%C3%A3o foi,acerca do tema %C3%A9 Rond%C3%B4nia.
http://www.noronha.pe.gov.br/comAcontece.php?cod=2418
https://jijocadejericoacoara.ce.gov.br/leis.php?id=338
https://g1.globo.com/natureza/blog/amelia-gonzalez/post/2019/05/22/brasil-nao-assina-acordo-global-para-limitar-o-uso-do-plastico.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/blog/amelia-gonzalez/post/2019/05/22/brasil-nao-assina-acordo-global-para-limitar-o-uso-do-plastico.ghtml
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2. A IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA GLOBAL A PARTIR DA LIDERANÇA DA UNIÃO 

EUPEIA: A IMPLEMENTAÇÃO DO PACTO VERDE

A Comissão da União Europeia entende que as mudanças climáticas e a 

degradação ambiental ameaçam a existência da Europa e do Mundo, uma vez que 

a atmosfera está aquecendo e que o clima está mudando1716. Estima-se que 1 milhão 

das 8 milhões de espécies do planeta estão em risco de serem extintas, enquanto 

que as florestas e os oceanos estão sendo poluídos e destruídos1717. Por isso, a Europa 

ressalta uma nova estratégia de desenvolvimento econômico que seja moderna, 

autossuficiente e competitiva, levando-se em conta, principalmente, a não emissão de 

gases de efeito estufa até 2050, o melhor aproveitamento da utilização dos recursos e 

que ninguém em nenhum lugar seja deixado para trás1718. 

O Pacto Verde Europeu é o roteiro para inserir a sustentabilidade na economia 

europeia, considerando os desafios ambientais e climáticos como uma oportunidade 

para envolver todas as áreas da política e promover uma transição justa e inclusiva 

para todos. Esse Pacto esquematiza a transformação da Europa no primeiro continente 

climaticamente neutro até 2050, ao mesmo tempo em que impulsiona a economia, 

melhora a saúde e qualidade de vida das pessoas, cuida da natureza e não deixa 

ninguém para trás1719.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que tomou posse 

em 1 de dezembro de 2019, compreende que os desafios ambientais e climáticos 

são as tarefas definitivas dessa geração. Na sua Agenda, a presidente observou que a 

mensagem dos eleitores, desse continente, é alta e clara, requerendo uma ação real 

contra as mudanças climáticas e que, portanto, a Europa tome a frente para isso1720. 

Segundo Ursula, a economia circular é a chave para desenvolver a nova economia 

europeia e apresentá-la como um modelo a ser seguida1721.

1716 EUROPEAN COMISSION. A European Green Deal. Disponível em: https://ec.europa.eu/info/
node/123797. Acesso em: 21 mar. 2020.
1717 EUROPEAN COMISSION. Communication on the European Green Deal. Disponível em: https://
ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en. Acesso em: 21 mar. 2020.
1718 EUROPEAN COMISSION. 2030 Climate Target Plan. Disponível em: https://ec.europa.eu/clima/
policies/eu-climate-action/2030_ctp_en. Acesso em: 29 set. 2020.
1719 EUROPEAN COMISSION. The European Green Deal sets out how to make Europe the first climate-
neutral continent by 2050, boosting the economy, improving people’s health and quality of life, caring 
for nature, and leaving no one behind. Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/e%20n/ip_19_6691. Acesso em: 21 mar. 2020.
1720 LEYEN, Ursula von der. Polical guidelines for the next european commission 2019-2024. 
Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691. Acesso em: 22 
mar. 2020.
1721 LEYEN, Ursula von der. Polical guidelines for the next european commission 2019-2024. 
Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691. Acesso em: 22 
mar. 2020.
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Dentre outas mudanças necessárias, defende-se a liderança europeia na 

problemática dos plásticos de uso único, pois estima-se que em 2050 haja mais 

plásticos do que peixes no mar1722. Apesar de já existirem legislações acerca dos 10 

tipos de plásticos mais achados nas praias da Europa, defende-se a importância de 

abrir novas estratégias de combate aos plásticos e microplásticos. Por sua vez, avalia-

se que o tempo desse processo é de 25 anos, porque para se alcançar a economia 

circular é preciso, efetivamente, a mobilização de toda a indústria, uma vez que a 

sustentabilidade deve ser inserida não só no setor industrial, mas também nas suas 

cadeias de fornecimento e produção1723. 

De 1970 até 2017, a extração de recursos naturais triplicou e permanece em 

crescimento, revelando a ineficiência da utilização dos recursos e a degradação do 

meio ambiente1724. Ademais, a cadeia de processamento da indústria europeia utiliza 

somente 12% dos recursos reciclados1725. Especificamente quanto aos plásticos, foram 

produzidos, globalmente, 359 milhões de toneladas em 20181726. Por sua vez, a Europa 

produziu 61,8 milhões de toneladas, equivalendo à 17% da produção global e reciclou 

32,5%1727.

Dessa forma, o Pacto Verde Europeu está elaborando planos fundamentais que 

possibilitam essa transição verde da sua economia. Assim, o Plano de Investimento do 

Pacto Verde Europeu, o Novo Plano de Ação para a Economia Circular e a Governança 

Global são os principais pilares para sustentar a sua execução. Esses instrumentos 

revelam de forma clara a intenção e o comprometimento europeu com a efetivação 

de seus propósitos.

Primeiramente, o Plano de Investimento do Pacto, que também é denominado 

como Plano de Desenvolvimento Sustentável Europeu, pretende facilitar e estimular 

os investimentos públicos e privados para a transição verde da economia europeia, 

tornando-a climaticamente neutra, sustentável, competitiva e inclusiva. Pretende-

se mobilizar pelo menos €1 trilhão para investir em sustentabilidade durante essa 

1722 LEYEN, Ursula von der. Polical guidelines for the next european commission 2019-2024. 
Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691. Acesso em: 22 
mar. 2020.
1723 EUROPEAN COMISSION. Communication on the European Green Deal. Disponível em: https://
ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en. Acesso em: 23 mar. 2020.
1724 UNEP. Global resources outlook 2019: natural resources for the future we want. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/20.500.11822/27517. Acesso em: 23 mar. 2020.
1725 EUROSTAT. Circular material use rate. Disponível em: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=cei_srm030. Acesso em: 23 mar. 2020.
1726 PLASTICS EUROPE. Plastics: the facts 2019. Disponível em: https://www.plasticseurope.org/en/
resources/publications/1804-plastics-facts-2019. Acesso em: 23 mar. 2020.
1727 PLASTICS EUROPE. Plastics: the facts 2019. Disponível em: https://www.plasticseurope.org/en/
resources/publications/1804-plastics-facts-2019. Acesso em: 23 mar. 2020.
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década1728. Fato destacável é que pelo menos €100 bilhões deverão ser investidos para 

dar suporte aos trabalhadores e cidadãos das regiões mais impactadas pelo processo 

de transição por meio de Mecanismo de Transição Justa1729.

Sob esse prisma, entende-se que na transição verde da economia europeia 

nem todos os Estados Membros partem de um mesmo ponto inicial, porque as regiões 

em que os empregos se sustentam nos combustíveis fósseis serão mais afetadas do 

que as outras. Dessa maneira, é necessário levar em conta que as indústrias e os 

trabalhadores dessa região lidarão com os maiores desafios, mas o seu amortecimento 

pode ser dado por meio desse mecanismo, uma vez que essa transição deve funcionar 

para todos ou não vai funcionar de forma alguma, convalescendo com a diretriz de 

que ninguém será deixado para trás1730. 

Por certo, países semelhantes a Polônia que dependem do carvão para a 

produção de energia serão intensamente afetados pelas medidas do novo pacto. 

O declínio premeditado das emissões de CO2 buscam repelir a expansão dessas 

plantas energéticas, buscando incentivar a sua transição verde por meio de fundos, 

instrumentos financeiros e programas1731. De fato, a preocupação das autoridades 

polonesas reside nessa transição, levantando discussões relevantes sobre a geração 

de empregos e a dependência energética europeia1732. 

Em paralelo, as novas tecnologias, as soluções sustentáveis e as inovações 

revolucionárias são apontadas como os objetivos críticos pela Comissão da União 

Europeia, para que o seu mercado permaneça competitivo mesmo com as mudanças na 

sua cadeia de consumo e produção1733. Por isso, destaca-se o investimento na inovação 

e na digitalização para dar suporte às transformações necessárias do mercado.

Essa preocupação pode ser compreendida por meio das mudanças profundas 

delineadas pelo Novo Plano de Ação para a Economia Circular. Este objetiva 

reestruturar a produção e o consumo da economia europeia por meio 3 dimensões: 

1728  EUROPEAN COMISSION. Financing the green transition: the European Green Deal Investment 
Plan and Just Transition Mechanism. Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/ip_20_17. Acesso em: 24 mar. 2020.
1729 EUROPEAN COMISSION. The European Green Deal Investment Plan and Just Transition 
Mechanism explained. Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
qanda_20_24. Acesso em: 24 mar. 2020.
1730 EUROPEAN COMISSION. Financing the green transition: the European Green Deal Investment 
Plan and Just Transition Mechanism. Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/ip_20_17. Acesso em: 24 mar. 2020.
1731 EUROPEAN COMISSION. Clean energy for all Europeans package. Disponível em: https://
ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en. Acesso em: 1 out. 2020.
1732 EUROPEAN COMISSION. Initiative for coal regions trasition. Disponível em: https://ec.europa.
eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/initiative-for-coal-regions-in-transition_en. Acesso 
em: 1 out. 2020.
1733 EUROPEAN COMISSION. Communication on the European Green Deal. Disponível em: https://
ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en. Acesso em: 23 mar. 2020.
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a proposição de legislação para os produtos sustentáveis, o empoderamento dos 

consumidores e a diminuição do desperdício1734. 

Desse modo, a Comissão Europeia irá propor leis que promovam a 

sustentabilidade dos seus produtos, almejando que eles durem mais, sejam mais fáceis 

de serem reutilizados, reparados e reciclados1735. Prega-se a lógica da circularidade 

do produto, para que permaneça o máximo de tempo possível sendo utilizado, seja 

reparando ou reutilizando, e quando descartado seja reciclado, tornando-se matéria 

prima para o desenvolvimento de outros produtos. Nessa perspectiva, o plano também 

observa a restrição dos produtos de uso único, o combate aos de obsolescência 

programada e o banimento dos duráveis que não são vendidos1736.

Por meio desses instrumentos, os consumidores poderão ter acesso às 

informações confiáveis que indicam a durabilidade e a possibilidade de reparação do 

produto que decidirem adquirir. Dessa forma, o empoderamento do consumidor se dá 

com o fornecimento desses dados, ajudando-o a fazer a escolha mais sustentável. Além 

disso, a comissão ainda prevê uma maior efetividade do direito de reparar1737. Essas 

medidas colaboram com a diminuição do desperdício, transformando a economia 

linear em circular.

No âmbito europeu, alguns setores industriais foram elencados como os que 

mais usam recursos e que apresentam maior potencial de circularidade. Destacam-

se os de eletrônicos, baterias e veículos, embalagens, plásticos, têxteis, construção 

e alimentos1738. Devido ao seu baixo custo de produção, à sua durabilidade e à 

sua flexibilidade, os plásticos são ao mesmo tempo o problema e a solução, pois 

permeiam todos os setores da indústria1739. A baixa eficiência na sua utilização implica 

em um desperdício dos recursos naturais e uma maior produção de lixo, contudo 

1734 EUROPEAN COMISSION. Communication on the European Green Deal. Disponível em: https://
ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en. Acesso em: 23 mar. 2020
1735 EUROPEAN COMISSION. Changing how we produce and consume: New Circular Economy Action 
Plan shows the way to a climate-neutral, competitive economy of empowered consumers. Disponível 
em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_420. Acesso em: 24 mar. 2020.
1736 EUROPEAN COMISSION. Changing how we produce and consume: New Circular Economy Action 
Plan shows the way to a climate-neutral, competitive economy of empowered consumers. Disponível 
em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_420. Acesso em: 24 mar. 2020.
1737 EUROPEAN COMISSION. Changing how we produce and consume: New Circular Economy Action 
Plan shows the way to a climate-neutral, competitive economy of empowered consumers. Disponível 
em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_420. Acesso em: 24 mar. 2020.
1738 EUROPEAN COMISSION. Changing how we produce and consume: New Circular Economy Action 
Plan shows the way to a climate-neutral, competitive economy of empowered consumers. Disponível 
em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_420. Acesso em: 24 mar. 2020.
1739  Segundo a Plastics Europe, demandam a produção de plásticos os seguintes setores: embalagens, 
construção, automotivo, elétrico, eletônico, agricultura, esportes, lazer, engenharia mecânica, forragem, 
medicinal entre outros. PLASTICS EUROPE. Plastics: the facts 2019. Disponível em: https://www.
plasticseurope.org/en/resources/publications/1804-plastics-facts-2019. Acesso em: 25 mar. 2020.
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com o implemento de medidas que ampliam essa eficiência, os plásticos podem ser 

reutilizados, reparados ou reciclados, tornando a economia circular.

Vale ressaltar que o setor de embalagens demanda 39,9% de todo o plástico 

produzido na Europa1740. Por essa razão, a comissão europeia pretende revisitar a sua 

legislação com a finalidade de incentivar a reutilização para substituir os plásticos de 

uso único e requerer novos requisitos obrigatórios sobre o que é permitido no mercado 

europeu, incluindo a redução de embalagens, os plásticos reciclados, biodegradáveis 

e os microplásticos1741. O novo plano ainda expõe aprofundar uma série de ações para 

minimizar a exportação de lixo do continente europeu1742.

Isso porque a Comissão Europeia reconhece que apesar de todo o seu esforço 

interno, os desafios das mudanças climáticas e da degradação ambiental requerem 

uma resposta global1743. Assim como os gases de efeito estufa, os plásticos também 

são poluentes transfronteiriços, ultrapassando os limites geográficos e degradando o 

meio ambiente como um todo, ou seja, mesmo que um Estado implemente medidas 

internas efetivas contra a degradação do meio ambiente, não é suficiente se o fizer 

isoladamente.

A partir desse entendimento, a União Europeia declara a importância da 

governança global e se compromete em utilizar estratégias diplomáticas e financeiras 

para garantir que as alianças verdes façam parte da sua relação com a África, América 

Latina, o Caribe e a Ásia. A diplomacia do Pacto Verde busca mobilizar também as 

Nações Unidas, o G7, o G20, a Organização Mundial do Comércio. Convém lembrar 

que a Comissão Europeia declarou, abertamente, a sua atuação como um líder global 

na transição para a economia sustentável1744.

Ressalta-se ainda a diretiva sobre plásticos de uso único como outra estratégia 

legislativa de combate aos plásticos. A partir de 2021, essa norma sobre plásticos de 

uso único deve entrar em vigor, objetivando mitigar a poluição marinha por esses 

1740 PLASTICS EUROPE. Plastics: the facts 2019. Disponível em: https://www.plasticseurope.org/en/
resources/publications/1804-plastics-facts-2019. Acesso em: 25 mar. 2020.
1741 EUROPEAN COMISSION. Changing how we produce and consume: New Circular Economy Action 
Plan shows the way to a climate-neutral, competitive economy of empowered consumers. Disponível 
em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_420. Acesso em: 25 mar. 2020.
1742 EUROPEAN COMISSION. Changing how we produce and consume: New Circular Economy Action 
Plan shows the way to a climate-neutral, competitive economy of empowered consumers. Disponível 
em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_420. Acesso em: 25 mar. 2020.
1743 EUROPEAN COMISSION. Communication on the European Green Deal. Disponível em: https://
ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en. Acesso em: 26 mar. 2020.
1744 EUROPEAN COMISSION. Europe’s state of the environment 2020: change of direction urgently 
needed to face climate change challenges, reverse degradation and ensure future prosperity. Disponível 
em: https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report. 
Acesso em: 26 mar. 2020.
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materiais1745. Essa tática foca os 10 produtos plásticos de uso único mais encontrados 

nas praias europeias, uma vez que eles constituem 70% do lixo encontrado no mar, 

como canudos, cotonetes, pratos e talheres, filtros de café dentre outros1746. Ademais, 

outros artigos como garrafas deverão ser coletados separadamente, incentivando a 

sua reciclagem1747.

Nessa análise, deve-se considerar a governança global da Europa necessário 

devido às suas aspirações sustentáveis, pois a mudança de uma economia linear para 

circular implica na criação de um mercado, totalmente, novo em âmbito mundial. Para 

tanto, afirma-se a economia verde como uma solução para os problemas ambientais 

urgentes, uma vez que a insustentabilidade do atual sistema ameaça a existência da 

Europa e do Mundo. Portanto, em um futuro próximo, a Europa almeja estabelecer 

padrões internacionais de sustentabilidade, tornando-se o primeiro continente 

climaticamente neutro e líder global no mercado de produtos sustentáveis, envolvendo 

as cadeias de produção e consumo.

Embora os desafios dos plásticos se insiram dentro da problemática maior das 

mudanças climáticas do Pacto Verde, as considerações elencadas por esse plano são 

relevantes e ressaltam a necessidade de elementos obrigatórios para a efetividade do 

combate à degradação ambiental. Estas lições analisadas podem guiar a legislação 

brasileira, direcionando-a para o futuro da economia mundial como um líder global.

3. O ARCABOUÇO LEGAL PARA UMA DIRETRIZ NACIONAL SOBRE OS PLÁSTICOS NO 

MAR E A IMPORTÂNCIA DE UMA GOVERNANÇA GLOBAL 

No âmbito internacional, a discussão da problemática dos plásticos ganha cada 

vez mais atenção devido às suas diversas consequências, bem como à sua produção 

1745 EUROPEAN COMISSION. European Parliament votes for single-use plastics ban. Disponível 
em: https://ec.europa.eu/environment/efe/news/european-parliament-votes-single-use-plastics-
ban-2019-01-18_en. Acesso em: 1out. 2020.
1746 EUROPEAN COMISSION. European Comission joins forces with world aquariums to fight plastic 
pollution. Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6203. Acesso 
em: 1 out. 2020.
1747 EUROPEAN COMISSION. European Parliament votes for single-use plastics ban. Disponível 
em: https://ec.europa.eu/environment/efe/news/european-parliament-votes-single-use-plastics-
ban-2019-01-18_en. Acesso em: 1out. 2020.

https://ec.europa.eu/environment/efe/news/european-parliament-votes-single-use-plastics-ban-2019-01-18_en
https://ec.europa.eu/environment/efe/news/european-parliament-votes-single-use-plastics-ban-2019-01-18_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6203
https://ec.europa.eu/environment/efe/news/european-parliament-votes-single-use-plastics-ban-2019-01-18_en
https://ec.europa.eu/environment/efe/news/european-parliament-votes-single-use-plastics-ban-2019-01-18_en


702 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

massiva e que ainda continua em crescimento1748. Embora o Brasil, conte com algumas 

leis locais sobre o manejo desses produtos plásticos, essas são esparsas, pois não existe 

uma diretriz a nível nacional que oriente, nem incentive, especificamente, a redução 

da poluição marinha por plásticos.

 Isso acontece não por causa da falta de arcabouço legal, mas por uma questão 

de iniciativa, uma vez que é possível se observar nas leis brasileiras instrumentos que 

podem amparar os desafios dos plásticos, assim como a ausência de políticas públicas 

efetivas. Nota-se que, do mesmo modo que o bloco europeu, não só o combate aos 

plásticos, principalmente os de uso único, mas, também, a economia circular pode 

ser desenvolvida no cenário político brasileiro, pois a Constituição, em seu artigo 225, 

caput, esclarece que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

[...] impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações”. 

Nota-se, neste viés, que a diretriz nacional de combate à poluição marinha por 

plásticos encontra seus alicerces na Constituição e nos tratados internacionais. Afinal, 

as suas consequências atingem a qualidade de vida da sociedade, bem como degradam 

e desequilibram o meio ambiente, podendo ultrapassar essa geração e botar em risco 

as futuras1749. Além disso, os comprometimentos internacionais do Estado brasileiro 

fortalecem a necessidade de políticas de mitigação desses poluentes. O princípio da 

1748 Vários tratados começaram a reconhecer a problemática dos plásticos no mar: a 13° Conferência 
das Partes de 2016 (COP13) para a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Decisão XIII/10 contemplou 
como uma grande preocupação para a biodiversidade marinha a emergência do lixo plástico marinho 
e dos microplásticos, recomendando a cooperação internacional, o incentivo à pesquisa e o manejo 
adequado dos plásticos para que esse problema seja mitigado; em 2016, uma sessão dos países que 
participam da Convenção e Protocolo de Londres sobre proteção marinha chamou a atenção para 
poluição dos oceanos por atividades humanas; na COP 12 da Convenção sobre Espécies Migratórias em 
2017, em um dos itens da agenda as consequências dos plásticos e microplásticos foi contemplada e 
encarada como uma grande preocupação para a conservação da vida marinha; na COP 14 da Convenção 
da Basiléia em 2019, foram consideradas as propostas de emendas da Noruega aos Anexos II, VIII e 
IX dessa convenção, incluindo os plásticos, ou seja, afirmou-se a reclassificação dos dejetos sólidos 
plásticos da presunção de não serem perigosos (Anexo IX) e listá-los entre os dejetos que requerem um 
consentimento prévio informado (Anexo II); na Quinta Conferência Internacional de Detritos Marinhos 
(5IMDC) em março de 2011, desenvolveu a Estratégia Honolulu, que é um instrumento global para o 
manejo e a prevenção desses detritos; o documento “Nosso oceano, nosso futuro: chamada para ação” 
foi elaborado por 193 Estados-membros da ONU em 2017, evidenciando, particularmente, a emergência 
dos plásticos no mar.
1749 Diversas são as consequências dos macro e microplásticos no meio ambiente marinho, não se 
resumindo somente ao emaranhamento, à ingestão e ao estrangulamento. Os microplásticos podem 
se agregar a poluentes e se acumular na cadeia alimentar como relatam alguns estudos. Ver:  UNEP. 
Marine plastics debris and microplastics: global lessons and research to inspire action and guide policy 
change. UNEP, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w. GESAMP. Sources, 
fates, and effects of microplastics in the marine environment: a global assessment. Londres: Internacional 
Maritime Organization, 2015. Disponível em: http://www.gesamp.org/publications/reports-and-studies-
no-90. OSPAR. Assessement document of land-based inputs of microplastics in the marine environment. 
2017. Disponível em: https://www.ospar.org/about/publications.

https://doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w
http://www.gesamp.org/publications/reports-and-studies-no-90
http://www.gesamp.org/publications/reports-and-studies-no-90
https://www.ospar.org/about/publications
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precaução e do poluidor-pagador resguardados pela Declaração da Rio-92 devem ser 

levados em conta nessa problemática, servindo também de moldes para a formulação 

de uma política nacional:

Princípio 15: De modo a proteger o meio ambiente, o princípio 

da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, 

de acordo com as suas capacidades. Quando houver ameaça 

de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza 

científica não deve ser utilizada como razão para postergar 

medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir 

a degradação ambiental. Princípio 16: Tendo em vista que o 

poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente 

da poluição, as autoridades nacionais devem promover a 

internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 

econômicos, levando na devida conta o interesse público, sem 

distorcer o comércio e os investimentos internacionais1750.

Em paralelo, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 (ODS 14), 

estabelece a meta de até 2015, prevenir e reduzir significativamente a poluição 

marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo 

detritos marinhos1751. A fim de apoiar a implementação do ODS 14, a Conferência sobre 

os Oceanos em 2017, reafirmou a cooperação, coordenação e coerência política entre 

instituições do todos os níveis, bem como reconhecendo a emergência dos macro, 

micro e nanoplásticos no meio ambiente marinho:

13. Nós apelamos a todas as partes interessadas para que 

conservem e utilizem de forma sustentável os oceanos, mares 

e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável 

através das seguintes ações, as quais devem ser aplicadas com 

caráter de urgência, inclusive a partir do aproveitamento de 

instituições e parcerias já existentes: (g) Impulsionar ações para 

prevenir e reduzir significativamente a poluição de todos os 

tipos, particularmente de atividades terrestres, incluindo detritos 

1750 BRASIL. Declaração do Rio de Janeiro. Estudos Avançados, São Paulo, v. 6, n. 15, p. 153-159, ago. 
1992. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-40141992000200013. Acesso em: 21 jul. 2020.
1751 ONU BRASIL. Objetivo 14: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/
ods14/. Acesso em: 20 jul. 2020.

https://doi.org/10.1590/S0103-40141992000200013
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/
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marinhos, plásticos e microplásticos, poluição nutricional, esgoto 

não tratado, depósito de resíduos sólidos, substâncias perigosas, 

poluição de navios e equipamentos pesqueiros perdidos, 

abandonados ou descartados de qualquer forma, bem como para 

se abordar, apropriadamente, os impactos adversos de outras 

atividades humanas no oceano e na vida marinha, como ataques 

de navios, barulho submarino e espécies exóticas invasoras. 

(h) Promover a prevenção e minimização do desperdício, 

desenvolver padrões de consumo e produção sustentáveis, 

adotar os 3Rs – reduzir, reutilizar e reciclar –, inclusive através 

do incentivo de soluções voltadas para o mercado a fim de se 

reduzir a geração de resíduos, do aprimoramento de mecanismos 

ecológicos de manejo, descarte e reciclagem de resíduos, e do 

desenvolvimento de alternativas como produtos reutilizáveis, 

recicláveis ou biodegradáveis em condições naturais. (i) 

Implementar estratégias robustas e de longo prazo para reduzir 

o uso de plásticos e microplásticos, particularmente sacolas 

plásticas e plásticos de uso único, inclusive através de parcerias 

com partes interessadas em níveis relevantes para abordar sua 

produção, promoção e uso1752.

Sob a perspectiva do Pacto Verde Europeu, as lições que podem ser extraídas 

são várias, uma vez que esse bloco político destacou pontos importantes para 

restringir o desperdício de plástico e instruir o seu melhor aproveitamento. Esse plano 

reconhece que os plásticos são instrumentos essenciais para a sociedade, mas a sua 

utilização massiva precisa ser mitigada por meio das inovações tecnológicas e dos 

designs inteligentes que permitam a introdução desses produtos em uma economia 

circular. Essa estratégia se torna possível, principalmente, pela possibilidade de 

identificação dos materiais plásticos que são utilizados na Europa. A informação 

sobre a quantidade de plástico que cada país da União Europeia produz e consegue 

reintroduzir na sua economia é fundamental para a estruturação de uma estratégia. 

Isso porque modificações legislativas relacionadas ao meio ambiente não podem ser 

tomadas somente sobre a ótica dos benefícios ambientais, uma vez que afeta também 

a economia e a sociedade.

1752 ONU BRASIL. Nosso Oceano, Nosso Futuro: chamado para ação. Disponível em: https://
nacoesunidas.org/onu-divulga-versao-em-portugues-do-documento-final-da-conferencia-oceanos/. 
Acesso em: 20 jul. 2020.

https://nacoesunidas.org/onu-divulga-versao-em-portugues-do-documento-final-da-conferencia-oceanos/
https://nacoesunidas.org/onu-divulga-versao-em-portugues-do-documento-final-da-conferencia-oceanos/
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Diante disso, a proibição dos plásticos de uso único de forma imediata e 

sem o fornecimento de alternativas sustentáveis não parece resolver o problema 

completamente, nem uma estratégia a nível local sem as orientações nacionais. 

Observa-se que a comissão europeia prega a transição sustentável da economia 

de forma pragmática, incentivando que as suas metas e objetivos sejam cumpridos 

por meio de financiamento, ou seja, fornecendo mecanismos que possibilitem a 

implementação da economia circular, além de uma coalizão entre os diversos 

setores do ciclo de vida do produto e/ou da cadeia de valor dos plásticos - regime 

de responsabilidade alargada do produtor -. Assim, protege-se o meio ambiente ao 

mesmo tempo em que se resguarda a economia e a sociedade.

No que tange à Economia Circular, há uma certa aderência da PNRS, a 

partir da ideia de converter resíduos em um recurso. Nesse viés, tal pressuposto está 

vinculado à etapa da reciclagem, que se encontra no padrão brasileiro de logística 

reversa1753. Entretanto, o objetivo da norma ainda não foi efetivamente implantado em 

todas as regiões brasileiras. Tal fato é extremamente importante para a mitigação da 

poluição plástica marinha, visto que é o marco legal da gestão dos resíduos sólidos – 

juntamente com os outros marcos regulatórios, como, por exemplo, do saneamento 

básico, Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Política dos Recursos Hídricos 

(PNRH), Política Nacional das Mudanças Climáticas (PNMC)1754.

Nesse contexto, outro ponto importante a ser destacado, que pode ser aplicado 

no Brasil, são normas claras quanto aos plásticos com propriedades biodegradáveis, 

visto que “os plásticos rotulados como biodegradáveis atualmente disponíveis 

degradam-se, em geral, em condições específicas que nem sempre se verificam no 

meio natural, podendo, assim, causar danos nos ecossistemas”1755. Neste sentido, é 

salutar que os consumidores tenham informações concretas e claras quanto aos 

plásticos biodegradáveis1756. 

Para isso, faz-se necessário, pesquisas e ações para as avaliações do ciclo 

de vida com o intuito de identificar as condições em que a utilização e/ou uso dos 

1753 COSENZA, José Paulo; ANDRADE, Eurídice Mamede; ASSUNÇÃO, Gardênia Mendes. Economia 
circular como alternativa para o crescimento sustentável brasileiro: análise da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, v. 9, n. 1, p. 1-30, 2020, p. 25. 
1754 COSENZA, José Paulo; ANDRADE, Eurídice Mamede; ASSUNÇÃO, Gardênia Mendes. Economia 
circular como alternativa para o crescimento sustentável brasileiro: análise da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, v. 9, n. 1, p. 1-30, 2020, p. 11.
1755 COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação da comissão ao parlamento europeu, ao conselho, ao 
comité económico e social europeu e ao comité das regiões: uma estratégia europeia para os plásticos 
na Economia Circular. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-
11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF, p. 14.  Acesso em: 24 ago. 2020.
1756 EUROPEAN COMISSION. Communication on the European Green Deal. Disponível em: https://
ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en. Acesso em: 29 set. 2020.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en
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biodegradáveis é benéfico, assim como os critérios a serem utilizados. Tal perspectiva 

é importante para o Brasil, pois nota-se que várias leis e/ou projetos de leis utilizam os 

biodegradáveis como alternativa – leis e projetos destacados no primeiro capítulo -1757. 

Cabe inferir que a realidade brasileira quanto à informação do descarte e 

produção de plásticos em território nacional é bem distante da europeia, mas não 

justifica a inexistência de uma diretriz nacional de combate aos plásticos. É necessário 

o comprometimento do governo brasileiro com a captação de dados para estruturar 

essa política, permitindo uma visão geral do cenário para uma melhor tomada de 

decisão. Vale ainda destacar que o direito à informação é importante para efetivação 

da participação dos interessados como prevê a Declaração da Rio-92:

Princípio 10: A melhor maneira de tratar questões ambientais 

é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os 

cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo deve 

ter acesso adequado a informações relativas ao meio ambiente 

que disponham as autoridades públicas, inclusive informações 

sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades, 

bem como a oportunidade de participar de processos de 

tomada de decisões. Os Estados devem facilitar e estimular 

a conscientização e a participação pública, colocando a 

informação à disposição de todos. Deve ser propiciado acesso 

efetivo a procedimentos judicias e administrativos, inclusive no 

que diz respeito à compensação e reparação de danos1758.

Por fim, a manifestação popular observada no continente europeu, 

principalmente, pelo movimento skolstrejk för klimatet, iniciado em agosto de 2018 

pela Greta Thunberg que protestou em frente ao parlamento sueco contra a inércia dos 

tomadores de decisão frente às mudanças climáticas, ganhando força e vitalidade no 

restante da Europa e ao redor do mundo. A mobilização alcançou cerca de 1,5 milhão 

de estudantes de mais de 100 países e os protestos passaram a ser todas as sextas-

feiras até que as políticas assegurassem medidas contra o aquecimento global1759. Por 

1757 COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação da comissão ao parlamento europeu, ao conselho, ao 
comité económico e social europeu e ao comité das regiões: uma estratégia europeia para os plásticos 
na Economia Circular. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-
11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF, p. 14.  Acesso em: 24 ago. 2020.
1758 BRASIL. Declaração do Rio de Janeiro. Estudos Avançados, São Paulo, v. 6, n. 15, p. 153-159, ago. 
1992. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-40141992000200013. Acesso em: 21 jul. 2020.
1759 GREVE PELO CLIMA. Cidadãos unidos pelo clima. Disponível em: https://fridaysforfuturebrasil.
org/nossa-historia. Acesso em 21 jul. 2020.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://doi.org/10.1590/S0103-40141992000200013
https://fridaysforfuturebrasil.org/nossa-historia
https://fridaysforfuturebrasil.org/nossa-historia
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isso, afirma-se que a consciência ambiental da população e a sua atitude pressionando 

os tomadores de decisões são importantes1760.  

No Brasil, ainda é necessária a conscientização dos cidadãos, mas pequenos 

movimentos locais persistem na luta para a efetivação de seus direitos, buscando 

começar aos poucos uma mudança estrutural da economia, evidenciando problemas 

específicos como a questão da utilização dos plásticos. A diretriz nacional precisa 

abranger não somente o seu próprio nível, mas também ultrapassá-lo, envolvendo o 

internacional por meio da governança global. Afinal, a questão dos plásticos no mar 

não pode ser resolvida de forma particular e reservada. O Brasil possui arcabouço legal 

suficiente, possibilitando a sua liderança nessa transição da utilização dos plásticos, 

principalmente, na América latina, considerando as circunstâncias econômicas e 

políticas.

CONCLUSÕES ARTICULADAS

1. O Brasil não possui uma política integrada de combate à poluição marinha por 

plástico, visto que não há uma legislação nacional para tanto. A partir disso, cada 

estado e/ou município legisla sobre a temática de modo setorizado, o que denota 

uma ausência de articulação efetiva diante da problemática dos resíduos plásticos no 

Estado Brasileiro.

2. Diversas políticas públicas do Governo Federal dizem respeito ao pós-consumo, 

limitando a resposta a esta emergência ambiental, visto que, por se tratar de uma 

temática complexa, precisa pensar e repensar toda a cadeia de valor e/ou o ciclo de 

vida do produto. Além disso, não há dados concretos no que se refere aos resíduos 

plásticos que chegam no mar. 

3. Apesar da PNRS normatizar sobre a utilização dos plásticos, além de não ser efetiva, 

não se faz robusta o suficiente para servir como uma diretriz para a mitigação da 

poluição plástica marinha, pois não sistematiza as diversas normas existentes no 

país sobre a problemática, nem fornece instrumentos suficientes para um combate 

nacional e internacional;

4. O Pacto Verde Europeu contribui para a elaboração de métodos de mitigação da 

poluição marinha por plásticos, sendo necessário inserir a sustentabilidade não só nas 

indústrias, mas também em toda a sua cadeia de produção e consumo, desenvolvendo 

1760 BRUYCKER, Iskander; BEYERS, Jan. Lobbying strategies and success: inside and outside lobbying 
in European Union legislative politics. European Political Science Review, v. 11, issue 1, p. 57-74, 2019, 
p. 65.
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para isso estratégias que envolvem financiamento de empresas e o empoderamento 

dos consumidores.

5. O Brasil possui arcabouço legal suficiente para estruturar uma diretriz nacional 

sobre o combate à poluição plástica marinha, inclusive os microplásticos, a partir 

do modelo do Pacto Verde Europeu. Isso possibilita a sua liderança nessa transição 

da utilização dos plásticos, principalmente, na América latina, respeitando as 

particularidades locais. 
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1. Introdução

O Pantanal brasileiro, assim compreendido como Pantanal Mato-Grossense 

e Sul-Mato-Grossense é a maior planície alagada contínua do mundo, com 140.000 

km², apenas em território brasileiro, abrangendo também países como Paraguai e 

Bolívia1761.

Sua importância é tamanha que a própria Constituição Federal de 1988 o 

estabelece como patrimônio nacional através do artigo 225, § 4º, de modo a assegurar 

a preservação da natureza pantaneira, bem como os demais recursos naturais.

A riqueza do bioma pantaneiro reflete-se também através da diversidade de 

fauna e flora presentes. Justamente esta abundância de recursos naturais resultou no 

1761 SOUZA, C. A.; LANI, J. L.; SOUSA, J. B. Origem e evolução do Pantanal Mato-grossense. VI Simpósio 
nacional de geomorfologia/regionalconferenceongeomorpholoy. Geomorfologia tropical e subtropical: 
processos, métodos e técnicas/Tropical and subtropical geomorpholog: processesmethodsandtechniques. 
Goiânia, v. 6, p. 6-10, 2006.
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estímulo da ocupação humana na região. Estima-se que, considerando apenas as aves, 

existem cerca de 580 espécies no território pantaneiro1762.

Atrelada à riqueza natural do bioma e do amplo deslocamento demográfico 

para a região verifica-se um abalo no ecossistema pantaneiro, onde, até 2004, cerca 

de 44% de sua vegetação natural já havia sido suprimida, bem como estima-se que 

nos próximos trinta anos toda a vegetação natural pantaneira terá desaparecido 

completamente1763.

As alterações ambientais vivenciadas na região, para além da diminuição de 

fauna e flora, têm ocasionado, também, alterações hídricas na região, que modificam 

desde o ciclo das chuvas, até a qualidade da água da região, utilizada para o consumo 

humano.

As alterações naturais e influências antrópicas puderem ser sentidas, de modo 

mais direto recentemente, entre 2019 e 2020, onde se constatou aumento significativo 

nos focos de incêndio na região pantaneira.

Segundo estimativa do Jornal Correio do Estado, tem-se que quase 22% do 

território pantaneiro, no Mato Grosso do Sul, teriam sido devastados pelo fogo. Além 

disso, segundo o INPE, em 2020, houve um aumento de 515% nos focos de queimada 

no estado1764.

As alterações naturais, para além dos reflexos na fauna e flora naturais da 

região pantaneira, têm impactado sobremaneira nas populações humanas ali fixadas, 

em especial no que tange a saúde.

Assim como o Pantanal é protegido pela norma constituinte, também é a 

saúde do povo brasileiro, conforme se verifica da dicção do art. 6º, da Carta Magna1765. 

Dentre os diversos direitos sociais garantidos pelo texto constitucional, tem-se que a 

contemplação da saúde.

A saúde humana pode ser compreendida como “um estado de bem-estar físico, 

mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade”, esta 

definição encontra-se no preâmbulo da constituição da OMS – Organização Mundial 

da Saúde.

1762 NUNES, Alessandro Pacheco. Quantas espécies de aves ocorrem no Pantanal 
brasileiro. Atualidades Ornitológicas, v. 160, p. 45-54, 2011.
1763 HARRIS, Mônica Barcellos et al. Estimativa da perda de cobertura vegetal original na Bacia 
do Alto Paraguai e Pantanal brasileiro: ameaças e perspectivas. Natureza & Conservação, v. 4, n. 2, p. 
50-66, 2006.
1764 ALBUQUERQUE, Daiany. Incêndios no Pantanal já devastaram 20% do bioma. Correio do Estado. 
Campo Grande/MS, 06 de nov de 2019. Disponível em: <https://www.correiodoestado.com.br/cidades/
incendios-no-pantanal-ja-devastaram-20-do-bioma/363193/>. Acesso em: 20 mar. 2020.
1765 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.
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Ocorre, todavia, que em pese a garantia constitucional de proteção à saúde e ao 

Pantanal, ambas não vêm ocorrendo a contento. Conforme já se verificou, o Pantanal 

tem sofrido com diversas influências antrópicas que acabaram resultando em diversas 

formas de degradação ambiental.

Já com relação à população pantaneira, tem-se que esta vem sofrendo com 

o descaso do poder público, em relação a diversos serviços essenciais, dentre eles a 

saúde. Inclusive, revela-se que os grandes empreendimentos na região têm pressionado 

pelo fechamento dos poucos serviços públicos remanescentes. E, dentre os diversos 

problemas de saúde que o povo do Pantanal sofre, o que será abordado neste trabalho 

é a relação da escassez de água1766.

A falta de água no pantanal se revela muito contraditória, pois, assim como 

o próprio título do presente estudo revela, trata-se da maior planície alagada do 

mundo. Como é possível haver falta de água nesse lugar? Essa é uma das questões a 

ser enfrentadas.

Importante destacar que o direito à água, propriamente dito, inclusive, foi 

reconhecido internacionalmente como direito humano, pelo Comitê das Nações 

Unidas sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, sendo dever dos países 

garantir tal direito1767.

Inclusive, um importante exemplo de vivificação do direito humano à água 

encontra-se no novo constitucionalismo latino-americano, onde ela é vista sob a ótica 

de quatro principais pontos: um direito humano; um bem estratégico nacional de uso 

público; um patrimônio da sociedade e um componente fundamental da natureza. 

Esse novo paradigma supera a visão da água enquanto mercadoria, mas também 

como bem fundamental da natureza.

Frente ao paradigma trazido pela visão latino-americana, se pretende discutir 

à problemática ao acesso à água, no Pantanal Sul-mato-grossense, e como o direito 

humano à saúde tem sido violado, ante sua escassez. Para tanto, utilizar-se-á da 

situação concreta vivenciada por uma comunidade pantaneira específica chamada 

Antônio Maria Coelho - AMC, situada no bioma Pantanal no município de Corumbá, no 

Mato Grosso do Sul, que vem enfrentando pressões de grandes indústrias de mineração, 

1766 FONSECA, Tayrine Pinho de Lima; et al. A (re) organização espacial da Comunidade Tradicional 
de Antônio Maria Coelho, Corumbá/MS. Cadernos de Agroecologia, v. 8, n. 2, 2013. Disponível em: 
<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/990898/a-re-organizacao-espacial-da-
comunidade-tradicional-de-antonio-maria-coelho-corumbams>. Acesso em: mar. de 2020
1767 NEVES-SILVA, Priscila; HELLER, Léo. O direito humano à água e ao esgotamento sanitário como 
instrumento para promoção da saúde de populações vulneráveis. Ciência & Saúde Coletiva, v. 21, p. 
1861-1870, 2016.
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as quais têm influenciado negativamente para a fruição dos direitos humanos à saúde 

e à água.

 Metodologicamente, a pesquisa situa-se na revisão teórica da literatura sobre 

constitucionalismo, direitos humanos e os direitos da natureza. E, adotou-se como 

técnica de pesquisa um estudo de caso, em que foram feitas visitas de campo à 

comunidade Antônio Maria Coelho, entrevistas abertas e levantamento de dados.

2. Direito Humano à água e a normativa brasileira sobre recursos hídricos

O processo de construção de normas ambientais brasileiras desde a década 

de 1980 demonstra a presença de leis constitutivas de microssistemas temáticos que 

interagem com um ordenamento regulamentador ecossistêmico, tendo como vértice a 

Constituição de 1988. Neste contexto, a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, 

Lei 9.433/97, dialoga com outras normas ambientais que, em conjunto, contribuem para 

a efetivação do direito humano à àgua e sustentabilidade hídrica, numa perspectiva 

jurídica.

A sustentabilidade das águas depende do seu ciclo de renovação que, por sua 

vez, está conectado com o clima, a vegetação, a geologia, ou seja, com o equilíbrio 

ecológico dos ecossistemas. Portanto, as condições apropriadas para receber, absorver 

e armazenar águas serão determinantes para garantir a sustentabilidade dos ciclos 

hídricos. 

As águas são necessárias para a sustentabilidade da vida humana e o seu uso 

deveria ocorrer dentro dos limites da sua renovação. Como ressalta Vandana Shiva1768, 

“el agua se ha considerado desde siempre como um derecho natural, um derecho 

que se deriva de la naturaleza humana, las condiciones históricas, las necesidades 

fundamentales o la idea de justicia”. Muitos dos conflitos relacionados ao uso das 

águas revelam as relações assimétricas entre a disponibilidade e o acesso equitativo. 

Seguindo com Shiva1769: 

La crisis del agua es uma crisis ecológica com causas comerciales pero 
sin soluciones de mercado. Las soluciones dictadas por el mercado 
destruyen la tierra y agravan la desigualdad. La solución a uma crisis 
ecológica es de índole ecológica, y la solución a la injusticia es la 
democracia. Poner fin a la crisis del agua requiere rejuvenescer la 
democracia ecológica.

1768 SHIVA, Vandana. Las guerras del agua: privatización, contaminación y lucro. México: Siglo XXI, 
2007, p. 103.
1769 SHIVA, Vandana. Las guerras del agua: privatización, contaminación y lucro. México: Siglo XXI, 
2007, p. 31.
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Frequentemente, os ciclos da natureza são impactados pelos modelos de 

desenvolvimento adotados num dado território, estes, por sua vez, são frutos de 

decisões político-econômicas que regem as relações entre Estado e mercado. Neste 

sentido, modelos de economia sustentáveis que respeitam os ciclos de renovação 

da natureza, estimulando a conservação do patrimônio natural através de normas, 

programas, políticas e estímulos financeiros, creditícios e tributários não compõem 

a realidade brasileira. O passivo de problemas ambientais e hídricos do país revela a 

herança e a continuidade de modelos depredatórios e destrutivos de ecossistemas e 

biomas.

 O desenvolvimento urbano e rural, baseado na produção e consumo ecológica 

e socialmente insustentáveis, tem gerado um acúmulo de problemas que passam 

pela desigualdade e/ou escassez do direito ao acesso à agua; pela contaminação dos 

corpos hídricos, em diversas escalas, como consequência da ausência de tratamentos 

adequados, somada a baixa fiscalização e eficácia no cumprimento das normas 

protetivas; regimes de utilização desigual e insustentáveis em atividades econômicas; 

baixa ou inexistente educação para o uso sustentável da água, gerando culturas de 

desperdício.

O direito à agua, em quantidade e qualidade, revela-se, assim como o meio 

ambiente, um direito fundamental, como a base da vida em todas as suas formas. O 

direito em discussão é o direito à água e não ao recurso água ou hídrico. Hoje em dia, 

o termo recurso está associado ao valor econômico-comercial. Embora a legislação 

brasileira utilize o termo “recurso hídrico”, vale ressaltar, como destaca Shiva1770: 

la propuesta de dar un valor de mercado a todos los recursos como 

solución a la crisis ecológica equivale a plantear la enfermidad como 

cura. Com la llegada de la revolución industrial, todo valor se convertió 

em sinónimo de valor comercial y se deterioró el significado espiritual, 

ecológico, cultural y social de los recursos.

Neste sentido, não existe direito a poluir, embora, atividades econômicas 

poluidoras sejam apoiadas direta ou indiretamente pelo Estado, que muitas vezes 

autoriza a operação de tais atividades, sem levar a sério os instrumentos de cautela 

previstos na normatização ambiental brasileira. 

Cada país estabelece o seu modelo de domínio das águas, cujos regimes variam 

entre o público e o privado, passando, ainda por regimes de autogestão, em que as 

1770 SHIVA, Vandana. Las guerras del agua: privatización, contaminación y lucro. México: Siglo XXI, 
2007, p. 142.
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águas são consideradas como bens comunais. Do ordenamento jurídico-constitucional 

brasileiro estabelecido em 1988, na matéria ambiental, resultou a legitimação de um 

Direito Ambiental como Direito Humano, bem como a fixação de deveres de proteção 

para o poder público e a coletividade numa perspectiva intergeracional. 

Ao longo de pouco mais de trinta anos de Constituição, o Brasil incorporou 

normas internacionais e normatizou sobre vários temas ambientais, através das diversas 

esferas do poder legislativo e do poder executivo regulamentador. Os resultados 

da Comissão Brundtland da Organização das Nações Unidas - ONU influenciaram a 

Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992, com 

a utilização do termo desenvolvimento sustentável. A partir deste enfoque, tanto as 

normas internacionais quanto nacionais passaram a incorporar a nomenclatura da 

sustentabilidade, direta ou indiretamente, na construção das políticas e do Direito 

Ambiental. 

A Constituição de 1988 inaugurou um novo modelo de domínio das águas 

doces, no qual, através dos artigos 20 e 26, foi estabelecido, respectivamente, o “bem 

água” como pertencente à União e aos Estados-membros. Quase dez anos depois, a Lei 

federal 9.433/97, regulamentando o art. 21, XIX da Constituição, instituiu uma política 

e criou um sistema nacional de recursos hídricos. 

O termo desenvolvimento sustentável foi posto de modo explícito uma só vez 

pela lei 9.433/97, ao dispor no artigo 2º, II, que: “a utilização racional e integrada dos 

recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável”, constitui um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

No entanto, vários termos utilizados no corpo da lei remontam ao conteúdo da 

sustentabilidade.

 A referida lei trata a água como um recurso natural limitado (art. 1º, II) e a gestão 

baseada no uso múltiplo das águas (art. 1º, IV) na parte dos fundamentos da política 

nacional de recursos hídricos. A escolha normativa em determinar a bacia hidrográfica 

(art. 1º, V) como a unidade territorial para implementação da política e atuação do 

sistema de gerenciamento é a base da sustentabilidade do modelo. A expressão “atual 

e futuras gerações” também revela a ligação com a questão da sustentabilidade, em 

que o direito intergeracional à água deve ser assegurado em termos quantitativos e 

qualitativos de acordo com os usos determinados (art. 2º, I). 

 Nas diretrizes gerais de ação, destacam-se termos como integração da gestão 

de recursos hídricos com a gestão ambiental, bem como das bacias hidrográficas com 

os sistemas estuarinos e zonas costeiras (art. 3º, III e VI) e articulação da gestão de 
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recursos hídricos com a do uso do solo através do planejamento dos setores de usuário 

e a federação (art. 3º, IV e V).

Os instrumentos da política nacional de recursos hídricos são, principalmente, 

os planos de recursos hídricos; o enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo os usos preponderantes da água; a outorga dos direitos de uso dos recursos 

hídricos e a cobrança pelo uso de recursos hídricos (arts. 6º ao 22) e trazem várias 

referências à sustentabilidade. Termos como: balanço entre disponibilidades e 

demandas futuras (art. 7º, III); metas de racionalização de uso, aumento da quantidade 

e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis (art. 7º, IV); controle 

quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso 

à água (art. 11); outorga baseada na prioridade de uso, no uso múltiplo e no direito 

de uso (arts. 13, 15 e 18) e cobrança pelo uso de recursos hídricos objetivando a 

racionalização do seu uso (art. 19, II) revelam faces da sustentabilidade.

Do ponto de vista da construção do Direito Ambiental e do Direito às águas, 

o desenvolvimento sustentável constitui uma norma jurídica através de regras e do 

próprio princípio. Neste sentido, o desenvolvimento sustentável é “um princípio 

atinente a toda política ambiental, pois, possui interfaces com a outorga do direito 

de uso da água, o licenciamento ambiental, os usos múltiplos, a noção de bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e gerenciamento”1771.

A lei da política nacional de recursos hídricos se refere direta ou indiretamente 

a outras normas e políticas ambientais nos níveis federal, estadual, distrital e local, 

para a implementação da lei de águas, como a de saneamento básico, de uso, 

ocupação e conservação do solo e de meio ambiente (art. 31) e de segurança de 

barragens (art. 35, XI). 

Nesta perspectiva, entende-se que as políticas, os princípios, os objetivos, 

as diretrizes, os sistemas de gerenciamento e os diversos instrumentos das normas 

florestais, de saneamento, de segurança de barragem, de mineração, de resíduos 

sólidos, de uso de agrotóxicos e de mudanças climáticas precisam dialogar visando 

a um maior aperfeiçoamento dos textos normativos e harmonização da ideia de 

sustentabilidade. 

O Código Florestal - Lei 12.651/12 - guarda uma profunda relação com a 

proteção e gerenciamento dos recursos hídricos. O instituto da Área de Preservação 

Permanente tem como função ecológica essencial a proteção dos corpos hídricos, 

protegendo-os e evitando o assoreamento das suas margens. Em várias de suas 

passagens, podem ser encontradas referências diretas e indiretas ao desenvolvimento 

1771  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de Águas: disciplina jurídica das águas doces. São 
Paulo: Atlas, 2001, p. 51.
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sustentável, através de termos como: sustentabilidade no crescimento econômico 

(art. 1º-A, parágrafo único, II); uso sustentável (art. 1º-A, parágrafo único, III e V; 41, 

III); desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis (art. 1º-A, parágrafo único, 

VI); uso econômico de modo sustentável (art. 3º, III); manejo sustentável (arts. 3º, VII; 

17, § 1º; 20; 23; 56, §1º); exploração agroflorestal sustentável (art. 3º, IX, b); atividades 

de manejo agroflorestal sustentável (art. 3º, X, a); manejo florestal sustentável (arts. 

3º, X, j; 11; 22; 31, § 2º e § 3º; 41, II, e); práticas sustentáveis de manejo de solo e água 

e de recursos hídricos (art. 4º, § 6º, I); exploração ecologicamente sustentável (art. 

10); modo ecologicamente sustentável (art. 11-A); utilização efetiva e sustentável 

das áreas já convertidas (art. 26, § 4º, III); plano de suprimento sustentável (art. 34); 

desenvolvimento ecologicamente sustentável (art. 41); condições de sustentabilidade 

urbano-ambiental (arts. 64, § 2º, V e 65, § 1º, IX) e indicadores de sustentabilidade 

(art. 73).

 O discurso de sustentabilidade precisa sair da fragmentação, do senso comum, 

da fala midiática e vazia para a construção de consensos visando a intervenções 

práticas. E para tal, o Direito de Águas e o Direito Ambiental como um todo precisam 

encarar as contradições do sistema econômico hegemônico propondo inovações e 

caminhos de transição para uma economia e sociedade ecológica e sustentável. 

Além das abordagens sobre sustentabilidade e sobre a implementação 

sistemática das normas jurídicas brasileiras, é importante salientar que nos processos 

de interação ser humano-natureza, a cultura determinará os modos de ser, de estar e 

de usar os elementos da natureza que constituem a base de toda a vida. Nas palavras 

de Shiva1772: 
Las culturas del agua, y no la naturaleza, son las que producen escasez 
o abundancia. Las culturas que desperdician el agua o destruyen la 
frágil red del ciclo del agua causan escasez incluso en condiciones 
de abundancia. Aquellas que ahorran cada gota pueden generar 
abundancia a partir de la escassez.

Frente às considerações a respeito da água, enquanto direito e meio de 

garantidor da vida, faz-se necessário passar a compreender a atual situação ambiental 

do pantanal brasileiro, em especial a do pantanal sul-mato-grossense, para, assim, 

adentrar na seara hídrica pantaneira.

3. O panorama ambiental do Pantanal brasileiro.

As riquezas da fauna e flora pantaneira são imensas, conforme abordado no 

1772  SHIVA, Vandana. Las guerras del agua: privatización, contaminación y lucro. México: Siglo XXI, 
2007, p. 125.
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tópico introdutório. A variabilidade das formas de vida são imprescindíveis para o 

desenvolvimento da vida humana, seja pela manutenção do clima, da qualidade 

do solo ou da preservação dos recursos hídricos. Desta forma, qualquer forma de 

ameaça ao equilíbrio ecológico pode comprometer o habitat pantaneiro, bem como a 

manutenção da vida humana nesta localidade.

Durante uma oficina de mapeamento de comunidades pantaneiras, nove 

em cada dez comunidades apontaram o desmatamento como uma das principais 

atividades geradoras de impacto territorial. Inclusive, tal entendimento também é 

comungado pela Embrapa Pantanal, indicando que o desmatamento, oriundo da 

agropecuária como a ação mais danosa ao território pantaneiro1773. Nesse sentido 

revela-se muito importante a fala de Braz 1774:

A alta concentração fundiária neste bioma historicamente ocupado 

pela pecuária pantaneira e, atualmente dando indícios de uma 

migração para a pecuária extensiva tradicional, caracterizada pelo 

modo de produção capitalista, ameaça à natureza e populações 

tradicionais colocando em oposição interesses privados e públicos.

Somam-se, ainda, as atuais mudanças nas políticas ambientais públicas. O atual 

presidente da República, Jair Bolsonaro, em seu plano de governo, sequer cita o tema 

“desmatamento”, além de só mencionar uma única vez o termo “meio ambiente”1775.

O reflexo deste panorama já pode ser sentido a partir de 2019, conforme os 

dados apresentados pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), durante 

os primeiros seis meses de 2019, houve ao menos o dobro de queimadas na área 

amazônica, quando comparado ao ano anterior1776.

No que diz respeito a região pantaneira, os dados mais atualizados demonstram 

um aumento de 674% no número de focos de incêndio entre março e abril, quando 

1773 VALLES, Eronaldo Assunção. Conflitos socioambientais que afetam a soberania alimentar de 
comunidades do cerrado do Pantanal-MT. 2018. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação 
em Educação. UFMT, Cuiabá/MT. p. 97.
1774 BRAZ, Adalto Moreira et al. A ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO PANTANAL BRASILEIRO. Finisterra, 2020.
1775 PIMENTEL, Matheus. Os planos de Bolsonaro e Haddad para o meio ambiente. Nexo 
Jornal, São Paulo/SP, 20 de out de 2018. Expresso. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/
expresso/2018/10/20/Os-planos-de-Bolsonaro-e-Haddad-para-o-meio-ambiente>. Acesso em: 20 
jun. 2020.
1776 BBC NEWS. Número de incêndios florestais no mundo em 2019 é um recorde?. BBC News, 09 de 
setembro de 2019. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49633696>. Acesso 
em: 20 jun. 2020
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comparado ao mesmo período do ano anterior1777.

Para além das degradações oriundas da exploração agropastoril e do aumento 

significativo das queimadas, importante destacar outro fato que gera impactos 

ambientais na região pantaneira. O Pantanal fica situado dentro da terceira maior 

reserva de minério de ferro do mundo1778. Tendo em vista a riqueza mineral contida 

nas terras pantaneiras, a partir de 1940, houve um impulsionamento da atividade 

mineradora, em Corumbá/MS, com a exploração de calcário. Ao mesmo tempo, chegou 

à região a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, o que fomentou ainda mais a prática 

extrativista1779.

Figura 1: Pátio de descarga de minério. 
Corumbá/MS

Fonte: LAMAS, Lucas Stroppa. Direitos 
humanos e (in) justiça ambiental: a situação 
da Comunidade Tradicional Antônio Maria 

1777 GODOY, João Pedro et. al. Focos de incêndio aumentam 674% e município no Pantanal de MS 
recebe aeronaves de MT e DF para combater fogo. G1, 21 de abril de 2020. Disponível em: <https://
g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2020/04/21/focos-de-incendio-aumentam-674percent-e-
municipio-no-pantanal-de-ms-recebe-aeronaves-de-mt-e-df-para-combater-fogo.ghtml>. Acesso em: 
20 jul. 2020.
1778 Polo siderúrgico inaugura novo ciclo econômico em Corumbá. Congresso AçoBrasil. 2018. 
Disponível em: <http://acobrasil.org.br/congressoacobrasil/2018/noticias/detalhes/2081>. Acesso em: 
20 jul. 2020
1779 COSTA, Edgar Aparecido. Conflito pelas Terras e pelas Àguas: Notas das Relações entre 
Mineradoras e Proprietários Rurais em Corumbá. GEOgraphia, v. 15, n. 30, p. 53-80, 2014. Disponível em: 
<http://www.geographia.uff.br/index.php/geographia/article/view/532>. Acesso em: 06 mar. 2019.
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Coelho, em Mato Grosso do Sul. Dissertação de 
mestrado. PPGFDH – UFGD, 2019, p. 93.

O avanço nas atividades agropecuárias, o aumento do desmatamento, através 

de queimadas e ações antrópicas e o avanço da atividade de mineração têm alterado 

de maneira significativa a paisagem pantaneira (vide figura 01). E para além das 

alterações visuais, estão ocorrendo profundas modificações na nos ciclos da vida na 

região, seja com relação à fauna, a flora, ou mesmo aos ciclos hídricos.

Como já abordado, o acesso à água é um direito humano, que deve ser garantido 

e protegido pelas ações e políticas públicas, tendo em vista sua íntima relação com o 

direito a vida e a saúde humana, senão veja-se1780:

Em 2002, o Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais elaborou o Comentário Geral nº15 sobre o direito 

humano à água. Segundo este Comitê, o direito à água se enquadra 

naquele a uma vida com qualidade e está intimamente relacionado 

com o referente à saúde, alimentação e moradia digna, previstos no 

Tratado Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Assim, em julho de 2010, através da resolução A/RES/64/292, a 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas reconheceu o 

acesso à água e ao esgotamento sanitário como um direito humano. 

No mesmo ano, resolução do Conselho de Direitos Humanos ratificou 

e esclareceu esse entendimento. Desde então, os países devem 

garantir, progressivamente, esse direito, incluindo a obrigatoriedade 

a seu reconhecimento nos ordenamentos jurídicos nacionais. O Estado 

tem a obrigação de respeitar, proteger e fazer valer este direito, não 

implicando necessariamente que deva ser o provedor do serviço, mas 

deve monitorar e regulamentar os prestadores e garantir que ele não 

seja violado.

Sendo, portanto, a água um bem tão fundamental, tanto do ponto de vista 

ecológico, quanto antrópico, e sendo o Pantanal a maior planície alagável do 

mundo, cercado por rios e com chuvas abundantes, como pode-se passar sede em tal 

localidade? Justamente esta investigação será abordada no próximo tópico, utilizando 

com objeto de estudo, o caso da Comunidade Tradicional Antônio Maria Coelho, em 

Corumbá/MS.

1780 NEVES-SILVA, Priscila; HELLER, Léo. O direito humano à água e ao esgotamento sanitário como 
instrumento para promoção da saúde de populações vulneráveis. Ciência & Saúde Coletiva, v. 21, p. 
1861-1870, 2016.
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4. A sede no Pantanal: perspectivas de uma comunidade tradicional pantaneira

O Pantanal sul-mato-grossense é compreendido pelos seguintes municípios: 

Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corguinho, Corumbá, 

Coxim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora. 

Como já relatado, trata-se da maior planície alagável do mundo, compreendendo 

diversas formas de vida, tanto no que diz respeito à fauna, quanto à flora.

A Comunidade Tradicional Antônio Maria Coelho situa-se no município de 

Corumbá/MS, aproximadamente a 45 km da cidade. A população da comunidade é 

composta por quarenta e sete famílias, distribuídas entre propriedades rurais próximas 

da baia de Jacadigo, do Córrego Piraputangas, do polo siderúrgico-industrial e do local 

denominado Recanto dos Evangélicos1781, conforme a imagem a seguir:

Figura 2: Vista aérea da Comunidade AMC

Fonte: GoogleMaps. (Adaptado pelo autor)

Tendo em vista sua localidade, conforme a imagem acima, a comunidade está 

perigosamente próxima ao polo siderúrgico/industrial ali instalado. Ademais, revela-se 

importante destacar, que a origem da comunidade é datada do século XIX1782, enquanto 

1781 FEIDEN, Alberto, et.al. Comunidade Antônio Maria Coelho: Territorialidade e resistência pelo uso 
da bocaiuva no Pantanal de MatoGrosso do Sul. In: DIAS,Teresinha; EDIT, Jane Simoni; UDRY,Consolacion 
(editoras técnicas). Diálogos de saberes: relatos da Embrapa. Brasília/DF: Embrapa, 2016, p. 380.
1782 OLIVEIRA, Maxwell da Rosa; et.al. Associação de Moradores da Comunidade Tradicional de 
Antônio Maria Coelho(AMC): Luta pelo reconhecimento e Dignidade. Cadernos de Agroecologia. V.09, 
N. 04,2014. Disponível em: <http://revistas.aba-agroecologia.org.br/index.php/cad/article/view/16412>. 
Acesso em 20 jul. 2020.
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as primeiras mineradoras chegaram à região nos anos 1970, com intensificação de sua 

presença a partir de 20071783.

Para além dos aspectos geográficos, interessante também consignar a 

produção de conhecimento tradicional da Comunidade, no que diz respeito a Bocaiúva. 

Trata-se de uma palmeira típica da região, sendo que seu fruto possui grande valor 

nutricional e ecológico1784.

A problemática consiste que, após a instalação do polo siderúrgico, a 

qualidade da água (utilizada tanto para consumo próprio, como para a manutenção 

das bocaiuvas) tem sido duramente impactada1785, traduzida nas palavras de Feiden1786, 

identificando que houve “uma drástica redução das fontes de água, sendo que vários 

mananciais da comunidade secaram a partir da sua implantação”.

Figura 03. Córrego Piraputangas contaminado

Fonte: LAMAS, Lucas Stroppa. Direitos humanos e (in) justiça 
ambiental: a situação da Comunidade Tradicional Antônio 
Maria Coelho, em Mato Grosso do Sul. Dissertação de mestrado. 
PPGFDH – UFGD, 2019, p. 92.

1783 FONSECA, Tayrine Pinho de lima; et al. A(re) organização espacial da Comunidade Tradicional 
de Antônio Maria Coelho, Corumbá/MS. Cadernos de Agroecologia, v. 8, n. 2,2013. Disponível em 
<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/990898/a-re-organizacao-espacial-da-
comunidade-tradicional-de-antonio-maria-coelho-corumbams>. Acesso em 20 jul. 2020.
1784 LORENZI, Gisele M. A. C.. Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. -ARECACEAE:BASES 
PARA O EXTRATIVISMO SUSTENTÁVEL. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia/ProduçãoVegetal–UFPR. Curitiba, 2006. p. 34. Disponívelem:<https://acervodigital.ufpr.br/
handle/1884/5279>. Acesso em: 20 jun. 2018.
1785 FONSECA, Tayrine Pinho de lima; et al. A(re) organização espacial da Comunidade Tradicional 
de Antônio Maria Coelho, Corumbá/MS. Cadernos de Agroecologia, v. 8, n. 2,2013. Disponível em 
<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/990898/a-re-organizacao-espacial-da-
comunidade-tradicional-de-antonio-maria-coelho-corumbams>. Acesso em 20 jul. 2020.
1786 FEIDEN, Alberto, et.al. Comunidade Antônio Maria Coelho: Territorialidade e resistência pelo uso 
da bocaiuva no Pantanal de MatoGrosso do Sul. In: DIAS,Teresinha; EDIT, Jane Simoni; UDRY,Consolacion 
(editoras técnicas). Diálogos de saberes: relatos da Embrapa. Brasília/DF: Embrapa, 2016, p. 380.
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Figura 04. Água contamina pelo ferro

Fonte: COSTA, Edgar Aparecido.
Conflito pelas Terrase pelas Àguas: 
Notas das Relações entre  Mineradoras 
e Proprietários Rurais em Corumbá. 
GEOgraphia,v.15, n. 30,p. 53-80,2014. 
Disponível em: <http://www.geographia.
uff.br/index.php/geographia/article/
view/532>. Acesso em: 20 jun. 2020.

Seja pela contaminação das mineradoras, pelo desmatamento desenfreado 

ou, ainda, pelo aumento exponencial do número de queimadas na região, o acesso 

à água de qualidade tem sido obstado, justamente numa região tão abundante em 

recursos hídricos como o Pantanal.

Além da clara violação ao direito humano à água, propriamente dito, revela-se 

uma violação a autodeterminação deste povo tradicional, que consiste, dentre outras 

coisas, no direito de não haver violações a “hábitos e costumes”1787.

Outro reflexo imediato da violação ao direito de acesso à água de qualidade, 

diz respeito ao Direito Humano à Vida, propriamente dito, ao Direito Humano à 

alimentação, tendo em vista que a produção sustentável da região tem sido fortemente 

afetada, além do Direito Humano à saúde: 

Outro fator significativo que atinge a comunidade é a indiferença das 
instituições públicas em relação aos serviços de utilidades públicas 
de uso comum como o posto de saúde e a escola, ambos em estado 
de calamidade, conforme o resultado levantado pelos moradores 
durante as entrevistas. Por diversas vezes as empresas pressionaram 
o fechamento destes serviços públicos. Contudo, tal movimentação 
não encontrou sucesso diante da atuação do grupo de resistência. 
Atualmente tais atividades públicas passam por dificuldade como 
falta de água [...]1788

1787 STÁLIN, Josef (1946). O Marxismo e o Problema Nacional. São Paulo:  Vitória Ltda, p. 17-8.
1788 FONSECA, Tayrine Pinho de lima; et al. A(re) organização espacial da Comunidade Tradicional 
de Antônio Maria Coelho, Corumbá/MS. Cadernos de Agroecologia, v. 8, n. 2, 2013, p. 28. Disponível em 
<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/990898/a-re-organizacao-espacial-da-
comunidade-tradicional-de-antonio-maria-coelho-corumbams>. Acesso em 20 jul. 2020.

about:blank
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Percebe-se, pois, que ante o descaso público, seja em relação à preservação 

ambiental, seja em relação a coibir práticas de indústrias privadas, o acesso à água, 

no que tange à Comunidade Tradicional Antônio Maria Coelho - AMC tem sido 

severamente prejudicado, o que, por consequência, acaba por resultar na violação de 

diversos direitos humanos.

5. Conclusões Articuladas

5.1 O Direito Humano à água está diretamente relacionado à existência da vida e seu 

acesso adequado, em termos de quantidade e qualidade, revela as condições de saúde 

pessoal e coletiva.

5.2 As normas do sistema jurídico ambiental brasileiro apresentam baixo nível de 

efetividade, tal evidência mostra-se mais dramática em se tratando de comunidades 

mais vulnerabilizadas, em que há um histórico de violações de direitos humanos.

5.3 A fragilidade da conservação do bioma Pantanal indica também as violações de 

direitos de povos em vivem em seu território que tem sido, frequentemente, atacado 

por atividades econômicas com alto impacto ambiental; queimadas e ausência de 

serviços públicos de acesso à água.

5.4 Além da inexistência e ineficiência de serviços públicos referentes ao acesso à 

agua em comunidades pantaneiras do sul do Mato Grosso do Sul, o modelo econômico 

da exploração da mineração na região aprofundou as desigualdades referentes ao 

desenvolvimento da região.

5.5 O presente estudo revela as contradições referentes ao acesso à água da 

Comunidade Tradicional Antônio Maria Coelho, em que pese estar localizada dentro 

da maior planície alagável do mundo, seus habitantes passam sede.
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DE ÁREAS CONTAMINADAS E O DIREITO 
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Mestre em química ambiental e gerente de projetos

1. INTRODUÇÃO

Existem na literatura global diversas abordagens regulatórias sob a ótica da 

gestão ambiental e da jurídica do direito ambiental, quanto a importância do equilíbrio 

ecológico como essencial à sadia qualidade de vida. Dentre os eixos mais discutidos, 

sem dúvida está a poluição atmosférica e os impactos na saúde dos indivíduos.

Tradicionalmente, as discussões sobre equilíbrio ecológico e proteção do meio 

ambiente são centralizadas nos eixos fauna, flora, solos, águas e ar atmosférico. São 

a partir destes eixos didáticos principais que derivam linhas de conhecimento como 

os de preservação de patrimônio biológico, desmatamento, agricultura, poluição dos 

solos, resíduos sólidos, saneamento, poluição das águas e poluição atmosférica.

De certa forma, todos os eixos temáticos acima estão de alguma forma 

previstos em legislação Brasileira, normatização e regulados por instrumentos 

da esfera federal, estadual e municipal, incluindo também alguns mecanismos 

internacionais.

No entanto, quando se insere profundidade ao tema poluição atmosférica 

e impactos na saúde, regulações jurídicas estão em grande parte direcionadas 

e orientadas para às diretrizes relacionadas as mudanças do clima, muito mais 

associadas a qualidade do ar do que proveniente de áreas contaminadas. 

A poluição atmosférica é facilmente difundida e percebível por indivíduos 

expostos ou não, simplesmente ao observar ou reportar fumaça, cheiros e odoros, 

material particulado no ar, existência de queimadas. A poluição atmosférica é 

frequentemente entendida como sendo inerente de ecossistemas de ambientes 
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abertos, como os das grandes cidades. Condições que são agravadas nos períodos de 

estiagem e tendem a resultar em quadros de risco a saúde humana.

Entretanto, no que se refere a poluição atmosférica, são raras e tímidas as 

discussões no âmbito do direito (trabalhista, ambiental, administrativo e etc.) com 

relação ao cenário de intrusão de vapores a partir de áreas contaminadas. Tema 

que vem consumindo a atenção de órgãos ambientais como a Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (EPA) e no Brasil pela Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo (CETESB).

Intrusão de vapores pode ser entendido como um processo de 

susceptibilidade à uma poluição atmosférica. A susceptibilidade tem que ser 

configurada por meio de um cenário de exposição de risco para indivíduos 

localizados no interior das edificações. Em outras palavras, seria essencialmente 

a migração de substâncias químicas voláteis do subsolo ou água subterrânea 

para o interior de edificações, que podem estar localizadas adjacente a uma fonte 

de contaminação ou distante de uma área contaminada, que muitas vezes não é 

facilmente detectada durante o diagnóstico.1789 1790

O entendimento do caminho de exposição para intrusão de vapores está 

diretamente relacionado a capacidade de interpretação técnica-científica dos cenários 

de exposição ao risco por parte dos profissionais do meio ambiente. O que de certo 

modo, inclui também os riscos ocupacionais. Contudo, se faz importante salientar que 

a linha de conhecimento sobre intrusão de vapores é relativamente recente e não faz 

parte da formação dos juristas e de boa parte dos legisladores atuais.

Quando lidamos com cenários de risco ambiental de exposição aos indivíduos, 

pressupõe-se que o meio ambiente estaria impactado e possivelmente contaminado. 

Isto posto, o significado aqui de meio ambiente conota sentido mais intuído do que 

definível, em virtude da complexidade interdisciplinar de interpretação dos cenários 

de risco que permita uma gestão segura das responsabilidades jurídicas associadas a 

cada área contaminada.

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) - Lei 6.938/1981, que é anterior 

a Constituição Federal de 1988, define o meio ambiente como sendo o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, mas não define o que é área 

1789 ITRC (Interstate Technology & Regulatory Council). Vapor Intrusion Pathway: A Practical 
Guideline. Interstate Technology & Regulatory Council - Vapor Intrusion Team, VI-1, Washington D.C., 
2007.
1790 JÚNIOR, J. C. R. G.; BERTOLO, R. A.; HART, S. T. Intrusão de vapores do solo: breve histórico sobre 
desenvolvimento da tecnologia, cenário brasileiro e avanços recentes. Holos Environment, 18, n. 2, p. 
240-270, 2018.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
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contaminada. Da mesma maneira a Constituição de 1988 também não define o que 

seria área contaminada.1791 1792 1793

Segundo o Ministério do Meio Ambiente do Brasil (MMA), área contaminada 

seria um terreno, local, instalação, edificação que contenha quantidades de quaisquer 

substâncias em condições que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao 

meio ambiente ou a outro bem a proteger. 1794

O MMA, por sua vez, menciona bem a proteger na sua definição de área 

contaminada, que de acordo com a PNMA (Lei 6.938/81), seriam a saúde e o bem-estar 

da população, a fauna e a flora, a qualidade do solo, das águas e do ar, os interesses 

de proteção à natureza/paisagem, a ordenação territorial e planejamento regional e 

urbano e ordem pública. 

Diante da evolução legislada a partir de 1981 e 1988, o MMA atualiza a gestão 

de área contaminada, por meio da resolução CONAMA nº 420 de 28/12/2009, que 

dispõe as diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas.1795

A problemática de intrusão de vapores de áreas contaminadas não é 

mencionada nos instrumentos exemplificados acima. Revela uma carência no tema e 

latência jurídica no sentindo amplo de legislar o tema. Isto contribui para a fragilidade 

das abordagens jurídicas por parte dos profissionais do direito. Mas também 

representam oportunidades para o desenvolvimento do direito ambiental enquanto 

ciência especializada.

Neste contexto, este artigo tem como objetivo apresentar uma resenha com 

i) uma revisão bibliográfica sobre o estado atual das principais discussões sobre 

intrusão de vapores, ii) o estágio atual dos principais instrumentos jurídicos normativo-

regulatórios e iii) o panorama de oportunidades para o direito ambiental. 

2. INTRUSÃO DE VAPORES ATUALMENTE

Nas condições normais de temperatura e pressão atmosférica, os compostos 

químicos que contribuem para poluição atmosférica estão no estado físico gasoso. 

Sua origem independe do tipo de fonte (ex. chaminé, escapamento, flatulência). A 

1791 MELE, J. L.; DERANI, C.; SOLA, F.; ADAME, A. Lei de Política Nacional do meio Ambiente–PNumA e 
a autonomia do Direito Ambiental brasileiro. Florianópolis: Anais do XV Encontro Nacional do CONPEDI. 
Boiteux, 2006.
1792 DE FREITAS, V. P. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. Revista CEJ, p. 
114-118, 2000.
1793 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República - 
Ministério da Casa Civil, 1988.
1794 BRASIL. Áreas Contaminadas. Ministério do Meio Ambiente (MMA).
1795 CONAMA. Resolução nº 420. Ministério do Meio Ambiente (MMA) -  Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, 2009.
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grande maioria dos gases liberados no ar já estão no estado gasoso da matéria. Como 

exemplo, podemos comparar a mudança de fase da água líquida para a forma gasosa 

(nuvens).

Os vapores estão relacionados a um comportamento e/ou propriedade de um 

composto químico particionar-se para a fase vapor a partir de um líquido ou sólido. No 

passado, acreditava-se que somente compostos com característica volátil poderiam 

particionar-se a partir de águas e solo e migrar até as edificações.1796 No entanto, esta 

premissa foi demostrada como sendo um modelo demasiadamente simplificado, uma 

vez que estudos demonstraram que alguns compostos semivoláteis também podem 

originar vapores.1797 Portanto, todo vapor seria um gás, mas nem todo o gás é um vapor.

Quando estudamos vapores a partir de compostos químicos (voláteis ou não), 

estamos lidando com concentrações baixas na ordem de uma parte por milhão (ppm) 

ou bilhão (ppb). Muitas vezes estas concentrações baixíssimas não são suficientes para 

originar cor ou odor percebível (como no caso da poluição atmosférica), mas pode ser 

o suficiente para exercer um efeito adverso ao indivíduo exposto.1798

A presença de vapores a partir de uma área contaminada está relacionada a 

uma condição de equilíbrio físico e químico de uma relação sólido-vapor ou líquido-

vapor existente numa determinada área fonte ou área receptora da contaminação em 

vase vapor. Muitas vezes a área receptora pode estar a uma distância da área fonte 

não facilmente identificável durante a realização das etapas de diagnóstico ambiental.

As variáveis que governam a migração de vapores até as edificações, embora 

relativamente elucidadas, são site específica para cada local ou para cada região 

contaminada. Ou seja, para um determinado site contaminado pode-se ocorrer 

um cenário de intrusão de vapores diferente de outro site, mesmo ambos estando 

contaminados com as mesmas substâncias.

Com relação ao tipo de contaminante, a química de partição e volatilização 

é de certo modo conhecida, mas não totalmente compreendida em termos de 

química ambiental, que estuda a relação de distribuição dos contaminantes nos 

compartimentos ambientais e a potencialidade de risco adverso para os indivíduos 

localizados nos ambientes.

Durante mais de uma década o foco dos cientistas ambientais era o risco 

1796 WILSON, J. L.; SAMARANAYAKE, V.; LIMMER, M. A.; SCHUMACHER, J. G. et al. Contaminant 
Gradients in Trees: Directional Tree Coring Reveals Boundaries of Soil and Soil-Gas Contamination with 
Potential Applications in Vapor Intrusion Assessment. Environmental science & technology, 51, n. 24, p. 
14055-14064, 2017.
1797 MCHUGH, T.; LOLL, P.; EKLUND, B. Recent advances in vapor intrusion site investigations. Journal 
of Environmental Management, 204, p. 783-792, 2017/12/15/ 2017.
1798 BECKLEY, L.; MCHUGH, T. A conceptual model for vapor intrusion from groundwater through 
sewer lines. Science of the Total Environment, 698, p. 134283, 2020.
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da ingestão de água contaminada. Se os indivíduos não bebessem a água, o risco de 

exposição estaria contingenciado. Somente a partir de 1990, por meio do trabalho 

investigativo da Secretaria de Proteção Ambiental de Massachusetts, foi que os 

reguladores EUA começaram a entender a importância da intrusão de vapores. O 

estudo abriu precedência para que os reguladores federais e estaduais dos EUA 

revissem decisões de remediação mais antigas de contaminação da água subterrânea, 

a fim de avaliar se a via de intrusão de vapores se confirmava e justificaria a reabertura 

de casos até então encerrados. 1799

Em termos práticos, considerando um cenário pessimista, por mais que fosse 

identificada uma fonte de contaminação de água, esta poderia ser substituída por 

água engarrafada. No entanto, esta intervenção não resolveria o cenário de intrusão 

de vapores em áreas edificadas, uma vez que o indivíduo submetido a uma condição 

de risco da qualidade do ar, não teria escolha por se tratar de onde vivem.

Desde 1990 os estudos para diagnóstico dos cenários de intrusão de áreas 

contaminadas vêm evoluindo. Mesmo assim, em termos mundiais a abordagem tem 

sido até hoje a partir da utilização de modelos matemáticos preditivos de avaliação 

de risco à saúde humana (ARSH).1800 

Estes modelos ARSH utilizam dados obtidos de amostras de solo e água 

subterrânea para prever concentrações presentes no ar ambiente que causem risco 

para inalação por indivíduos localizados na fonte da contaminação ou como receptor 

distante.

Os modelos são considerados abordagens conservadoras, e muitas vezes 

simplistas, quando comparado com a investigação de campo real, utilizando múltiplas 

linhas de evidência, que é considerada atualmente entre os cientistas ambientais 

e guias norte americanos como a melhor prática para o diagnóstico assertivo do 

caminho de intrusão de vapores de áreas contaminadas.1801 Contudo, poucos países de 

fato regulamentaram as investigações com múltiplas linhas de evidência (Austrália, 

Canadá, Dinamarca, Estados Unidos e Reino Unido).1802

1799 ITRC. Vapor Intrusion Pathway: A Practical Guideline. Interstate Technology & Regulatory 
Council (ITRC) - Vapor Intrusion Team, VI-1, 2007. Practical Guideline.
1800 JÚNIOR, J. C. R. G.; BERTOLO, R. A.; HART, S. T. Intrusão de vapores do solo: breve histórico sobre 
desenvolvimento da tecnologia, cenário brasileiro e avanços recentes. Holos Environment, 18, n. 2, p. 
240-270, 2018.
1801 CALIFORNIA DEPARTMENT OF TOXIC SUBSTANCES CONTROL AND CALIFORNIA WATER 
RESOURCES CONTROL BOARDS. Supplemental Guidance: Screening and Evaluating Vapor Intrusion. 
California Environmental Protection Agencies -    Public Draft, Fev/2020. <https://www.waterboards.
ca.gov/water_issues/programs/site_cleanup_program/vapor_intrusion/>
1802 JÚNIOR, J. C. R. G.; BERTOLO, R. A.; HART, S. T. Intrusão de vapores do solo: breve histórico sobre 
desenvolvimento da tecnologia, cenário brasileiro e avanços recentes. Holos Environment, 18, n. 2, p. 
240-270, 2018.
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A partir de 2002, a Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA) passou 

a limitar a utilização de modelagens de risco, recomendando assim a utilização de 

dados obtidos em campo. Na verdade, procurou incentivar a utilização de um maior 

número de linhas de evidência para verificar se a intrusão de vapores de fato ocorre e 

se resultaria em risco humano. 1803

Compostos perigosos para formação de vapor, como solventes clorados, 

hidrocarbonetos de petróleo e outros compostos voláteis, como os de limpeza, uma 

vez no solo ou nas águas subterrâneas, podem migrar para o ar interno de edifícios 

adjacentes ou próximos e representar riscos à saúde dos ocupantes do edifício, 

conforme indicado na ilustração da Figura 1 logo mais abaixo.1804

É difícil quantificar a taxa de circulação dos vapores em um edifício, e esta 

depende do tipo de solo e suas propriedades químicas, da planta e das condições do 

edifício e do diferencial de pressão. Ao entrar em um edifício, os gases do solo ou da 

água subterrânea se misturam com a ventilação natural ou mecânica do prédio.1805

Figura 1 - Rota de migração e receptores da intrusão de vapores.1806

De maneira geral, o conhecimento das técnicas de investigação das matrizes 

ambientais água e solo em áreas contaminadas está consolidado em vários países. No 

Brasil, muito embora de maneira insipiente em todo território, ainda sim vêm evoluindo. 

1803 JÚNIOR, J. C. R. G.; BERTOLO, R. A.; HART, S. T. Intrusão de vapores do solo: breve histórico sobre 
desenvolvimento da tecnologia, cenário brasileiro e avanços recentes. Holos Environment, 18, n. 2, p. 
240-270, 2018.
1804 SCHUVER, H. J.; LUTES, C.; KURTZ, J.; HOLTON, C. et al. Chlorinated vapor intrusion indicators, 
tracers, and surrogates (ITS): Supplemental measurements for minimizing the number of chemical indoor 
air samples—Part 1: Vapor intrusion driving forces and related environmental factors. Remediation 
Journal, 28, n. 3, p. 7-31, 2018.
1805 ITRC. Vapor Intrusion Pathway: A Practical Guideline. Interstate Technology & Regulatory 
Council (ITRC) - Vapor Intrusion Team, VI-1, 2007. Practical Guideline.
1806 ITRC. Vapor Intrusion Pathway: A Practical Guideline. Interstate Technology & Regulatory 
Council (ITRC) - Vapor Intrusion Team, VI-1, 2007. Practical Guideline.
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Entretanto, o tema intrusão de vapores ainda não é investigado e gerido de maneira 

adequada em vários países devido ainda não se ter um consenso procedimental.

Por esse motivo, muitas vezes o arcabouço jurídico-normativo não consegue 

prever a regulação necessária para a investigação de vapores por meio de múltiplas 

linhas de evidência nas áreas contaminadas. O que se tem de fato é alguma abordagem 

dentro do espectro da poluição atmosférica, quando na verdade não é.

Os guias procedimentais elaborados para investigação dos caminhos de 

intrusão de vapores vêm sendo atualizados constantemente pelas agências e órgãos 

ambientais dos países. Mas é preciso ressaltar que estas atualizações não têm sido de 

maneira uniforme, e muitas vezes só são iniciadas diante de uma demanda ambiental 

induzida as vezes por aspectos jurídicos. Neste sentido, os EUA se apresenta bem mais 

avançado na elaboração dos guias e procedimentos orientadores, se antecipando 

principalmente devido as iniciativas estaduais.

Mesmo com algumas diferenças entre os documentos guias das agências 

ambientais estaduais dos EUA, eles possuem em comum a recomendação para realizar 

investigações com dados de campo considerando múltiplas linhas de evidência para 

compor o cenário de intrusão de vapores.1807

As linhas de evidência podem ser compostas por diversos fatores existentes 

em cada área contaminada sob gerenciamento. Por vezes muito peculiar de uma 

área em questão.1808 Dessa forma, sem a existência de um guia/protocolo normativo 

consolidado e adequado, muitas vezes passam por despercebidas e possivelmente 

submetem indivíduos ao um risco ambiental de maneira silenciosa e oculta.1809

Alguns guias citam de maneira recorrente a necessidade de múltiplas 

campanhas de amostragem para caracterização da variabilidade temporal dos 

contaminantes em fase vapor, e não somente considerar uma área como contaminada 

com apenas um lote único ou reduzido de amostras.1810 E isso de fato tende a encarecer 

o processo de gerenciamento do diagnóstico destas áreas potenciais de contaminação.

No Brasil são raras as pesquisas no sentido de otimizar os processos 

metodológicos de investigação e diagnóstico do caminho de intrusão de vapores, 

1807 JÚNIOR, J. C. R. G.; BERTOLO, R. A.; HART, S. T. Intrusão de vapores do solo: breve histórico sobre 
desenvolvimento da tecnologia, cenário brasileiro e avanços recentes. Holos Environment, 18, n. 2, p. 
240-270, 2018.
1808 BECKLEY, L.; MCHUGH, T. A conceptual model for vapor intrusion from groundwater through 
sewer lines. Science of the Total Environment, 698, p. 134283, 2020.
1809 MCHUGH, T.; LOLL, P.; EKLUND, B. Recent advances in vapor intrusion site investigations. Journal 
of Environmental Management, 204, p. 783-792, 2017/12/15/ 2017.
1810 CALIFORNIA DEPARTMENT OF TOXIC SUBSTANCES CONTROL AND CALIFORNIA WATER 
RESOURCES CONTROL BOARDS. Supplemental Guidance: Screening and Evaluating Vapor Intrusion. 
California Environmental Protection Agencies -    Public Draft, Fev/2020. <https://www.waterboards.
ca.gov/water_issues/programs/site_cleanup_program/vapor_intrusion/>
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sendo fortemente dependente de insumos e tecnologia importada. Não distante, 

mesmo o estado de São Paulo que possui legislação própria para o gerenciamento de 

áreas contaminadas (GAC), não possui guia próprio ou metodologia regulamentada 

para que o setor de GAC possa atuar com segurança técnica e jurídica.

Com relação a intrusão de vapores, diante da insegurança jurídica dos 

processos de áreas contaminadas, alguns consultores do estado de São Paulo têm 

optado por aguardar uma manifestação formal mais específica da CETESB solicitando, 

com algum detalhe, a complementação da investigação para o caminho de intrusão 

de vapores. Entretanto, até que isso possa ocorrer por meio da exigência, e não por 

iniciativa própria dos consultores, os indivíduos residentes ou que trabalham nestas 

áreas convivem por alguns anos com um inimigo oculto e muitas vezes carcinogênico.

Neste sentido para que possam ser observadas as oportunidades para os 

profissionais do direito ambiental, é preciso compreender o arcabouço mínimo 

Brasileiro da legislação normativa e regulatória com relação ao tema de gerenciamento 

de áreas contaminadas, para que esclareça que não se tem precedência nos termos da 

lei com relação a intrusão de vapores.

3. ATUAL ESTÁGIO NORMATIVO-REGULATÓRIO

Assumindo como premissa de que as publicações dos EUA seriam as pioneiras 

com relação ao tema intrusão de vapores, existem alguns documentos mãe produzidos 

que vem sendo timidamente adotados no Brasil, principalmente no estado de São 

Paulo.

O primeiro guia orientador referência de procedimentos para investigação do 

caminho de intrusão de vapores data de meados de 2007.1811 Em sequência, surgiu um 

2014 um guia orientador para os cenários relacionados ao derivados de petróleo.1812 

Foi somente em 2015 que a agência de proteção ambiental dos EUA (EPA), publicou a 

nível federal um guia regulamentador dos procedimentos.1813

Atualmente o guia mais rigoroso do ponto de vista técnico para muitos 

consultores do seguimento de gerenciamento de áreas contaminadas é o guia 

1811 ITRC. Vapor Intrusion Pathway: A Practical Guideline. Interstate Technology & Regulatory 
Council (ITRC) - Vapor Intrusion Team, VI-1, 2007. Practical Guideline.
1812 ITRC. Petroleum Vapor Intrusion: Fundamentals of Screening, Investigation and Management. 
The Interstate Technology & Regulatory Council (ITRC) - Petroleum Vapor Intrusion Team, United States 
Environmental Protection Agency (USEPA) Office of Underground Storage Tanks (OUST), PVI-1, 2014. 
Guidance Document.
1813 AGENCY, U.-U. S. E. P. Technical Guide for Addressing Petroleum Vapor Intrusion at Leaking 
Underground Storage Tank Sites. United States Of America: United States Environmental Protection 
Agency, p. 129, 2015.
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procedimental do estado norte-americano da Califórnia.1814 Para se ter uma ideia 

da carência unificada metodológica, que normalmente fundamenta os aspectos 

normativos e regulatórios jurídicos, atualmente a norma referência para coleta de 

amostras de vapores existente é a  da American Society for Testing and Materials 

(ASTM) D7663-12 de 2018.1815

No que tange a realidade brasileira, de maneira geral o arcabouço de leis 

ambientais do Brasil pode ser didaticamente resumido em 18 leis mais importantes, 

conforme indicado no quadro abaixo (Tabela 1). Entretanto, nenhuma destas abordam 

especificamente a questão de áreas contaminadas, nem tão menos a questão da 

intrusão de vapores, reforçando ainda mais a fragilidade jurídica para o cenário de 

intrusão de vapores.

Tabela 1 – As 18 leis ambientais do Brasil

  Descrição Número Ano
1 Lei Patrimônio Cultural decreto-lei 25 1937
2 Lei da Fauna Silvestre 5.197 1967
3 Lei das Atividades Nucleares 6.453 1977
4 Lei do Parcelamento do Solo Urbano 6.766 1979
5 Lei do Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de Poluição 6.803 1980
6 Lei da Área de Proteção Ambiental 6.902 1981
7 Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 6.938 1981
8 Lei da Ação Civil Pública 7.347 1985
9 Lei do Gerenciamento Costeiro 7.661 1988

10 Lei dos Agrotóxicos 7.802 1989
11 Lei da Exploração Mineral 7.805 1989
12 Lei da criação do IBAMA 7.735 1989
13 Lei da Política Agrícola 8.171 1991
14 Lei da Engenharia Genética 8.974 1995
15 Lei de Recursos Hídricos 9.433  1997
16 Lei de Crimes Ambientais 9.605 1998
17 Lei do SNUC 9.985 2002
18 Lei das Florestas 12.651 2012

Na hipótese de uma eventual participação de profissional do direito, o Direito 

Ambiental brasileiro é claramente dividido, no que concerne a proteção dos recursos 

naturais, o desenvolvimento socioeconômico, a segurança nacional e especialmente 

1814 CONTROL, C. D. O. T. S.; BOARDS, C. W. R. C. Supplemental Guidance: Screening and Evaluating 
Vapor Intrusion. California Environmental Protection Agencies -   Public Draft, February, 2020. 
Disponível em: https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/site_cleanup_program/vapor_
intrusion/.
1815 ASTM; INTERNATIONAL. ASTM D7663-12(2018)e1 Standard Practice for Active Soil Gas Sampling 
in the Vadose Zone for Vapor Intrusion Evaluations. American Society for Testing and Materials, ASTM 
D7663-12(2018)e1, 2018.

https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/site_cleanup_program/vapor_intrusion/
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/site_cleanup_program/vapor_intrusion/
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a dignidade humana1816. Mas são poucas as contribuições de fato com mecanismos e 

ações com relação ao gerenciamento de áreas contaminadas, mais ainda com relação 

a segurança jurídica para os cenários de intrusão de vapores que expos receptores a 

condições de risco silenciosas.

Na ausência de uma regulação específica para a avaliação da intrusão 

de vapores, são seguidas a nível federal as diretrizes para a gerenciamento de 

áreas contaminadas estabelecidas pela Resolução CONAMA 420/2009, que prevê a 

aplicação de modelos matemáticos indiretos, e não a avaliação com medição direta 

dos vapores.1817

Partindo do princípio da CONAMA 420, na ausência de dispositivos legais 

normativos-regulatórios dos estados, uma referência de procedimento técnico a 

ser seguido, são as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Entretanto, muito embora em alguns casos jurídicos tenha-se entendido como lei, as 

normas ABNT não possuem força de lei pois, inclusive, não o são. Para se ter uma 

ideia da defasagem destas normas brasileiras, as normas centrais de gerenciamento 

de áreas contaminadas, como exemplo as ABNT NBR 15515-11818, 15515-21819, 15515-

31820, se quer mencionam a definição de vapor ou mesmo indica os caminhos para a 

gestão desta via de exposição de contaminação, ou procedimentos para condução de 

investigações.

O estado de São Paulo é vanguardista em legislar a respeito da temática de 

áreas contaminadas dentre os estados brasileiros. O quadro abaixo (Tabela 2) resume 

os principais dispositivos mais recentes de legislação do estado que, dentre outros, 

atribui os poderes inerentes da CETESB e as responsabilidades associadas a Gestão 

de Áreas Contaminadas (GAC). Cabe ressaltar que em outros estados como Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, também existem estruturas legais semelhantes e em amplo 

desenvolvimento.

1816 (MELE; DERANI; SOLA; ADAME, 2006)(MELE; DERANI; SOLA; ADAME, 2006)(MELE; DERANI; SOLA; 
ADAME, 2006)(MELE; DERANI; SOLA; ADAME, 2006)(MELE; DERANI; SOLA; ADAME, 2006) MELE, J. L.; 
DERANI, C.; SOLA, F.; ADAME, A. Lei de Política Nacional do meio Ambiente–PNumA e a autonomia do 
Direito Ambiental brasileiro. Florianópolis: Anais do XV Encontro Nacional do CONPEDI. Boiteux, 2006.
1817 CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução Nº 420, de 28 de dezembro 
de 2009. Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de 
substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas 
por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. Brasil, 2009.
1818 ABNT; NBR. 15515-1:2007  Passivo ambiental em solo e água subterrânea - Parte 1: Avaliação 
Preliminar. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2007.
1819 ABNT; NBR. 15515-2:2011 Passivo ambiental em solo e água subterrânea - Parte 2: Investigação 
confirmatória. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011.
1820 ABNT; NBR. 15515-3:2013 Avaliação de passivo ambiental em solo e água subterrânea - Parte 3: 
Investigação Detalhada. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2013.
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Tabela 2 – Principais dispositivos de legislação de áreas contaminadas do estado de São Paulo

  Descrição Número Ano
1 Lei de Gerenciamento de Áreas Contaminadas 13.577 2009
2 Decreto Regulamentador da Lei nº 13.577 59.263 2013
4 Decisão de Diretoria CETESB 038/2017/C 2017

Assumindo o estado de São Paulo como referência, com base nos instrumentos 

de legislação acima (Tabela 2), o estado de São Paulo é pioneiro no Brasil a possuir uma 

diretriz própria para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC), regulamentada 

por meio da Decisão de Diretoria da CETESB nº 038/2017/C de 20171821. Contudo, este 

documento guia se apresenta como uma diretriz procedimental para os atuantes do 

setor de GAC, mas não é lei do ponto de vista cível e/ou criminal. As etapas previstas 

e não cumpridas por algum player (sejam consultores ou o agente contaminador) 

não servem em si para valorar o dano ambiental numa eventual ação judicial de uma 

determinada área. Mas seu descumprimento é suficiente para autuação embasada na 

legislação do estado de São Paulo (vide Tabela 2).

Como exemplo da carência de dispositivos normativos-regulatórios dos 

estados, considerando o estado de São Paulo como mais avançado na temática, é 

importante ressaltar que mesmo existindo uma estrutura no estado de São Paulo de 

legislação de GAC e demais diretrizes CETESB, ainda sim a temática de intrusão de 

vapores só vem a aparecer sutilmente no documento Decisão de Diretoria da CETESB 

nº 038/2017/C de 2017.

Com relação ao quadro regulatório e tecnológico, existe um campo amplo 

de oportunidades para o estabelecimento de diretrizes e procedimentos específicos 

para avaliação do processo de intrusão de vapores, incluindo legislações específicas. 

Algumas iniciativas privadas existem, como a NICOLE Brasil, organização não 

governamental liderada pelo setor industrial, possui um grupo técnico de trabalho 

voltado ao desenvolvimento de estudos relacionados ao processo de intrusão de 

vapores.1822

Outras iniciativas como a da AESAS (Associação Brasileira das Empresas de 

Consultoria e Engenharia Ambiental), associação das principais empresas atuantes 

com serviços e afins para o seguimento de GAC, montou um grupo técnico (GT) em 

fevereiro/2020 incumbido de elaborar uma minuta de capítulo sobre Intrusão de 

1821 CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. Decisão de Diretoria Nº 38/2017/C. São Paulo, CETESB. 2017. 65 p. Disponível em: < http://
www.cetesb.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2014/12/DD-038-2017-C.pdf >. Acesso em: 29 jan. 2019.
1822 JÚNIOR, J. C. R. G.; BERTOLO, R. A.; HART, S. T. Intrusão de vapores do solo: breve histórico sobre 
desenvolvimento da tecnologia, cenário brasileiro e avanços recentes. Holos Environment, 18, n. 2, p. 
240-270, 2018.

http://www.cetesb.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2014/12/DD-038-2017-C.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2014/12/DD-038-2017-C.pdf
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Vapores para ser inserida na próxima revisão do Manual de Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas da CETESB. Paralelamente, o grupo está elaborando um procedimento 

de amostragem de vapores baseado na ASTM D7663-12 de 2018 que será submetido à 

Câmara Técnica da CETESB, que avaliará a sugestão proposta.

Existe atualmente tramitando na Câmara dos Deputados Federais, o Projeto 

de Lei (PL) nº 2732/2011, que procura estabelecer diretrizes para a prevenção da 

contaminação do solo, cria a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

sobre Substâncias Perigosas e o Fundo Nacional para a Descontaminação de Áreas 

Órfãs Contaminadas e altera art. 8º da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, mas que 

de longe não aborda de maneira um pouco mais detalhada a questão da intrusão de 

vapores.1823

O Fundo Nacional para a Descontaminação de Áreas Órfãs Contaminadas 

seria algo semelhante ao Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas 

Contaminadas — FEPRAC (criado por determinação da Lei nº 13.577/09 — SÃO 

PAULO, 2009). Nos EUA o fundo normalmente é utilizado nas áreas conhecidas como 

brownfields, que seriam instalações industriais ou comerciais abandonadas, ociosas e 

subutilizadas, cuja reabilitação é complicada devido à contaminação real ou percebida 

por outrem, mas que possuem potencial significativo de reuso.

Mesmo com a existência da PL 2732/2011 em andamento, ainda assim 

a unidade da União não seria algo simples de se obter, como é do próprio modelo 

federativo brasileiro, onde a elaboração de um sistema de cooperação integrado 

entre os entes da federação carece de objetividade em relação ao tema das áreas 

contaminadas.1824 Com isso, os indivíduos estão expostos ao risco da intrusão de 

vapores e, possivelmente, adquirindo efeitos adversos, ou até mesmo câncer, de 

maneira oculta, silenciosa e sem percepção do dano.

Com base neste modelo de repartição de competência entre 

os Município, Estados e União, onde todos de certo modo podem 

legislar e administrar os temas ambientais, e com esse número 

razoável de participantes, há uma dificuldade concreta em se 

estabelecer legislações lineares.

Nos diversos temas ambientais é comum o legislador ir além do 

constitucionalmente possível, dispondo sobre temas que não lhe é facultado, inclusive 

1823 DEPUTADOS, Câmara dos. Projeto de Lei nº 2732/2011. Portal da Câmara dos Deputados, 
2020. <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=527624>. Acesso 
06/02/2020.
1824  DEPUTADOS, Câmara dos. Projeto de Lei nº 2732/2011. Portal da Câmara dos Deputados, 
2020. <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=527624>. Acesso 
06/02/2020.

https://www.camara.leg.br/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=527624
https://www.camara.leg.br/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=527624
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muitas vezes sem a devida competência técnica.1825 Não são raros os exemplos em 

que o Ministério Público (MP) assume como verde um determinado artigo científico 

relacionado a áreas contaminadas, mesmo sem ter passado por contraprova ou uma 

segunda opinião, adotando este como referência técnica. Inclusive, existem membros 

do MP que não compreendem os modelos preditivos de risco ou não possuem 

instrumentos legais para aceitar as modelagens como as de Avaliação de Risco 

Toxicológico, prevista na regulação CETESB pelo estado de São Paulo.

Isto posto, o tema área contaminada acaba sendo “judicializado” para que o 

impasse normativo seja enfim solucionado. Dessa maneira, diante do exposto acima, é 

notória a fragilidade de regras associadas ao cenário de intrusão de vapores de áreas 

contaminadas, resultando na exposição e possibilidade de danos carcinogênicos aos 

indivíduos destas áreas.

4. OPORTUNIDADES PARA O DIREITO AMBIENTAL

De uma certa maneira, a ausência de regras legais claras é um campo vasto 

de oportunidades para atuação dos profissionais de direito ambiental. Porém, sem a 

existência de instrumentos normativo-regulatórios os profissionais de direito ambiental 

também terão maiores dificuldades para que sejam cumpridos o exercício de direito.

Para se ter uma ideia do potencial de crescimento do direito ambiental dentro 

do campo de áreas contaminadas, em relação a fragilidade legal da gestão do risco 

associado a intrusão de vapores, segundo o estudo do Panorama do Gerenciamento 

de Áreas Contaminadas (GAC): mapeamento da cadeia de gerenciamento de áreas 

contaminadas (2016)1826, pouquíssimos estados (cerca de 38%) se quer possuem 

rastreabilidade ou cadastro das atividades potenciais de contaminação em um banco 

de dados sistematizado.

Em termos monetários, estima-se mais de $ 37 bilhões do total de receitas 

relacionados a GAC, com cerca de 3% a 4% deste faturamento proveniente da América 

Latina, sendo que para a realidade Brasil, o estudo indicou ainda que apenas cerca de 

6% dos atuantes no GAC são de escritórios de advocacia. Estes números demonstram 

como a participação dos profissionais de direito ambiental é tímica na área de GAC, 

sendo menos ainda na problemática emergente associada ao cenário de risco de 

intrusão de vapores a partir destas áreas contaminadas.

A maioria dos escritórios de advocacia possui uma configuração tradicional, 

1825 FERREIRA, R. M.; LOFRANO, F. C.; MORITA, D. M. Remediação de áreas contaminadas: uma 
avaliação crítica da legislação brasileira. Engenharia Sanitaria e Ambiental, 25, n. 1, p. 115-125, 2020.
1826 TEIXEIRA, C.; MOTTA, F.; DE MORAES, S. Panorama do Gerenciamento de Áreas Contaminadas 
(GAC): mapeamento da cadeia de gerenciamento de áreas contaminadas. São Paulo: IPT 2016.
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distante da exigência da multidisciplinariedade da matéria ambiental. Normalmente 

estão assessorando representantes legais das áreas impactadas, dando suporte legal 

para todo o processo de recuperação destas áreas. Na verdade, se concentram apenas 

nas questões legais, existindo poucos que possuem áreas técnicas e podem assumir 

algum tipo de papel como consultoria ambiental e agregar valor.

Um dos principais problemas que envolve o direito, principalmente o 

direito ambiental, com relação a temática de áreas contaminadas, é fato de que 

se não compreender o risco associado a intrusão de vapores e as amarrações de 

responsabilidade necessária, segmentos como a gestão de contratos (uma das 

principais atividades dos escritórios de advocacia) estaria comprometida, se não 

fragilizada.

É possível que estejam sendo elaborados contratos com premissas que levam 

a restrições e cláusulas equivocadas, que mal elaboradas ou sem o devido critério 

analítico, podem inviabilizar negócios e oportunidades de uso ou manejo destas áreas 

contaminadas. Sem contar as ocorrências em que as áreas são negociadas, recebem 

construções diversas e/ou condomínios, que ao passar dos anos se descobre eram 

áreas contaminadas.

Como exemplo do Brasil, é possível citar o caso do Condomínio Residencial 

Barão de Mauá, em Mauá - SP. A CETESB passou a atuar no caso em função de explosão 

com vítima ocorrida em abril de 2000, quando estava sendo realizada a manutenção 

em uma bomba d´água subterrânea instalada no condomínio. Além das punições dos 

responsáveis e ações judiciais públicas coletivas e individuais que se arrastam até 

hoje, inclusive com advogados já falecidos ao longo dos anos. 1827

Para se ter uma ideia do “jogo de responsabilidades”, somente após cerca de 

15 anos da explosão ocorrida que se iniciou o processo de recuperação ambiental 

exigida pela CETESB, conforme decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que 

após ter embargado judicialmente a área, autorizou os réis a executar o Projeto de 

Recuperação Ambiental aprovado pela CETESB.

Mais recentemente (2017), um conjunto de moradores do Parque das Nações 

em Lisboa Portugal, entrou com uma ação judicial contra o Estado por causa dos 

1827 CETESB, Companha Ambiental do Estado de São Paulo. Áreas Contaminadas, 2013. <https://
cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/2013/11/22/condominio-residencial-barao-de-maua-
municipio-demaua/#:~:text=O%20Conjunto%20Residencial%20Bar%C3%A3o%20de,%2C%20
clorobenzeno%2C%20trimetilbelzeno%20e%20decano.>. Acesso 16/03/2020.
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solos contaminados que foram encontrados na obra de expansão do Hospital CUF 

Descobertas. A associação A Cidade Imaginada Parque das Nações (ACIPN).1828

O caldeirão de inconsistências técnicas e jurídicas associados a intrusão 

de vapores, inclusive com os exemplos dos casos judiciais reabertos nos EUA, pode 

resultar nas mais diversas ações judiciais entre os reclamantes no Brasil, que nem se 

quer teriam referência ou precedência judicial nos julgados Brasileiros.

Do pressuposto que a ciência do direito ambiental é multidisciplinar e 

interdisciplinar, os profissionais de direito ambiental estão diante de oportunidades 

ilimitadas de atuação. Porém, a atuação tímida no setor de GAC demonstra o 

desconhecimento destas oportunidades e o despreparo da própria formação curricular.

5. CONCLUSÕES

1. A intrusão de vapores é uma via de exposição ao risco de compostos 

químicos proveniente de áreas contaminadas, que poluem a atmosfera do ar interno 

das edificações e que não é devidamente tratada na doutrina tradicional do direito 

ambiental.

2. i) As técnicas de investigação para elucidar os caminhos da intrusão 

de vapores não estão totalmente consolidados nos EUA e no Brasil, existindo ainda 

lacunas técnicas à serem definidas para as melhores práticas que possam assegurar a 

confiabilidade de que os indivíduos expostos nestes ambientes não sofram prejuísos à 

saúde.

3. ii) A latência lesgislativa federal em doutrinar a matéria de área 

contaminada é considerável em relação a legislação do estado de SP, que por sua vez 

possui certo avanço na normatização e regulação do tema de intrusão de vapores, 

mas ainda aquém do que se pratica em outros países em que conflitos jurídicos são 

evidentes.

ii) Existem diversas inconsistências técnicas e jurídicas associados a 

intrusão de vapores com casos judiciais reais reabertos nos EUA, que no caso do Brasil 

desregulado do ponto de vista legislativo, pode resultar em diversas ações judiciais 

entre os reclamantes, encontrando cenário com advogados ambientais, promotores e 

juízes despreparados.

4. iii) A ciência do direito ambiental é multidisciplinar e interdisciplinar, 

1828 PÚBLICO, Jornal. Ambiente, 2017. < https://www.publico.pt/2017/01/27/local/noticia/
moradores-do-parque-das-nacoes-vao-para-os-tribunais-por-causa-dos-solos-contaminados-1759810>. 
Acesso 16/03/2020.
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onde os profissionais desta especialização estão diante de oportunidades ímpares, 

onde devem ser capazes de se aprofundarem no tema de áreas contaminadas, para 

então faciliar a compreeção das implicações dos cenários e intrusão de vapores.

iii) Dessa maneira, poderiam atuar com mais consistência e 

especificidade, além de mais próximo dos players da cadeia de serviços do 

gerenciamento de áreas contaminadas, reduzindo assim a imagem de “clínico geral”, 

da maioria dos escriórios de advocacia que lidam com o tema ambiental.

5. Por fim, esta resenha centralizou em ressaltar os principais pontos da 

intrusão de vapores de áreas contaminadas, de modo que os atuais profissionais e os 

futuros do direito ambiental, possam decidir ou não se aprofundarem no tema, uma 

vez que é desconhecido e deficiente para a ampla maioria das formações dos atuantes 

na matéria do direito ambiental.
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INTRODUÇÃO

Desde o momento em que a sociedade moderna constatou uma intensa 

necessidade de desenvolvimento econômico e social, o que ocorreu mais efetivamente 

a partir da Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, pode-se considerar que 

a destruição das áreas florestais tornou-se ainda mais evidente e tais ecossistemas 

passaram a ser objeto de interesse de diversas pesquisas científicas. Esses estudos 

concluíram que a proteção aos biomas florestais seria de fundamental importância 

para a sobrevivência da espécie humana e dos demais seres vivos.1829

Não obstante os avanços nos estudos da ecologia, da sinecologia1830 e os 

tratados específicos sobre a proteção da fauna, da flora e das florestas, que começaram 

a ser firmados a partir da década de 30, tais como: a Convenção de Londres, de 1933, 

referente à conservação da fauna e da flora  em seu estado natural, que se aplica 

1829 Tais estudos têm origem na ecologia. Ecologia é uma palavra de origem grega na qual unem-se 
os termos “eco” - “oikos”- casa, e “logos” que significa saber, estudar. Trata-se, portanto, do estudo do 
local onde vivemos, ou seja, ecologia é a ciência que estuda os seres vivos em suas casas, no meio em 
que vivem. Até meados do século XIX, os reinos da natureza eram estudados separadamente. Animais 
e vegetais eram alvos de pesquisas isoladas. Foi o naturalista alemão Ernst Haeckel quem sugeriu, em 
1866, o uso da palavra ecologia para designar um novo olhar sobre a natureza, em que todos os seres 
vivos fossem observados e estudados não apenas nas suas particularidades, mas também nas relações 
que estabelecem entre si e com o meio em que vivem. Cf. TRIGUEIRO, André. A história das palavras. 
Mundo Sustentável. Disponível em: <https://mundosustentavel.com.br/a-historia-das-palavras/>. Acesso 
em: 10 set. 2020.  
1830  Ramo da ecologia que trata das relações entre as comunidades animais ou vegetais e o meio 
ambiente. Cf. LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental. Do individual ao 
coletivo extrapatrimonial. Teoria e Prática. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 72.
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a  África;1831 a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas 

Naturais dos Países da América, também conhecida como Convenção de Washington, 

de 1940;1832 a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, chamada 

de Convenção de Ramsar, de 1971; a Convenção para o Comércio Internacional das 

Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES, firmada em 1973; 

a Declaração de Princípios sobre as Florestas, de caráter não vinculante, proclamada 

por ocasião da ECO-92; a Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB, de 1992; e, 

ainda, o Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, assinado em 1994,1833 pode-se 

afirmar que “os problemas ambientais demandam cada vez mais uma solução global 

e eles exigirão provavelmente o desenvolvimento de um direito que seja adequado 

ao imperativo da complexidade, da transversalidade, da precaução e da urgência”.1834

De fato, assim como nas lições de Solange Teles da Silva acima apresentadas, 

os ecossistemas florestais exigem um arcabouço jurídico extremamente eficiente, 

haja vista assumirem funções ambientais de grande relevância, como a manutenção 

da diversidade biológica, a regeneração dos solos, a proteção das matas ciliares, a 

manutenção do ciclo hidrológico, além de possuírem vários fatores econômicos 

associados – todas funcionalidades reconhecidas e declaradas por diversos 

documentos internacionais.

A Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972, já 

recomendava em seu Princípio 4 que, 

O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar 

judiciosamente o patrimônio da flora e da fauna silvestres e seu 

habitat, que se encontram atualmente, em grave perigo, devido a uma 

combinação de fatores adversos. Consequentemente, ao planificar 

o desenvolvimento econômico deve-se atribuir importância à 

conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres.1835

Do mesmo modo, a Agenda 21 – plano de ação criado para viabilizar a adoção 

do desenvolvimento sustentável em todos os países, elaborado por ocasião da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou 

1831 SILVA, Solange Teles da. O direito ambiental internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 27.
1832 SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de direito internacional público. São Paulo: Atlas, 2002, 
p. 414.
1833 Por todos, cf. PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito internacional público e privado. 5. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 450 e ss.
1834 SILVA, Solange Teles da. O direito ambiental internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 56.
1835 Nações Unidas Brasil. A ONU e o meio ambiente. Disponível em: <http://www.un-documents.
net/aconf48-14r1.pdf>. Acesso em: 10 set. 2020. Tradução própria.
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conhecida como ECO-921836 - possui um capítulo inteiro dedicado ao tema combate 

ao desflorestamento, o qual abrange a seguinte área de programa: manutenção dos 

múltiplos papéis e funções de todos os tipos de florestas, terras florestais e regiões de 

mata.1837

Já o documento final da Conferência Rio+20 - Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro entre os dias 13 e 22 

de junho de 2012, conhecido como O Futuro Que Queremos, ressaltou os benefícios 

sociais, econômicos e ambientais que as florestas podem proporcionar aos seres 

humanos, destacando, ainda, o expresso apoio às políticas intersetoriais e institucionais 

que promovam o manejo sustentável dos recursos florestais.1838

Notório é que os ecossistemas florestais encontram-se sob enorme pressão, 

sobretudo nos países em desenvolvimento, detentores das maiores florestas tropicais 

do mundo. Segundo Antunes, fatores como:

  
i) pressão migratória exercida por populações marginalizadas; 

ii) pressão exercida pela criação de gado; iii) pressão exercida por 

madeireiras; iv) pressão exercida pelo narcotráfico; v) pressão exercida 

pelo tráfico de animais; vi) pressão exercida por conflitos armados; 

vii) pressão exercida pela necessidade de divisas fortes; viii) pressão 

exercida pelo garimpo de metais preciosos.1839 

Contribuem enormemente para aumentar o elenco de condições 

desfavoráveis à saúde das florestas tropicais. No Brasil, o grande volume de 

variabilidade genética que possuem os ecossistemas florestais, aliado à pressão 

sobre eles exercida, requer uma estrutura jurídica de proteção ambiental eficiente, 

além de um sistema administrativo adequado.

Nesse aspecto, despontam as Cotas de Reserva Ambientais - CRAs, idealizadas 

como instrumentos econômicos aos quais o legislador ordinário atribuiu configuração 

ampla e multifacetada e que podem contribuir de forma considerável à concretização 

dos propósitos insculpidos no Novo Código Florestal, em especial quanto ao 

1836 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 7. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2013, p. 1029-1030.
1837 Ministério do Meio Ambiente. Agenda 21 Global. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/
estruturas/agenda21/_arquivos/cap11.pdf>. Acesso em: 10 set. 2020.
1838 United Nations. The Future We Want. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/733FutureWeWant.pdf>. Acesso em: 10 set. 2020. Tradução própria.
1839 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2019, e-pub, paginação 
irregular.

https://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap11.pdf
https://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap11.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf
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seu regime jurídico fundado no Princípio do Desenvolvimento Sustentável e ao 

estabelecimento de uma economia verde ou ecológica.   

Neste artigo, portanto, pretende-se analisar, num primeiro momento, a 

legislação florestal brasileira, a partir de alguns dos principais aspectos do Novo 

Código Florestal Brasileiro, promulgado em 2012. Em seguida, examinar-se-á um dos 

itens considerados de maior relevância dentro do denominado Programa de Apoio e 

Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, que é a Cota de Reserva 

Ambiental – CRA, e suas diversas nuances, em especial quanto à Ação Declaratória de 

Constitucionalidade nº 42, do Distrito Federal, e o conceito de identidade ecológica.

O escopo do presente estudo é o de verificar se o atual conceito de identidade 

ecológica ao qual se refere o Supremo Tribunal Federal, na ADC nº 42/DF, favorece 

ou não a aplicabilidade do instituto da Cota de Reserva Ambiental no ordenamento 

jurídico brasileiro.

A metodologia utilizada para a produção deste trabalho foi a revisão de 

literatura, na qual foi realizada ampla pesquisa bibliográfica – doutrina, artigos 

científicos, teses e dissertações, bem como a pesquisa de tratados e acordos 

internacionais, da legislação pátria e da jurisprudência.

1. DA LEGISLAÇÃO FLORESTAL BRASILEIRA

Os ecossistemas florestais são um dos principais temas do direito ambiental 

atualmente em razão da importância que têm para a preservação da vida em todas as 

suas formas. Os principais exemplares brasileiros são: a Floresta Amazônica; o Cerrado; 

a Mata Atlântica; a Caatinga; e o Pantanal Mato-Grossense.

A matéria florestal, no âmbito infraconstitucional, é composta por cinco 

importantes diplomas, a saber: a) o Novo Código Florestal – Lei n.º 12.651/2012, que 

estabelece a regulamentação mais abrangente e sistemática; b) a Lei do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – Lei nº 9.985/2000; c) a Lei sobre Gestão de 

Florestas Públicas – Lei nº 11.284/2006; d) a Lei da Mata Atlântica – Lei nº 11.428/2006; 

e por fim, e) a Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais – Lei nº 9.605/1998.

Segundo as lições de Sarlet e Fensterseifer:

O conjunto de tais diplomas conforma o que poderíamos designar 

de (micro) sistema legislativo florestal brasileiro, devendo a sua 

interpretação se dar de forma sistemática e em sintonia com o marco 
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jurídico-constitucional de 1988, tomando-se por premissa de que se 

está a tratar de um direito fundamental (art. 225).1840 

Com efeito, pode-se afirmar, que a finalidade de tal microssistema é a de 

“promover o desenvolvimento sustentável, buscando compatibilizar os seus três 

eixos - social, econômico e ecológico”,1841 tendo em vista sempre a harmonização 

entre a proteção dos direitos de segunda e terceira dimensão, todos direitos humanos 

fundamentais - ou por estarem expressamente previstos no rol do art. 5º da Constituição 

Federal de 1988, ou por assim se configurarem em virtude da abertura prevista no §2º, 

do mesmo dispositivo.  

1.1 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL

A partir da revogação da Lei de nº 4.771/1965, a Lei de n.º 12.651, de 25 de maio 

de 2012, tornou-se a principal norma federal para a proteção das florestas.

Referido diploma legislativo é norma geral, editada pela União, voltada à 

proteção e ao uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa e, 

como tal, tem a faculdade de uniformizar conceitos, princípios e procedimentos que 

devem ser respeitados pelos demais entes federativos no exercício de suas respectivas 

competências ambientais.

Importante destacar, que flora ou vegetação nativa e florestas são conceitos 

distintos. Em botânica, flora significa o conjunto de espécies de plantas características 

de uma determinada região. Já a floresta, segundo Hely Lopes Meirelles citado por 

Antunes, é “a forma de vegetação, natural ou plantada, constituída por um grande 

número de árvores, com o mínimo espaçamento entre si.”1842 

Todavia, Antunes reconhece a impropriedade de um conceito jurídico absoluto 

de floresta: “o Direito deverá se socorrer dos conceitos originários da biologia, da 

ecologia, da agronomia e de tantas quantas sejam as ciências voltadas para o estudo 

das florestas. Qualquer procedimento diferente tornaria absolutamente impossível a 

1840 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 718.
1841 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 719.
1842 Em documento elaborado pela UICN – União Internacional para a Conservação da Natureza; 
pelo PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pelo WWF – Fundo Mundial para 
o Meio Ambiente, as florestas são classificadas em: natural - onde as árvores jamais foram cortadas ou 
não forma abatidas durantes os últimos 250 anos; modificada - onde as árvores têm sido abatidas nos 
últimos 250 anos para obtenção de madeira ou para o cultivo migratório, e que retêm a cobertura de 
árvores ou arbustos nativos [...]; e plantada - na qual todas, ou  a maioria das árvores, 51% ou mais da 
biomassa da madeira, foram plantadas ou semeadas. Por tudo, cf. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito 
ambiental. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2019, e-pub, paginação irregular.
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aplicação da legislação florestal.”1843 Totalmente coerente o raciocínio do autor haja 

vista cada floresta, pertencente a um bioma característico, possuir particularidades, 

sendo, dessa forma, juridicamente inviável um conceito genérico de floresta.

Interessante notar, que o Novo Código Florestal reafirma as florestas e demais 

formas de vegetação nativa como bens de interesse comum a todos os habitantes 

do país, demonstrando a sua transindividualidade, indivisibilidade e titularidade 

coletiva lato sensu ou difusa,1844 consoante disposição do caput, de seu art. 2º, e em 

total consonância ao que dispõe o caput, do artigo 225, da Constituição Federal de 

1988, que reconhece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso 

comum do povo.

Observa Machado que, “ao marcar com clareza indiscutível que as florestas são 

‘bens de interesse comum’, a lei brasileira de florestas faz com que proprietários rurais, 

Governo e sociedade civil devam pensar, sentir e agir em comunhão para gerenciar e 

manejar esses bens”,1845 de modo a prestigiar um princípio geral do Direito Ambiental, 

que é o Princípio da Cooperação.1846

O diploma florestal ainda inova em relação à legislação anterior ao 

elencar uma série de seis princípios a serem observados na implementação do 

desenvolvimento sustentável tendo em vista a proteção e o uso das florestas e 

demais formas de vegetação. Deste modo, tem-se no desenvolvimento sustentável o 

fundamento e objetivo central do regime jurídico de proteção das florestas, consoante 

parágrafo único, do art. 1º-A, do referido estatuto.

Com efeito, o Princípio do Desenvolvimento Sustentável tem previsão implícita 

no caput, do art. 225, combinado ao inc. VI, do art. 170, com redação dada pela EC 

nº 42/2003, ambos da Constituição Federal de 1988. Expressamente, está previsto no 

Princípio 04, da Declaração do Rio: “Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a 

proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e 

não pode ser considerada isoladamente deste.”1847 

1843 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2019, e-pub, paginação 
irregular.
1844 O conceito de interesses difusos é estabelecido pela Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do 
Consumidor, no inc. I, do parágrafo único, de seu art. 81:  Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos 
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos, 
assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
1845 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 867.
1846 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 203 e ss.
1847 CURIA, Luiz Roberto; CÉSPEDES, Livia; NICOLETTI, Juliana. Legislação de direito internacional. 6. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 183.
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Todavia, em 1987, o Relatório Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro 

Comum, já havia conceituado o desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.”1848 No cenário nacional, 

foi inaugurado pela Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/1981, no inc. I, 

de seu art. 4º, que o estabelece como seu primeiro objetivo: “Art 4º. A Política Nacional 

do Meio Ambiente visará: I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social 

com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.”

 Tratando-se de um princípio transdisciplinar, tem-se não somente na 

seara do direito, mas também da economia, da sociologia e da filosofia, diversos 

posicionamentos favoráveis e desfavoráveis à sua concreta aplicabilidade. Dentre 

os inúmeros estudiosos que se dedicaram à análise do tema, encontram-se Amartya 

Sen, prêmio nobel de economia em 1998, com sua clássica obra, Desenvolvimento 

como liberdade, publicada em 1999, o qual afirma, em termos gerais que, para uma 

clara compreensão do desenvolvimento, urge a adoção de determinadas medidas 

que resultem na eliminação da privação de bens sociais básicos, o que deverá 

encaminhar a humanidade do crescimento econômico utilitarista para a liberdade do 

desenvolvimento humano, com a expansão de oportunidades para todos.1849 

E ainda, o economista Ignacy Sachs, que reconhece o desenvolvimento 

sustentável como possuidor de diversas dimensões, para além das três consensuais 

- ambiental, econômica e social, entre as quais figurariam, a cultural, a espacial, a 

psicológica, a política, a nacional e a internacional e, mediante o alcance de todas 

essas variáveis, nasceria a possibilidade da combinação do crescimento econômico, 

com o aumento equitativo do bem estar social e da preservação ambiental.1850

Assim, inobstante a previsão em diversos diplomas legais, nacionais e 

internacionais, e a ampla produção doutrinária, nos mais variados ramos da ciência, 

quanto ao conceito teórico de desenvolvimento sustentável, a prática ainda tem deixado 

a desejar, merecendo a constante atenção das autoridades no sentido de efetivar 

políticas públicas capazes de concretizar o que entende-se por desenvolvimento 

sustentável, conquanto se esteja sempre frente a uma necessária ponderação entre 

1848 OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direito ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2017, p. 143.
1849 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, an 
passant.
1850 SACHS, Ignacy. Rumo à ecossocioeconomia. Teoria e prática do desenvolvimento. São Paulo: 
Cortez, 2007, an passant. 
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dois direitos fundamentais: o desenvolvimento econômico e a preservação do meio 

ambiente.1851      

No que tange aos demais princípios, a Lei nº 12.651/2012 estabelece, já no 

inc. I, parágrafo único, de seu art. 1º-A, a “afirmação do compromisso soberano do  

Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, 

bem como da biodiversidade, do solo e dos recursos hídricos e da integridade do 

sistema climático, para o bem estar das gerações presentes e futuras”, de modo a 

prestigiar um dos princípios elementares do Direito Ambiental que é o Princípio da 

Equidade Intra e Intergeracional, também denominado por Sarlet e Fensterseifer de 

Princípio da Solidariedade – que abrange, ainda, segundo os autores, a solidariedade 

interespécies.1852

Reconhece, também, em seu segundo princípio, a função estratégica da 

atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa 

na sustentabilidade, no crescimento econômico e na melhoria da qualidade de vida 

da população, o que representa um programa de modelo ecologicamente viável de 

desenvolvimento em face da atual realidade brasileira. Nos incisos subsequentes 

estão dispostos os demais princípios, a saber: a ação governamental de proteção e uso 

sustentável das florestas; a criação de políticas para a preservação e restauração da 

vegetação nativa; o fomento à pesquisa científica e tecnológica; e por fim, incentivos 

econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa.

O art. 2º, do referido estatuto dispõe, em seu parágrafo primeiro, que os 

direitos de propriedade serão exercidos com as limitações que a legislação em geral 

e, especialmente, o Código Florestal estabelecem. Tais limitações ao exercício do 

direito de propriedade, podem ser representadas pela previsão da instituição de áreas 

de preservação permanente – APPs, ou de áreas de reserva legal - RLs, que deverão 

ser protegidas pelo proprietário em razão da relevância ambiental e ecológica da 

vegetação ali situada. 

1851 Vide Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 101/DF, de relatoria da Ministra 
Cármen Lúcia, publicada em 24 de junho de 2009, sobre a importação de pneus usados, com síntese 
divulgada no informativo de nº 552, nos seguintes termos: Entendeu-se que, apesar da complexidade 
dos interesses e dos direitos envolvidos, a ponderação dos princípios constitucionais revelaria que as 
decisões que autorizaram a importação de pneus usados ou remoldados teriam afrontado os preceitos 
constitucionais da saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado e, especificamente, os 
princípios que se expressam nos artigos 170, I e VI, e seu parágrafo único, 196 e 225, todos da CF. Vencido 
o Min. Marco Aurélio que julgava o pleito improcedente. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 
101/DF. Presidente da República versus diversas entidades. Brasília, DF. Disponível em: <http://redir.stf.
jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629955>. Acesso em: 19 de set. 2020.
1852 Para uma análise mais aprofundada deste princípio, cf. SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, 
Tiago. Curso de direito ambiental. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 154 e ss.
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As citadas restrições ao exercício da propriedade estão alicerçadas no Princípio 

da Função Ambiental ou Ecológica da Propriedade - cujos fundamentos encontram-se 

previstos no inc. XXIII, do art. 5º, e no inc. III, do art. 170, ambos da Constituição Federal 

- tendo em vista apresentarem o evidente objetivo de proteção dos bens naturais 

considerados de interesse difuso, como a qualidade do ar e das águas e a conservação 

da flora e da fauna ali presentes, entre outros. 

Sarlet e Fensterseifer afirmam que a propriedade revela-se um direito-dever 

fundamental, no seguinte sentido:

Os deveres fundamentais de proteção ambiental, além de conterem 

obrigações de cunho negativo, por exemplo, a abstenção de 

práticas degradadoras da qualidade ambiental, impõem também 

comportamentos positivos dos atores privados (pessoas físicas e 

jurídicas), estabelecendo a adoção de condutas específicas no sentido 

de prevenir, precaver e reparar qualquer forma de degradação do 

ambiente que esteja relacionada ao exercício do direito de propriedade 

(e da posse), cabendo, inclusive, o controle externo (extrajudicial e 

judicial) pela coletividade e pelo Estado a respeito do cumprimento 

das finalidades socioambientais por parte do proprietário (ou 

possuidor).1853 

Logo, o direito de propriedade como um direito-dever fundamental acaba por 

limitar a conduta de seu titular em diversos sentidos, configurando-se em um direito-

dever para com a própria comunidade e seu bem estar, especialmente em termos 

sociais e ecológicos – dever de aproveitamento racional e adequado da terra; dever 

de observância das disposições que regulam as relações de trabalho; etc, consoante 

disposto nos incisos do art. 186, da Constituição Federal de 1988.

Quanto ao parágrafo segundo, do art. 2º, verifica-se mais uma inovação 

legislativa, ao ficar estabelecido que “§2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza 

real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de 

domínio ou posse do imóvel rural”. Aqui resta evidenciado que o legislador optou por 

1853 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 176.
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incorporar a orientação jurisprudencial que já vinha sendo adotada pelo STJ,1854 no 

sentido de que o proprietário ou possuidor de imóvel sobre o qual incidam os regimes 

de área de preservação permanente ou reserva legal, estará obrigado a repará-la – 

mesmo que a degradação tenha tido origem em momento anterior e o seu antecessor 

tenha sido o responsável.

Mediante o exame dos aspectos gerais do Novo Código Florestal e sem 

desmerecer a importância dos demais institutos previstos no diploma, a exemplo das 

áreas de preservação permanente - APPs; dos apicuns e salgados; da reserva legal 

- RL; do cadastro ambiental rural – CAR; do plano de manejo florestal sustentável – 

PMFS; do controle da origem dos produtos florestais; da proibição do uso de fogo e do 

controle de incêndios; do controle do desmatamento; da agricultura familiar, passar-

se-á à análise do programa de apoio de incentivo à preservação e recuperação do 

meio ambiente, no qual foi instituída a Cota de Reserva Ambiental, objeto de estudo 

do presente trabalho.

2. DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 

MEIO AMBIENTE

O Novo Código Florestal, estabelece em seu art. 41, com redação dada pela Lei 

nº 12.727/2012, o seguinte:

Art. 41.  É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem 

prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de 

apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para 

adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade 

agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como 

forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, 

observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as 

seguintes categorias e linhas de ação: [...]

1854 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 176. Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Agravo em Recurso 
Especial de nº 2015/0284493-0. Relator Min. Mauro Campbell Marques. 2ª Turma. Brasília, DF. 
Agropecuária Iracema Ltda. versus Ministério Público do Estado de São Paulo. Julgado em 28 de mar. 
2019. Publicado em 05 abr. 2019. [...] 5. É firme o entendimento desta Corte de que a responsabilidade 
pela instituição da reserva legal é do proprietário do imóvel, ainda que não tenha sido ele a cometer a 
infração ambiental, dada a natureza propter rem da obrigação. [...] Disponível em: <https://scon.stj.jus.
br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 15 set. 2020.
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Tais categorias e linhas de ação do programa se resumem a três, quais sejam: 

o pagamento ou incentivo a serviços ambientais;1855 a compensação pelas medidas de 

conservação ambiental; e os incentivos para comercialização, inovação e aceleração 

das ações de recuperação, conservação e uso sustentável das florestas e demais 

formas de vegetação nativa. 

Contudo, adentrar-se-á ao estudo da Cota de Reserva Ambiental - CRA, 

concebida pelo legislador, no caput, do art. 44, do Código Florestal, doravante 

denominado apenas CFLO, como o “título nominativo representativo de área com 

vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação: [...]”, mecanismo 

previsto nos artigos 44 a 50 do diploma florestal e que é parte integrante do referido 

programa.1856

2.1 DA COTA DE RESERVA AMBIENTAL 

A Cota de Reserva Ambiental configura-se como uma versão atual da superada 

Cota de Reserva Florestal, prevista na Lei de nº 4.771/1965 – antigo Código Florestal, 

nos seguintes termos:  

Art.  44-B.    Fica instituída a Cota de Reserva Florestal  -  CRF, título 

representativo de vegetação nativa sob regime de servidão florestal, 

de Reserva Particular do Patrimônio Natural ou reserva legal instituída 

1855 Tramita do Senado Federal o projeto de lei, PL de nº 3.791/2019, de iniciativa do Senador 
Styvenson Valentim – PODEMOS/RN, o qual institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços 
Ambientais - PNPSA, visando disciplinar a atuação do Poder Público em relação aos serviços ambientais, 
de forma a promover o desenvolvimento sustentável e a aumentar a provisão desses serviços em 
todo o território nacional. Em 24/09/2019 o relator, senador Acir Gurgacz, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, apresentou relatório favorável ao projeto com uma emenda de sua autoria. Disponível 
em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137486>. Acesso em 20 set. 2020. 
Com relação ao tema, ressalte-se também, a Portaria de nº 288, de 02 de julho de 2020, que institui o 
Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais – Floresta+, no âmbito do Ministério do Meio 
Ambiente, com vistas a fomentar o mercado privado de pagamentos por serviços ambientais em áreas 
mantidas com cobertura de vegetação nativa; e ainda, articular políticas públicas de conservação e 
proteção da vegetação nativa e de mudança do clima. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/
dou/-/portaria-n-288-de-2-de-julho-de-2020-264916875>. Acesso em: 20 set. 2020.
1856  Ressalte-se que foi proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade de n.º 4.937, pelo Partido 
Socialismo e Liberdade - PSOL, na qual foi requerida a declaração de inconstitucionalidade do art. 44, 
da Lei n.º 12.651/2012, sustentando-se violação ao art. 225, caput, e § 1.º, I e III, alegando-se que a Cota 
de Reserva Ambiental levaria a um grande desmatamento em áreas de maior valor econômico, sendo 
possível sua compensação por títulos representativos de áreas de menor valor econômico, provocando 
uma especulação imobiliária e, sobretudo, atentando contra a produção sustentável por possibilitar 
o desmatamento de vastas áreas num só Estado, com a compensação em outro. Todavia, referido 
dispositivo foi julgado constitucional, pelo Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, na data de 28 de 
fevereiro de 2018. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4.937.  Partido Socialismo e Liberdade 
- PSOL versus Presidente da República. Brasília, DF. Relator Ministro Luiz Fux. Disponível em: <http://
portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4388129>. Acesso em: 19 de set. 2020.
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voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais 

estabelecidos no art. 16 deste Código.             (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

Com efeito, a origem do antigo dispositivo estava na revogada Medida 

Provisória de nº 2.166-67, de 24-8-2001, que instituiu a servidão florestal na Lei 

nº 4.771/1965, e que podia ser representada por um título, denominado Cota de 

Reserva Florestal. A finalidade do novo instituto ainda é a de estimular a preservação 

ambiental, mas agora com suas possibilidades ampliadas, conforme será visto 

adiante.

A Cota de Reserva Ambiental foi instituída no Novo Código Florestal como 

instrumento econômico destinado aos proprietários de terra com percentual de 

vegetação nativa inferior ao mínimo legal, como forma de viabilizar a compensação 

ambiental: “O título, gerado pela ‘cota de reserva’, é negociável, servindo como um 

‘bônus’, ‘um prêmio’ àquele que se dispõe a preservar, voluntariamente, vegetação 

natural em percentual acima do mínimo estabelecido,”1857 visto que, segundo o caput 

e incisos, do art. 12, do CFLO, toda propriedade rural deve manter área com cobertura 

de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, cuja extensão pode variar de 20 a 80% 

em relação à área do imóvel, de acordo com sua localização e com o bioma no qual 

esteja inserido.1858  

Portanto, o objetivo da CRA é servir como título, que poderá ser negociado no 

mercado, consoante previsão do art. 47, do CFLO,1859 para atender às compensações 

exigidas em lei:

O raciocínio é simples: aquele que, não sendo obrigado por lei, 

optar por um benefício ao meio ambiente, recebe um título que lhe 

reconhece um ‘crédito ambiental’; por outro lado, o proprietário ou 

possuidor rural, ou mesmo o empreendedor, quando incorrerem em 

algum ‘débito ambiental’, por exemplo por não atenderem ao mínimo 

1857 POLÍZIO JÚNIOR, Vladimir. Novo código florestal. Comentado, anotado e comparado. 3. ed. São 
Paulo: Rideel, 2016, p. 187.
1858 Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de 
Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, 
observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos 
previstos no art. 68 desta Lei:                  (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). I - localizado 
na Amazônia Legal: a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; b) 35% (trinta e 
cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em 
área de campos gerais; II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).
1859 Art. 47. É obrigatório o registro da CRA pelo órgão emitente, no prazo de 30 (trinta) dias, contado 
da data da sua emissão, em bolsas de mercadorias de âmbito nacional ou em sistemas de registro e de 
liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm
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exigido de área de Reserva Legal em seus imóveis, adquirem o título 

daquele para compensarem o prejuízo causado.1860

Desta forma, com o intuito de flexibilizar e efetivar os instrumentos 

compensatórios, a Lei n. 12.651/2012 instituiu a CRA sob os seguintes moldes: a) 

regime de servidão ambiental, agora previsto na Política Nacional do Meio Ambiente – 

art. 9º-A; b) correspondente à área de Reserva Legal, instituída voluntariamente sobre 

a vegetação que exceder os percentuais exigidos em lei; c) protegida na forma de 

Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, nos termos do art. 21, do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; d) existente em propriedade rural 

localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público, que ainda não 

tenha sido desapropriada; e) sob vegetação nativa que integra a Reserva Legal da 

pequena propriedade ou posse rural familiar - §4º, do art. 44, do CFLO; e, por fim, a 

seguinte regra de transição: f) sob áreas excedentes com índice de RL superior a 50%, 

não suprimidas na Amazônia Legal, quando a legislação da época permitia que isso 

fosse feito - §2º, do art. 68, do CFLO.1861

Existe ainda, a possibilidade inserida no caput, do art. 35, da Lei n. 11.428/2006 

– Bioma Mata Atlântica, pela Lei nº 12.651/2012, a qual prevê que as áreas sujeitas à 

restrição por ela impostas podem ser computadas para efeito de Reserva Legal e seu 

excedente utilizado para fins de compensação ambiental ou instituição de Cota de 

Reserva Ambiental.

Assim, o CFLO busca atribuir valor à vegetação nativa preservada, remunerando 

àqueles que contribuem para com a proteção dos recursos naturais, de modo 

implementar a denominada economia verde ou ecológica, a partir de mecanismos 

econômicos voltados ao desenvolvimento sustentável e, ainda, prestigiando o Princípio 

do Protetor-Recebedor.1862  

Para que o proprietário possa requerer a CRA ao órgão ambiental competente, 

deve o imóvel estar incluído no Cadastro Ambiental Rural – CAR,1863 além de, 

1860 LEHFELD, Lucas de Souza; CARVALHO, Nathan Castelo Branco de; BALBIM, Leonardo Isper 
Nassif. Código florestal comentado e anotado – artigo por artigo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2015, e-pub, paginação irregular.
1861 O art. 68, do CFLO, foi questionado junto ao STF, na ADI 4.901 e ADC 42, e julgado constitucional 
por maioria em 28 de fevereiro de 2018.
1862 Para análise do referido princípio, cf. LEITE, José Rubens Morato (Coord.) Manual de direito 
ambiental. São Paulo: Saraiva, 2015, E-pub, paginação irregular.
1863 O conceito do Cadastro Ambiental Rural – CAR, está previsto no art. 29, do diploma florestal: 
Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação 
sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos 
os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses 
rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico 
e combate ao desmatamento.
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previamente, obter laudo comprobatório da existência das áreas com vegetação 

nativa protegida, emitido pelo órgão ambiental ou entidade credenciada, conforme 

disposição do §1º, do art. 44. 

Nos termos do §4º, do art. 45, da Lei n. 12.651/2012, compete ao órgão ambiental 

federal integrante do SISNAMA a emissão, cancelamento e transferência da CRA, 

havendo possibilidade, todavia, de delegação de tais atribuições ao órgão ambiental 

estadual, assegurada a implementação de sistema único de controle. Ressalte-se que, 

a partir da edição do Decreto de nº 9.640/2018, que regulamenta o instituto, ficou 

estabelecido que o Serviço Florestal Brasileiro - SFB, órgão integrante da estrutura 

organizacional do Ministério do Meio Ambiente, terá competência para emissão da 

CRA – vide art. 2º, do referido regulamento.1864

O vínculo de área da propriedade à CRA deverá ser averbado na matrícula do 

respectivo imóvel no registro de imóveis competente, assim como na matrícula do 

imóvel beneficiário da compensação - conforme disposto no §3º, do art. 45, e no §4º, do 

art. 48, ambos do CFLO. 

Com vistas à facilitação do controle e comercialização do título, sobre o qual 

poderá incidir um valor padrão, o Novo Código Florestal introduziu importante 

alteração ao definir a extensão e classificar a área com vegetação nativa para fins 

de obtenção da Cota de Reserva Ambiental, conforme disposto nos dois incisos de 

seu art. 46: “Cada CRA corresponderá a 1 (um) hectare: I – de área com vegetação 

nativa primária ou com vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração 

1864 O art. 8º, do regulamento das CRAs, prevê os requisitos para o direito de emissão da CRA, a saber: 
I - inclusão do imóvel no CAR; II - requerimento formalizado pelo proprietário por meio do Sicar; III - 
laudo comprobatório emitido pelo órgão estadual ou distrital competente ou por entidade credenciada, 
por meio do Sicar, de modo a assegurar o controle e a supervisão do SFB; e IV - aprovação da localização 
da reserva legal nos termos do disposto no § 1º do art. 14 da Lei nº 12.651, de 2012 , identificada no 
demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR previsto no art. 20 do Decreto nº 8.235, 
de 5 de maio de 2014.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art14%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8235.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8235.htm#art20


754 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

ou recomposição;1865 II – de áreas de recomposição mediante reflorestamento com 

espécies nativas.” Neste aspecto, destaque-se que o estágio sucessional ou o tempo de 

recomposição ou regeneração da vegetação nativa será avaliado pelo órgão estadual 

ou distrital competente, de acordo com a declaração do proprietário e a vistoria de 

campo – vide §1º, do art. 7º, do regulamento das CRAs.

Quanto à manutenção das condições de vegetação nativa na área que deu 

origem ao título, esta competirá ao proprietário do imóvel rural em que se situa a 

área vinculada à CRA, conforme disposto no caput, do art. 49, do CFLO, e caput, do 

art. 23, do respectivo regulamento, possuindo o cedente da CRA, portanto, plena 

responsabilidade sob os atos ali praticados, não cabendo falar-se em responsabilidade 

solidária ou subsidiária, muito embora, a responsabilidade por danos ao meio 

ambiente possua características peculiares, que podem levar o cessionário a responder 

conjuntamente.1866 

Interessante notar, que o regulamento, Decreto de nº 9.640/2018, permitiu, no 

§1º, do referido art. 23, que a área vinculada à emissão da CRA possa ser utilizada 

1865 A Resolução nº 417, de 23 de novembro de 2009, do CONAMA, dispõe sobre 
parâmetros básicos para definição de vegetação primária e dos estágios sucessionais 
secundários da vegetação de Restinga na Mata Atlântica e dá outras providências, 
nos seguintes termos: Art. 2º. Para o disposto nesta Resolução entende-se por: 
I - Vegetação Primária: vegetação de máxima expressão local, com grande diversidade biológica, sendo 
os efeitos das ações antrópicas mínimos, a ponto de não afetar significativamente suas características 
originais de estrutura e de espécies; II - Vegetação Secundária ou em Regeneração: vegetação resultante 
dos processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação primária por ações 
antrópicas ou causas naturais, podendo ocorrer espécies remanescentes da vegetação primária. 
Ressalte-se que cada estado da federação possui uma resolução do Conama específica conceituando 
vegetação primária e secundária no bioma Mata Atlântica. 
Quanto ao bioma Amazônia, de acordo com Adrian Barnett, doutor em Antropologia Biológica e 
pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) não existe uma floresta secundária 
típica na Amazônia. ‘A composição e ecologia atual de todas as florestas secundárias é resultado 
da composição inicial e dos tipos de impactos antrópicos e naturais que acontecem, suas durações 
e intensidades. Porque a composição das comunidades vegetais e animais pode variar muito entre 
uma área e outra, e por causa das variações genéticas que podem existir, ainda se temos uma série 
de impactos idênticos em duas áreas, as mudanças não resultam em comunidades idênticas.’ [...] As 
florestas secundárias podem servir bem na luta para preservar o patrimônio ambiental do Brasil, 
mas devemos pensar nelas como um auxiliar na conservação das florestas primárias, e não como um 
substituto. Há espécies com a flexibilidade de sobrevivência em florestas simplificadas e alteradas, mas 
igualmente, há algumas que precisam do ambiente criado com todas as interações complexas para 
viver. Fonte: AZEVEDO, Maxcilene. Agência FAPEAM. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas. Floresta secundária: uma opção contra a degradação do homem. Disponível em: <http://
www.fapeam.am.gov.br/floresta-secundaria-uma-opcao-contra-a-degradacao-do-homem>. Acesso em: 
20 de set. 2020. 
1866 Vide decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp de n° 650.728/SC, de relatoria 
do Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 23/10/2007 e publicado 02/12/2009.

http://www.fapeam.am.gov.br/floresta-secundaria-uma-opcao-contra-a-degradacao-do-homem-2/#:~:text=Na regi%C3%A3o Amaz%C3%B4nica as florestas,constante desgaste ocasionado pelo homem.&text=S%C3%A3o floresta ou matas resultantes,corte raso da floresta prim%C3%A1ria
http://www.fapeam.am.gov.br/floresta-secundaria-uma-opcao-contra-a-degradacao-do-homem-2/#:~:text=Na regi%C3%A3o Amaz%C3%B4nica as florestas,constante desgaste ocasionado pelo homem.&text=S%C3%A3o floresta ou matas resultantes,corte raso da floresta prim%C3%A1ria
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em Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS,1867 aprovado pelo órgão ambiental 

competente, ou seja, trata-se da possibilidade de utilização da floresta de forma 

sustentável, explorada economicamente ou como forma de subsistência.

Uma vez emitida a CRA, ela poderá ser transferida, onerosa ou gratuitamente, a 

pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, por meio de assinatura de termo 

pelo titular da CRA e pelo seu adquirente, consoante disposição do caput, do art. 48. 

Segundo o §2º, do referido dispositivo, a CRA só pode ser utilizada para compensar 

Reserva Legal de imóvel rural situado no mesmo bioma da área à qual o título está 

vinculado.1868    

A transferência da CRA pode ser utilizada, por exemplo, para compensar 

Reserva Legal de propriedade deficitária em termos de vegetação nativa protegida. 

Nos termos do art. 66, do Código Florestal, o proprietário ou possuidor de imóvel rural 

que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao 

exigido, poderá regularizar sua situação por meio do instrumento da compensação da 

Reserva Legal, compensação esta, a ser realizada, dentre outros instrumentos, pela 

aquisição de CRA – vide inc. I, do §5º, do mesmo dispositivo.1869

Para tanto, devem ser observados alguns requisitos: a CRA a ser utilizada para 

compensação ambiental deve representar área equivalente em extensão e estar 

localizada no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada. Além disso, 

se fora do Estado, deve estar localizada em áreas identificadas como prioritárias pela 

União ou pelos Estados – vide incs. I, II e III, do §6º, do art. 66, do CFLO.1870

Para que não haja prejuízo ao meio ambiente, bem de interesse difuso, o 

cancelamento da CRA utilizada para fins de compensação da Reserva Legal só pode 

ser efetivado se assegurada Reserva Legal para o imóvel no qual a compensação 

foi aplicada - §1º, do art. 50, do CFLO. Uma vez emitida a CRA, somente haverá seu 

1867 Referido instituto está previsto no art. 31 e ss., do CFLO: Art. 31. A exploração de florestas nativas 
e formações sucessoras, de domínio público ou privado, ressalvados os casos previstos nos arts. 21, 
23 e 24, dependerá de licenciamento pelo órgão competente do Sisnama, mediante aprovação prévia 
de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS que contemple técnicas de condução, exploração, 
reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme.
1868 Foram propostas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901 e 4.937, respectivamente pela 
Procuradoria-Geral da República e pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, nas quais foi requerida 
a declaração de inconstitucionalidade do § 2.º, do art. 48, da Lei n.º 12.651/2012, sustentando-se, entre 
outros, que a exigência de que a compensação ocorra dentro do mesmo bioma é insuficiente, tendo 
em vista que os biomas são dotados de destacada heterogeneidade, devendo a compensação ocorrer 
dentro de áreas com a mesma identidade ecológica. Este tema será abordado na sequência, no item 2.2 
do presente estudo.
1869 O §5º, do art. 66, do CFLO, foi questionado junto ao STF, na ADI nº 4.901 e julgado constitucional 
por maioria.
1870 O §6º, do art. 66, do CFLO, também foi questionado junto ao STF, na ADI nº 4.901 e igualmente 
julgado constitucional por maioria. O tema será melhor explorado no item subsequente. 
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cancelamento em determinadas hipóteses: a) caso o proprietário rural desista 

de manter cotas representativas de áreas sob regime de servidão ambiental ou 

correspondente à Reserva Legal excedente aos percentuais exigidos em lei; b) ao 

término do seu prazo de validade; e, c) por decisão do órgão ambiental competente, 

no caso de degradação da vegetação nativa da área vinculada à CRA cujos custos e 

prazo de recuperação ambiental inviabilizem a continuidade do vínculo entre a área e 

o título – vide incs. I, II e III, do art. 50, do CFLO.

Obviamente, constatada degradação à vegetação nativa, além do 

cancelamento da CRA, poderá o órgão ambiental competente aplicar as devidas 

sanções administrativas e penais cabíveis ao degradador, consoante §2º, do art. 

50, do CFLO. Cumpre observar, que o cancelamento da CRA deve ser averbado na 

matrícula do imóvel no qual se situa a área vinculada ao título e do imóvel no qual a 

compensação foi aplicada - §3º, do art. 50, do CFLO.

Por fim, colaciona-se interessante análise do instituto feita por Lima:

Um fator fundamental para que essa demanda [pelas CRAs] exista, 

especialmente no contexto da compensação de Reserva Legal, é que 

os agentes econômicos tenham  segurança jurídica  de que a CRA 

efetivamente cumprirá a finalidade para a qual foi criada e que não 

gerará riscos adicionais para o adquirente. É fundamental  que  os 

potenciais compradores acreditem no título, ou ele valerá tanto 

como uma ação de empresa em estado pré-falimentar e poucos se 

interessarão em emiti-lo ou comprá-lo. Por isso, para que esse mercado 

funcione, eventuais fatores perturbadores dessa segurança precisam 

ser neutralizados.1871

Com efeito, o autor menciona basicamente dois fatores capazes de gerar 

insegurança jurídica, a saber: o risco de imposição de deveres ao adquirente da CRA 

em decorrência de danos à vegetação presente no imóvel a ela vinculado, e o requisito 

de identidade ecológica, criado pelo Supremo Tribunal Federal - exigência esta, que 

passa-se a analisar na sequência.

1871 LIMA, João Emmanuel Cordeiro. Os fatores de risco da Cota de Reserva Ambiental. JOTA. 
Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/os-fatores-de-risco-da-cota-de-
reserva-ambiental-11092019#sdfootnote6sym>. Acesso em: 15 set. 2020.
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2.2 DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 42/DF E O CONCEITO 

DE IDENTIDADE ECOLÓGICA

Em 07 de abril de 2016, foi proposta pelo Partido Progressista – PP, em 

face do Presidente da República e do Congresso Nacional, Ação Declaratória de 

Constitucionalidade, autuada sob nº 42, de origem do Distrito Federal e relatoria do 

Ministro Luiz Fux, com o objetivo de declarar a constitucionalidade jure et de jure, isto 

é, absoluta, não mais se admitindo prova em contrário, de diversos dispositivos da Lei 

de n.º 12.651/2012 – Novo Código Florestal, entre eles os artigos 44, 48, §2º, que tratam 

das CRAs, bem como o art. 66, em seus parágrafos 3º - ao qual não cabe a análise 

deste estudo - 5º e 6º, que tratam das áreas consolidadas em áreas de Reserva Legal, 

destinadas à compensação ambiental.

Em 28 de fevereiro de 2018, a referida ADC foi julgada procedente em parte, 

pelo Tribunal Pleno para, ao que interessa ao presente artigo:

[...] xxii) por unanimidade, reconhecer a constitucionalidade do art. 

44, do Código Florestal; xxiii) por maioria, dar interpretação conforme 

a Constituição ao art. 48, § 2º, do Código Florestal, para permitir 

compensação apenas entre áreas com identidade ecológica, vencidos 

o Ministro Edson Fachin e, em parte, os Ministros Luiz Fux (Relator), 

Cármen Lúcia (Presidente), Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e 

Gilmar Mendes; [...]

xxxii) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson 

Fachin, e, em parte, o Ministro Ricardo Lewandowski, reconhecer 

a constitucionalidade do art. 66, § 5º, do Código Florestal; xxxiii) por 

maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, e, em parte, 

o Ministro Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do 

art. 66, § 6º, do Código Florestal; [...]1872

Para o Supremo Tribunal Federal, portanto, 

A Cota de Reserva Ambiental (CRA) consiste em mecanismo de 

incentivos em busca da proteção ambiental, não se limitando às 

tradicionais e recorrentemente pouco efetivas regras de imposições 

e proibições (command-and-control), por meio da criação de ativos 

1872  Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF. Partido 
Progressista versus Presidente da República e Congresso Nacional. Brasília, DF. Julgado em 28 de fev. de 
2018. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750504737>. 
Acesso em 20 set. 2020.
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correspondentes à preservação dos recursos ecológicos, de modo que 

qualquer tipo de degradação da natureza passa também a ser uma 

agressão ao próprio patrimônio.1873 

E ainda:

Nesse sentido, além de atender aos ditames do art. 225 da Constituição, 

no que se refere à proteção do meio ambiente, esse instrumento 

introduzido pelo novo Código Florestal também satisfaz o princípio 

da eficiência, plasmado no art. 37, caput, da Carta Magna. Por fim, a 

necessidade de compensação entre áreas pertencentes ao mesmo 

bioma, bem como a possibilidade de compensação da Reserva Legal 

mediante arrendamento da área sob regime de servidão ambiental ou 

Reserva Legal, ou, ainda, por doação de área no interior de unidade 

de conservação, são preceitos legais compatíveis com a Carta Magna, 

decorrendo de escolha razoável do legislador em consonância com 

o art. 5º, caput e XXIV, da Constituição; CONCLUSÃO : Declaração de 

constitucionalidade dos artigos 44, e 66, §§ 5º e 6º, do novo Código 

Florestal; Interpretação conforme a Constituição ao art. 48, §2º, para 

permitir compensação apenas entre áreas com identidade ideológica 

(vencido o relator);1874

Destarte, conforme visto acima, o único dispositivo ao qual foi necessária a 

aplicação do Princípio de Hermenêutica Constitucional da Interpretação Conforme a 

Constituição, foi o §2º, do art. 48, o qual estabelece o que segue: “Art. 48. [...] §2º A CRA 

só pode ser utilizada para compensar Reserva Legal de imóvel rural situado no mesmo 

bioma da área à qual o título está vinculado.” Diante de tal regra, a máxima Corte 

concluiu pela permissão de compensação ambiental de Reserva Legal apenas entre 

áreas com identidade ecológica.

Contudo, desde 09 de setembro de 2020 o processo da ADC nº 42/DF encontra-

se aguardando inclusão na pauta de julgamento para apreciação de Embargos 

de Declaração opostos contra o acórdão prolatado no julgamento conjunto da 

1873  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF. Partido 
Progressista versus Presidente da República e Congresso Nacional. Brasília, DF. Julgado em 28 de fev. de 
2018. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750504737>. 
Acesso em 20 set. 2020.
1874  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF. Partido 
Progressista versus Presidente da República e Congresso Nacional. Brasília, DF. Julgado em 28 de fev. de 
2018. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750504737>. 
Acesso em 20 set. 2020.
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referida ADC e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.  

Especificamente quanto à ADC nº 42, houve embargos do Partido Progressista – PP, da 

Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB [recebidos apenas como memoriais] e 

da Advocacia Geral da União.

Em suma, os Embargos de Declaração opostos por referidas entidades, no que 

concerne ao presente estudo, reportam-se ao fato de que quando se mencionou a 

compensação ambiental via CRA, exigiu-se identidade ecológica entre as áreas de 

Reserva Legal. No entanto, quando se falou apenas em compensação de Reserva 

Legal, não se fez tal exigência, gerando-se uma situação contraditória. E ainda, que 

a exigência de necessidade de identidade ecológica configurar-se-ia verdadeira 

legislação entabulada pelo Poder Judiciário, uma vez que tal conceito não está 

definido na literatura científica ou em qualquer outra legislação.

Deveras, o termo identidade ecológica não está previsto no Novo Código 

Florestal e tampouco em norma de âmbito federal. Muito embora, o antigo Código 

Florestal – Lei nº 4.771/1965, previsse no inc. III, de seu art. 44, que a compensação de 

Reserva Legal poderia ocorrer por outra área equivalente em importância ecológica 

e extensão, desde que pertencente ao mesmo ecossistema e estivesse localizada 

na mesma microbacia,1875 a decisão do STF relativa à ADC nº 42/DF, impossibilita a 

conclusão de que os termos identidade ecológica e importância ecológica teriam o 

mesmo significado científico a fim de oportunizar a aplicação do instituto da Cota de 

Reserva Ambiental – a uma, porque referido conceito não foi delineado no acórdão e, a 

duas, porque trata-se a Lei nº 4.771/1965, com suas alterações, de norma integralmente 

revogada.

Segundo Lima, 

Dependendo do que se entenda por identidade ecológica, esses dados 

[referentes ao bioma e a situação da vegetação, exigidos pelo CFLO 

e pelo regulamento das CRAs], podem ser insuficientes para que o 

interessado saiba se o título servirá para compensar sua deficiência 

em Reserva Legal, obrigando-o a buscar informações adicionais sobre 

a área vinculada ao CRA, o que poderá tornar o processo de compra 

1875  Art.  44.    O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta nativa, natural, 
primitiva ou regenerada ou outra forma de vegetação nativa em extensão inferior ao estabelecido 
nos incisos I, II, III e IV do art. 16, ressalvado o disposto nos seus §§ 5o e 6o, deve adotar as seguintes 
alternativas, isoladas ou conjuntamente:           (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, 
de 2001): [...]
III - compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância ecológica e extensão, desde 
que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, conforme critérios 
estabelecidos em regulamento.    (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm#art1
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e venda burocrático e lento, justamente o que se queria evitar com a 

adoção desse instrumento econômico.1876  

Deste modo, inobstante a momentânea incerteza quanto ao conteúdo jurídico 

da expressão identidade ecológica, a iniciativa do Governo Federal em regulamentar 

o instituto das CRAs, reduz substancialmente eventuais falhas do CFLO para a efetiva 

regularização de imóveis rurais com déficit de áreas com vegetação nativa intacta ou 

em processo de regeneração, e deverá incentivar o desenvolvimento do mercado de 

venda de ativos financeiros verdes ou ambientais, uma vez esclarecidos conceitos que 

possam trazer eventual insegurança jurídica à aplicabilidade do instituto.

3. CONCLUSÕES ARTICULADAS

3.1 Os ecossistemas florestais exigem, atualmente, um arcabouço jurídico 

extremamente eficiente e um sistema administrativo adequado, haja vista assumirem 

funções ambientais de grande relevância, além de possuírem vários fatores econômicos 

associados – todas funcionalidades declaradas por documentos internacionais e 

reconhecidas pela legislação ambiental pátria.

3.2 O Novo Código Florestal, fundado do Princípio do Desenvolvimento Sustentável, 

demanda constante atenção das autoridades no sentido de efetivar políticas públicas 

capazes de concretizar referido princípio, conquanto se esteja sempre frente a 

uma necessária ponderação entre dois direitos fundamentais: o desenvolvimento 

econômico e a preservação do meio ambiente.

3.3 A Lei nº 12.561/2012 previu o instituto da Cota de Reserva Ambiental que configura-

se como instrumento econômico com vistas a possibilitar a comercialização de 

atividades favoráveis ao meio ambiente, objetivando, em última instância, fomentar 

essa tutela, de modo a incentivar o desenvolvimento da economia verde ou ecológica.

3.4 As contradições quanto ao conceito de identidade ecológica existentes até o 

presente momento, surgidas em virtude das diversas ADIs e ADC propostas em face do 

Código Florestal, podem dificultar a aplicabilidade do instituto das CRAs, em virtude 

da insegurança jurídica refletida no seu processo de comercialização. 

3.5 Não obstante, vê-se com bons olhos a iniciativa do Governo Federal em regulamentar 

referido instituto, procurando reduzir substancialmente eventuais falhas do CFLO para 

a efetiva regularização de imóveis rurais com déficit de áreas com vegetação nativa 

1876 LIMA, João Emmanuel Cordeiro. Os fatores de risco da Cota de Reserva Ambiental. JOTA. 
Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/os-fatores-de-risco-da-cota-de-
reserva-ambiental-11092019#sdfootnote6sym>. Acesso em: 15 set. 2020.
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intacta ou em processo de regeneração, o que deverá incentivar o desenvolvimento 

do mercado de venda de ativos financeiros verdes ou ambientais.
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Bacharel em Direito e em Engenharia Ambiental. Especialista em Direito Ambiental. 
Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Professora 
Universitária. 

INTRODUÇÃO

As cidades brasileiras estão em franca expansão, porém sem planejamento 

adequado e, consequentemente, sofrendo diversos problemas de ocupação e 

infraestrutura urbana. Apesar de existirem legislações e estas estarem em plena 

vigência, elas não estão sendo observadas de fato e, tampouco, surtem efeitos práticos 

na produção e ocupação sustentável do espaço na cidade.

O saneamento, um dos serviços básicos à população e essencial à saúde, 

deveria ser um compromisso assumido como prioridade básica dos governantes 

porque, além de prevenir doenças e proporcionar mais qualidade de vida para a 

população, é fonte atrativa de outros investimentos. Essa falta de prioridade em 

implantar na cidade um completo e eficiente sistema de saneamento reflete-se em 

problemas para a população como a proliferação de doenças de veiculação hídrica, 

enchentes, falta de água, etc.

A gestão do saneamento básico é uma função complexa para os titulares 

municipais que, de forma autônoma, devem tomar as decisões sobre a prestação do 

serviço. Porém, com a urbanização e expansão das ocupações urbanas nos territórios, 

os municípios limítrofes desenvolvem uma relação de interdependência em assuntos 
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de interesse comum em que a titularidade individualizada pode trazer impactos 

negativos a um ou todos eles. Por isso, a titularidade do saneamento básico em áreas 

metropolitanas foi objeto de discussão em ações judiciais no Supremo Tribunal 

Federal - STF e no Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP. Para as referidas Cortes, um 

conselho metropolitano, formado por representantes dos municípios metropolitanos 

e do estado, seria o titular da gestão dessa atividade, posicionamento esse ratificado 

na Lei n. 14.026/2020 (Marco Legal do Saneamento Básico).

O objetivo deste artigo é analisar a experiência da gestão metropolitana e 

exercício da titularidade da gestão e execução do saneamento básico na região 

metropolitana de São Paulo - RMSP. Para isso, utilizou-se uma pesquisa qualitativa 

do tipo análise documental. Os documentos analisados foram pautas, atas e notícias 

produzidas pelo próprio conselho ou por órgãos governamentais do estado e do 

município de São Paulo, no período de 2011 e 2019. 

Serão abordados neste trabalho a titularidade do conselho metropolitano 

sobre os serviços de saneamento básico, a formação da região metropolitana de São 

Paulo, a maior do país e composta por 39 municípios, o Estatuto da Metrópole, que é 

diploma legal aplicável à gestão das áreas metropolitanas, a formação do Conselho 

de Desenvolvimento da RMSP e como este já atuou na gestão do saneamento básico.

1. TITULARIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO EM REGIÃO METROPOLITANA

Em 1997, no estado do Rio de Janeiro, foi editada a lei complementar nº 87, 

que dispunha sobre a organização, planejamento e execução de funções públicas e 

serviços de interesse metropolitana ou comum, incluindo no art. 3º, I, o saneamento 

básico. Dentre suas disposições, caberia ao estado unificar a execução dos serviços 

comuns de interesse metropolitano (art. 6º, II) e organizar e prestar, diretamente ou 

sob o regime de concessão ou permissão, o saneamento básico em todos os municípios 

integrantes ou não de região metropolitana, aglomerações urbanas e microrregiões 
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(art. 7º)1877. Nesta diapasão, foi aprovada a lei estadual nº 2869/1997, dispondo 

especificamente sobre o serviço de saneamento básico em território fluminense1878. 

Em virtude dessas manifestação legislativa, o Partido Democrático Trabalhista 

(PDT) ingressou no STF com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1842) para, 

dentre outras coisas, a declaração de inconstitucionalidade das referidas normativas. 

Assim também o fizeram o Partido da Frente Liberal (PFL, atual DEMOCRATAS), Partido 

dos Trabalhadores (PT) e o Partido Popular Socialista (PPS), com as respectivas ADIs 

1843, 1836 e 1906, todas apensadas a ADI 1842.

Na Bahia, o ente estatal também editou norma, de caráter constitucional, que 

transferiu ao estado a competência de instituir diretrizes e prestar os serviços de 

saneamento básico (art. 228)1879. Assim como no caso do Rio de Janeiro, foi apresentada 

pelo Partido dos Trabalhadores, perante o STF, ação requerendo a declaração de 

inconstitucionalidade de tal dispositivo, conhecida como ADI 2077. Em decisão do 

Plenário, em 06 de março de 2013, os ministros decidiram na ADI 1842 que:

(...)
5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder 
concedente de funções e serviços públicos de interesse comum.
O estabelecimento de região metropolitana não significa simples 
transferência de competências para o estado.
O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local 
envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por 
apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, 
além das consequências para a saúde pública de toda a região.
O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito 
à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário 
evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem 
nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da 
autoadministração dos municípios.
Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço 

1877 Rio de Janeiro. Lei Complementar n. 87, de 16 de dezembro de 1997. DISPÕE SOBRE A 
REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, SUA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO, 
E SOBRE A MICRORREGIÃO DOS LAGOS, DEFINE AS FUNÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS DE 
INTERESSE COMUM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Rio de Janeiro: Diário Oficial do Estado, 1997a. 
Disponível em: http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/
eb26342129c7ae9203256571007be153?OpenDocument. Acesso em: 03 fev 2020.
1878 Rio de Janeiro. Lei n. 2.869, de 18 de dezembro de 1997. DISPÕE SOBRE O REGIME 
DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO 
DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E SOBRE O SERVIÇO PÚBLICO DE 
SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Rio de 
Janeiro: Diário Oficial do Estado, 1997b. Disponível em: http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.
nsf/69d90307244602bb032567e800668618/11f0811ce731f9c103256572005919bb?OpenDocument. 
Acesso em: 03 fev 2020.
1879 BAHIA. Constituição do Estado da Bahia, de 6 de outubro de 1989. Bahia: Diário Oficial do Estado, 
1989. Disponível em: https://www.al.ba.gov.br/fserver/:imagensAlbanet:upload:Constituicao_2018_
EC_251.pdf. Acesso em: 03 fev. 2020.
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ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A 
participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, 
desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no 
âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado 
deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas 
particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio 
absoluto (...)1880.

Modulando o efeito dessa decisão, determinou-se o prazo de 24 meses, a 

contar da data da conclusão do julgamento para o legislador estadual aprecie o 

tema, constituir modelo de prestação de serviços de saneamento básico nas áreas de 

integração metropolitana dirigido pelo órgão colegiado (Supremo Tribunal Federal, 

2013). Em relação a ADI 2077, o STF julgou a inconstitucional o art. 228 da Lei Maior do 

estado da Bahia, nos seguintes termos:

(...)

4. O artigo 228, caput e § 1º, da Constituição Estadual também 

incorre em usurpação da competência municipal, na medida em 

que desloca, para o Estado, a titularidade do poder concedente para 

prestação de serviço público de saneamento básico, cujo interesse é 

predominantemente local1881.

Com as decisões do STF, não é permitida a transferência de competência sobre 

saneamento básico e o reconhecimento do poder concedente e da titularidade do 

serviço ao colegiado formado pelos municípios integrantes da região metropolitana 

e pelo estado federado, sendo a participação de cada participação um estipulada de 

acordo com suas particularidades, sem que se permita que um deles tenha predomínio 

absoluto. 

A discussão sobre o interesse dos serviços de saneamento não se restringiu à 

esfera da Corte Suprema do país. No Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP, cabe 

destacar duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, no âmbito da RMSP: 109.600.0/3 

e 2071833-93.2013.8.26.0000.

Na primeira ação, o Governador do Estado de São Paulo requereu a 

1880 STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.842. Requerente: 
Partido Democrático Trabalhista. Requeridos: Governador do Estado do Rio de Janeiro e Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Relator: Min. Luiz Fux, Rel. P/ acórdão Min. Gilmar Mendes. 
Data do Julgamento: 06/03/2013. DJe 16/9/2013.  Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=630026. Acesso em: 20 dez 2019.
1881 STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.077. Requerente: 
Partido dos Trabalhadores. Requerido: Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Relator: Min. 
Alexandre de Morais. Data do Julgamento: 06/03/2013. DJe 09/10/2014.  Disponível em: http://redir.stf.
jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750833017. Acesso em: 20 dez 2019.
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declaração de inconstitucionalidade da lei nº 13.670/2003, editada pelo Município 

de São Paulo e referente aos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, e instituição do Sistema Municipal de Regulação dos 

Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário - SIRE e 

sua Autoridade Reguladora - ARSAE, e, por fim, do Plano Municipal de Saneamento 

- PMS. Em voto vencedor, o relator, Desembargador Walter de Almeida Guilherme, 

entende que, em havendo interesse de vários municípios, não seria interesse local, 

não devendo, assim, haver atribuição dessa competência somente ao ente municipal. 

E continua:

‘Impossível se torna, portanto, deixar de imaginar que a criação 

de um Sistema de Regulação na Capital traria reflexos tão-só para 

esta, quando, na verdade, a captação das águas não lhe é exclusiva, 

devendo ser considerado, de modo enfático, que deve existir uma 

interdependência das políticas definidoras do que deva ser um sistema 

de saneamento básico que atenda aos interesses de toda uma região.’ 

(despacho de concessão da liminar)1882. 

 Na segunda ADI, já analisada com base na decisão do STF na ADI 1842/RJ, 

o governador requereu a declaração de inconstitucionalidade das leis nº 7.095, 

7.096 e 7.102, todos de 2012 e editados pelo município de Guarulhos. Essas leis 

visavam instituir a política municipal dos serviços públicos de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, autorização de contratação de parceria público-

privada, precedida de concorrência pública, para a prestação dos serviços públicos 

de transporte, tratamento e disposição final de esgotamento sanitário no território 

urbano do município, e criação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de 

Saneamento Básico - AGRU. Por maioria de votos, o colegiado do Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça entendeu que o município de Guarulhos desrespeitou o pacto 

federativo e a repartição de competências ao dispor sobre o assunto e que apenas 

entes municipais não pertencentes a regiões metropolitanas detinham a exclusiva 

gestão do saneamento básico:

Não se trata de assunto de interesse exclusivamente local. É 

imprescindível a participação do Estado para disciplinar matéria sobre 

o serviço de saneamento básico em regiões metropolitanas. Seria uma 

1882 TJSP - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 109.600-0/3-00. Requerente: Governador do Estado de São Paulo. Requerido: Prefeito do Município de 
São Paulo. Relator: Des. Walter de Almeida Guilherme. Data do Julgamento: 20/04/2005. Disponível em: 
https://www.polis.org.br/uploads/1175/1175.pdf. Acesso em: 21 dez 2019.
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afronta aos artigos 152, incisos III, IV e parágrafo único; 153, caput e 

parágrafo 1º; 154, caput e 205, caput e inciso V, todos da Constituição 

Estadual. Procedente a ação1883.

 De forma a sedimentar tal entendimento e de forma a dirimir toda e qualquer 

dúvida sobre o assunto, a Medida Provisória n. 844/2018 incluiu no art. 8º da Política 

Nacional de Saneamento Básico  - PNSB (Lei n. 11.445/2007) a titularidade dos serviços 

de saneamento básico por colegiado interfederativo formado a partir da instituição de 

região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião (§2º, I). A Lei n. 14.026/2020 

(Marco Legal do Saneamento Básico) consolidou tal determinação no art. 8º, II da 

PNSB: 

Art. 8º. Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento 

básico: (...)

II - o Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham 

efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por 

lei complementar estadual, no caso de interesse comum1884.    

 

2. O ESTATUTO DA METRÓPOLE E A GESTÃO INTERFEDERATIVA

Em 2001, as áreas urbanas tiveram seu primeiro estatuto (Estatuto da Cidade - 

lei nº 10.257), que estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam 

o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-

estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental (art. 1º, parágrafo único)1885. 

Regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, essa lei é um marco nas 

normas gerais sobre direito urbanístico e apresenta diversos instrumentos, sejam eles 

de planejamento, financeiros e jurídicos, de forma a garantir que os espaços urbanos 

1883 TJSP. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 2071833-93.2013.8.26.0000. Relator: Des. Evaristo dos Santos. Órgão Julgador: Órgão Especial. 
Data do Julgamento: 08/04/2015, DJe: 06/05/2015. Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.
br/jurisprudencia/186394428/direta-de-inconstitucionalidade-adi-20718339320138260000-
sp-2071833-9320138260000. Acesso em: 21 dez 2019.
1884 BRASIL. Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 
de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e 
dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/
l11445.htm. Acesso em: 04 fev 2020.
1885 BRASIL. Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial 
da União, 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso 
em: 05 fev 2020.
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atinjam o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 

Apesar de abordar o tema urbano, o Estatuto da Cidade é incipiente acerca 

de áreas como regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões. 

Visando a regulamentação da gestão desses espaços específicos no Brasil, foi editada 

a lei nº 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole), que estabelece diretrizes gerais para o 

planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em 

regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados (art. 

1º)1886. Para Santos, 

o Estatuto da Metrópole pode ser entendido como diploma normativo 

inovador para fomentar o desenvolvimento metropolitano e, sobretudo, 

para estimular e viabilizar, por meio dos instrumentos que apresenta, ações 

integradas entre a União, os estados e os municípios, visando ao planejamento 

urbano em territórios que ultrapassem os limites de um único município – as 

aglomerações urbanas (AUs) e regiões metropolitanas (RMs)1887.

Dois pontos são importantes de observação nesse texto: função pública de 

interesse comum - FPIC e governança interfederativa, definidos no art. 2º da lei de 2015. 

É definido o FPIC, sendo “política pública ou ação nela inserida cuja realização por 

parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios 

limítrofes”1888. A ideia dessas funções de interesse comum entre os municípios 

metropolitanos foi apresentada na Constituição Federal de 1967, mesmo com a 

nomenclatura de “serviços de interesse comum”, porém sem uma definição sobre o que 

seja. A lei complementar nº 14/1973 reproduz essa ideia com a nomenclatura “serviços 

comuns de interesse metropolitano”, dentre os quais elencou-se o saneamento básico 

(art. 5º, II)1889. Já na Constituição em vigor, a nomenclatura utilizada no Estatuto da 

Metrópole ficou institucionalizada no artigo sobre competência estadual para criação 

e definição de região metropolitana (art. 25, §3º)1890. Mesmo com tal histórico, a lei 

1886 BRASIL. Lei n. 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2015.  Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm. Acesso em: 05  fev 2020.
1887 SANTOS, M. O. Interpretando o Estatuto da Metrópole: comentários sobre a lei n. 13.089/2015. 
In: COSTA, M. A.; MARGUTI, B. O. (Orgs.). Brasil Metropolitano em Foco: desafios à implementação do 
Estatuto da Metrópole. Brasília: Ipea. 2018, p. 457-513. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/
bitstream/11058/8673/1/Interpretando%20o%20estatuto.pdf. Acesso em: 06 fev 2020.
1888 BRASIL, 2015.
1889 BRASIL. Lei Complementar n. 14, de 08 de junho de 1973. Estabelece as regiões metropolitanas 
de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Brasília: Diário 
Oficial da União.  1973. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp14.htm. Acesso 
em:  05 fev 2020.
1890 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Diário Oficial da União. 
1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em:  
31 jan 2020.
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nº 13.089/2015 foi a única a definir o que seriam essas FCIPs, porém sem um rol 

exemplificativo.

Para Santos, “com o Estatuto da Metrópole, as FPICs passaram a estar atreladas 

à ideia de ‘reorganização’ das capacidades dos municípios para realizar funções 

públicas”1891, e complementa-se tal ideia apontando não só a reorganização dos 

municípios, mas também dos estados com áreas metropolitanas. Para a efetivação das 

FPICs, a lei nº 13.089/2015 trouxe a ideia de governança interfederativa, que é, pelo art. 

2º, IV, o “compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação 

em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de 

interesse comum”1892. Seguin e Araújo apontam que a necessidade de uma governança 

interfederativa está relacionada com o interesse comum, as políticas públicas e seus 

impactos nos municípios e a necessária resolução conjunta dos problemas1893.

Como é necessária a governança interfederativa para planejamento, execução 

e gestão das funções comuns, o legislador ainda definiu o que é governança 

interfederativa das FPICs (art. 2º, IX), que é mais específica do que a apresentada pelo 

art. 2º, IV, e incorporado ao Estatuto pela lei nº 13.683/2018, pois deixa mais claro 

como essa governança deve ser realizada: “mediante a execução de um sistema 

integrado e articulado de planejamento, de projetos, de estruturação financeira, de 

implantação, de operação e de gestão”1894. Essa governança deve ter estrutura própria, 

o que significa essa nova entidade tem ações de planejamento, gestão e execução das 

FPICs nas áreas urbanas definidas, mas, nos termos de Saleme e Carriço, “a entidade 

interfederativa não pode ser considerada um novo ente, sobretudo pelo fato de a 

Constituição Federal já ter estabelecido a existência numerus clausus de quatro entes 

federativos”1895.

Para a efetivação dessas ideias, o Estatuto da Metrópole estabelece princípios, 

diretrizes e estrutura básica. Sobre princípios e diretrizes, restou mantida a autonomia 

dos municípios metropolitanos, porém com o compartilhamento do planejamento, 

execução e gestão das FCIPs. Em relação a estrutura básica, todo o planejamento 

do legislador não tem efeito sem um órgão executivo, um colegiado deliberativo, 

um técnico-consultivo e um sistema de alocação de recursos e prestação de contas 

1891 SANTOS, 2018.
1892 BRASIL, 2015.
1893 SEGUIN, E.; ARAÚJO, L. M. de. Estatuto da Metrópole. Revista de Direito Ambiental, n. 82, 2016, 
p. 350-390. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/
doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDAmb_n.82.18.PDF.  Acesso 
em: 06 fev 2020.
1894 BRASIL, 2015.
1895 SALEME, E. R.; CARRIÇO, J. M. (Orgs.). Comentários ao Estatuto da Metrópole. Santos (SP): Editora 
Universitária Leopoldianum. 2018.
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(art. 8º)1896. Santos  opina que “para se garantir maior segurança jurídica à gestão e 

autonomia política e financeira, é recomendável que estrutura detenha personalidade 

jurídica própria”1897.

Dentro dessa estrutura, dar-se-á destaque para o órgão deliberativo, visando 

analisar se esses componentes já realizaram atividades de gestão e execução das 

atividades de saneamento básico na RMSP. É importante destacar que essa ideia 

de colegiado para gestão na RMSP é bem anterior a lei nº 13.089/2015, conforme 

apresentação seguinte.

2. REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO e CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO NA 

GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

2.1 Formação da Região Metropolitana de São Paulo

Sob a égide da Constituição de 1967, a União, com competência estabelecida no 

art. 1641898, editou a lei complementar nº 14/1973, que criou 7 regiões metropolitanas 

no Brasil, incluindo a de São Paulo, constituindo-se, a época, por 37 municípios, 

sendo a maior região metropolitana do país em número de municípios e de extensão 

territorial1899. Com o nome de Região Metropolitana da Grande São Paulo, foi disciplina 

internamente pela lei complementar estadual nº 94/19741900. Com a Constituição de 

1988 e a modificação da competência para criação de região metropolitana ao estado 

(art. 25, §3º), foi renomeada para “Região Metropolitana de São Paulo” e reorganizada 

pela lei complementar estadual nº 1.139/20111901. 

 Importa frisar que a definição da área metropolitana em torno da capital do 

estado ocorreu antes da lei complementar federal nº 14/73. Em âmbito estadual, o 

decreto nº 47.863, de 29/03/1967 criou a “Área da Grande São Paulo”, incluindo 33 

1896 BRASIL, 2015.
1897 SANTOS, 2018.
1898 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967. Brasília: Diário 
Oficial da União. 1967. Disponível em : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.
htm.  Acesso em: 31 jan 2020.
1899 BRASIL, 1973.
1900 SÃO PAULO. Lei Complementar n. 94, de 29 de maio de 1974. Dispõe sobre a Região Metropolitana 
da Grande São Paulo. São Paulo: Diário Oficial do Estado, 1974. Disponível em: https://www.al.sp.gov.
br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1974/lei.complementar-94-29.05.1974.html. Acesso em: 05 
fev 2020.
1901 SÃO PAULO. Lei Complementar n. 1.139, de 16 de junho de 2011. Reorganiza a Região 
Metropolitana da Grande São Paulo, cria o respectivo Conselho de Desenvolvimento e dá providências 
correlatas. São Paulo: Diário Oficial do Estado, 2011a. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/
repositorio/legislacao/lei.complementar/2011/lei.complementar-1139-16.06.2011.html. Acesso em: 05 
fev 2020.
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municípios1902. Pouco tempo depois, em 03 de julho, o Decreto nº 48.162 criou a Região 

Administrativa da Grande São Paulo, abarcando toda Área da Grande São Paulo e mais 

cinco municípios1903. 

 A Região Administrativa foi criada como área de planejamento e atividades 

governamentais pelos órgão do estado (Decreto nº 48.163/1967). Um ano depois, via 

Decreto nº 50.096, de 30/07/1968, o governo do estado delimitou a Área Metropolitana 

de São Paulo com desenho muito próximo ao da Região Administrativa da Grande 

São Paulo, deixando fora de sua abrangência apenas os municípios de Cajamar e Brás 

Cubas1904. Com a revogação da criação deste último, o Decreto nº 52.576, de 12/12/1970 

conformou a Região Administrativa da Grande São Paulo, incluindo os municípios já 

incorporados além de Cajamar1905. Foi este último arranjo metropolitano que restou 

adotado para a criação, em 1974, da Região Metropolitana de São Paulo. 

2.2 Histórico do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo

Pelo Decreto nº 47.863, de 29/03/1967, o então governador Roberto Costa de 

Abreu Sodré criou o Conselho de Desenvolvimento da Grande São Paulo - CODENGRAN. 

Nesse contexto, sua função, redacionada no art. 1º, era meramente “de caráter 

consultivo para assuntos atinentes ao desenvolvimento da Área Metropolitana de São 

Paulo”1906. Com a reformulação da área da RMSP pela lei complementar estadual nº 

94/1974, o CODENGRAN também sofreu alteração por esse mesmo dispositivo legal. 

O novo Conselho de Desenvolvimento teria, dentre suas funções, elaborar normas 

para execução das FCIPs (art. 7º, IV) e promover as medidas necessárias à unificação 

das execuções dessas funções comuns (art. 7º, VI). Por fim, essa lei complementar 

1902 SÃO PAULO. Decreto n. 47.863, de 29 de março de 1967. Dispõe sôbre a criação do Conselho 
de Desenvolvimento da Grande São Paulo, do Grupo Executivo da Grande São Paulo e dá outras 
providências. São Paulo: Diário Oficial do Estado, 1967a. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/
repositorio/legislacao/decreto/1967/decreto-47863-29.03.1967.html. Acesso em: 05 fev 2020.
1903 SÃO PAULO. Decreto n. 48.162, de 03 de julho de 1967. Dispõe sôbre as regiões que deverão ser 
adotadas pelos órgãos da Administração Pública. São Paulo: Diário Oficial do Estado, 1967b. Disponível 
em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1967/decreto-48163-03.07.1967.html. 
Acesso em: 05 fev 2020.
1904 SÃO PAULO. Decreto n. 50.096, de 30 de julho de 1968. Dispõe sôbre a reestruturação do Conselho 
de Desenvolvimento da Grande São Paulo, do Grupo Executivo da Grande São Paulo - GEGRAN, e dá 
outras providências. São Paulo: Diário Oficial do Estado, 1968. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/
repositorio/legislacao/decreto/1968/decreto-50096-30.07.1968.html. Acesso em: 05 fev 2020.
1905 SÃO PAULO. Decreto n. 52.576, de 12 de dezembro de 1970. Dispõe sôbre as regiões que deverão 
ser adotadas pelos órgãos da Administração Pública. São Paulo: Diário Oficial do Estado, 1970. Disponível 
em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1970/decreto-52576-12.12.1970.html. 
Acesso em: 05 fev 2020.
1906 SÃO PAULO, 1967a.
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disciplinou que a gestão e execução dos serviços metropolitanos comuns de interesse 

metropolitano seriam do Estado (art. 3º, II e III)1907.

Com a nova determinação constitucional sobre as regiões metropolitanas em 

1988, o estado de São Paulo editou a lei complementar nº 760/1994, sobre a organização 

regional da respectiva unidade federativa. Manteve o saneamento básico como função 

de interesse comum das entidades regionais (art. 7º, IV) e em cada unidade regional 

(que pode ser região metropolitana, aglomerações urbanas ou microrregiões) deveria 

funcionar um Conselho de Desenvolvimento, de caráter normativo e deliberativo (art. 

9º, caput), sendo assegurada a participação paritária do conjunto de municípios em 

relação ao estado (art. 9º, §2˚), de forma que todos cooperassem para o planejamento, 

execução e gestão dos serviços de forma que o não hovesse sobreposição de interesses 

do estado sobre os municípios. Nessa organização regional, o CD integraria uma 

pessoa jurídica estadual responsável pelo planejamento e execução das FPICs (art. 

17), entidade essa que viria a ser posteriormente as Agências de Desenvolvimento 

Metropolitano. Por fim, o Conselho teria função de planejamento (art. 13) e não de 

execução dos serviços públicos de interesse comum1908.

O diploma legal mais recente e ainda vigente sobre o assunto é a lei 

complementar estadual nº 1.139/2011, que reestruturou a RMSP e manteve o 

Conselho de Desenvolvimento - CD/RMSP, suas respectivas atribuições e sua 

vinculação a uma entidade autárquica estadual1909. Essa entidade deveria ser a 

Agência de Desenvolvimento Metropolitano da Região Metropolitana de São Paulo, 

porém o Decreto nº 57.349/2011 determinou que, enquanto essa agência não fosse 

criada suas funções seriam exercidas pela Empresa Paulista de Planejamento 

Metropolitano - EMPLASA1910. Atualmente, a EMPLASA foi extinta via lei estadual nº 

1907 SÃO PAULO. Lei Complementar n. 94, de 29 de maio de 1974. Dispõe sobre a Região Metropolitana 
da Grande São Paulo. São Paulo: Diário Oficial do Estado, 1974. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/
repositorio/legislacao/lei.complementar/1974/lei.complementar-94-29.05.1974.html. Acesso em: 05 fev 
2020.
1908 SÃO PAULO. Lei Complementar n. 760, de 01 de agosto de 1994. Estabelece diretrizes 
para a Organização Regional do Estado de São Paulo. São Paulo: Diário Oficial do Estado, 1994. 
Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1994/lei.
complementar-760-01.08.1994.html. Acesso em: 05 fev 2020.
1909 SÃO PAULO. Lei Complementar n. 1.139, de 16 de junho de 2011. Reorganiza a Região 
Metropolitana da Grande São Paulo, cria o respectivo Conselho de Desenvolvimento e dá providências 
correlatas. São Paulo: Diário Oficial do Estado, 2011a. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/
repositorio/legislacao/lei.complementar/2011/lei.complementar-1139-16.06.2011.html. Acesso em: 05 
fev 2020.
1910 SÃO PAULO. Decreto n. 57.349, de 20 de setembro de 2011. Designa entidade estadual de 
caráter metropolitano para exercer, provisoriamente, as funções da Secretaria Executiva do Conselho 
de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. São Paulo: Diário Oficial do Estado, 2011b. 
Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2011/decreto-57349-20.09.2011.
html.Acesso em: 05 fev 2020.
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17.056/2019 e suas atribuições repassadas à Secretaria de Governo e Secretaria de 

Desenvolvimento Regional1911. Enquanto isso, o projeto de lei para criação da Agência 

de Desenvolvimento para a RMSP foi apresentado na 16ª reunião ordinária da CD/

RMSP, em junho de 20191912.

2.3 Atuação do Conselho de Desenvolvimento na Gestão do Saneamento Básico da 

RMSP

 Para esse tópico, as pautas e atas das reuniões ordinárias do CD/RMSP são de 

grande valia, visto que são nesses documentos que ficam registrados os assuntos e 

deliberações da respectiva entidade. No sítio eletrônico da EMPLASA, estão disponíveis 

ao público as pautas da 1ª até a 13ª reunião ordinária e as atas da 1ª até a 12ª reunião1913. 

Para as demais reunião, foram acessados os sítios eletrônicos de notícias do governo 

do estado (saopaulo.sp.gov.br) e do município de São Paulo (capital.sp.gov.br), nos 

quais foram obtidas informações sobre a 15ª e a 16ª reunião ordinária. 

Após a análise desse material, não se vislumbrou quaisquer atos de gestão 

e execução de serviços de titularidade do Conselho de Desenvolvimento na região 

metropolitana, nem qualquer menção acerca da concretude do entendimento 

da Corte Suprema do país. As pautas mais comuns nas reuniões foram eleições de 

presidente e vice-presidente, criação e discussão sobre câmaras técnicas e início 

e acompanhamento dos trabalhos da confecção do PDUI. Sobre o tema em apreço 

neste trabalho, podem ser citados: a criação das câmaras técnicas de saneamento e 

resíduos sólidos e a apresentação da Política de Macrodrenagem para a RMSP, além da 

discussão acerca da construção do piscinão Jaboticabal, na divisa entre os municípios 

de São Paulo, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo.

 A partir da 9ª reunião ordinária, as atividades do CD/RMSP concentraram-se 

no planejamento e execução do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI, 

um dos instrumentos elencados pelo Estatuto da Metrópole para o desenvolvimento 

das áreas metropolitanas criadas e definidas pelos estados. Segundo o art. 2º, VI, o 

1911 SÃO PAULO. Lei n. 17.056, de 05 de junho de 2019. Autoriza o Poder Executivo a adotar providências 
relacionadas à extinção e incorporação das empresas que especifica e dá providências correlatas. São 
Paulo: Diário Oficial do Estado, 2019a. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/
lei/2019/lei-17056-05.06.2019.html. Acesso em: 05 fev 2020.
1912 SÃO PAULO. Secretaria Especial de Comunicação. Membros do Conselho de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana se reúnem em São Paulo. 2019c. Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/
noticia/membros-do-conselho-de-desenvolvimento-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-se-reunem-
em-sao-paulo. Acesso em: 01 fev 2020.
1913 EMPLASA - EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A. Secretaria Executiva. 
2020. Disponível em: https://emplasa.sp.gov.br/RMSP/ConselhoDesenvolvimento/SecretariaExecutiva.  
Acesso em: 24 fev 2020.
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PDUI “estabelece, com base em processo permanente de planejamento, viabilização 

econômico-financeira e gestão, as diretrizes para o desenvolvimento territorial 

estratégico e os projetos estruturantes da região metropolitana e aglomeração 

urbana”1914. 

Para a RMSP, a CD/RMSP seria responsável pela instalação das instâncias 

necessárias à realização do PDUI e assim o fez, via deliberação CD 01/15, criando o 

Comitê Executivo a elaboração do respectivo plano. O PDUI já foi aprovado pelo CD/

RMSP em abril de 2019, durante a 15a reunião ordinária1915, porém ainda não aprovado 

na Assembleia Legislativa. 

 Quanto a situação atual da prestação dos serviços de água e esgoto na RMSP, 

dos 39 municípios que a compõem, somente 1 ainda continua prestando o serviço de 

água e esgoto de forma autônoma: São Caetano do Sul. Já em São Caetano do Sul, 

os serviços de água e esgoto são executados pela autarquia municipal Sistema de 

Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano do Sul – SAESA SCS, antigo 

Departamento de Água e Esgoto1916.

Outros municípios que merecem destaque são Guarulhos, Santo André e Mauá, 

por serem municípios que, recentemente, transferiram a prestação dos serviços de 

água e esgoto para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - 

SABESP, empresa de economia mista, da qual o governo do Estado de São Paulo detém 

50,3%, fundada em 1973 e atualmente é responsável pelo fornecimento de água, 

coleta e tratamento de esgotos de 371 municípios do Estado de São Paulo1917. 

Em Santo André, o contrato de prestação de serviço foi assinado em 31 de 

julho de 2019 e o início das atividades em 11 de setembro do mesmo ano. Além 

da prestação regular dos serviços de água e esgoto no município, a Companhia se 

comprometeu a realizar diversas obras de ampliação e modernização dos serviços1918. 

Em Guarulhos, dia 12 de dezembro de 2018, foi assinado o contrato de prestação de 

serviços de saneamento com a SABESP, porém em janeiro de 2019, a empresa assumiu 

primeiramente abastecimento de água e coleta de esgoto do município. Em agosto, a 

1914 BRASIL, 2015.
1915 SÃO PAULO. Secretaria Especial de Comunicação. Prefeito Bruno Covas é eleito presidente do 
Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. 2019b.   Disponível em: http://www.
capital.sp.gov.br/noticia/prefeito-bruno-covas-e-eleito-presidente-do-conselho-de-desenvolvimento-
da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo. Acesso em: 26 fev 2020.
1916 SAESA SCS - SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SÃO CAETANO DO 
SUL. História. 2020. Disponível em: http://www.daescs.sp.gov.br/pagina/historia. Acesso em: 07 fev 2020.
1917 SABESP  – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Perfil. 2020a. 
Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=505. Acesso em: 24 fev 2020.
1918 SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sabesp assume 
hoje o saneamento de Santo André para dar fim à falta d’água no município. 2019a. Disponível em: http://
site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx?secaoId=65&id=8124. Acesso em: 02 fev 2020.
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Companhia, de forma emergencial, assumiu o serviço de tratamento de esgotamento 

e, para dar continuidade a essa atividade, foi anunciado no final de setembro, nova 

parceria entre as entidades, efetivado em 04 de dezembro1919. 

Já em relação ao município de Mauá, a coleta e tratamento de esgoto é 

realizada pela empresa privada concessionária BRK Ambiental, iniciadas em 20031920. 

Já o abastecimento de água era realizado pela autarquia Saneamento Básico do 

Município de Mauá – SAMA até a assinatura de contrato com a SABESP em 16 de junho 

de 2020, com vigência de 40 anos1921.

O que ocorre para que grande parte dos municípios transferiram, total ou 

parcialmente, a execução dos serviços de saneamento básico é o que Negreiros aponta 

sobre as principais dificuldades para o cumprimento da gestão interfederativa: 

a) a fragmentação institucional, que gera impactos na gestão e 

implementação das FPICs, em que se sobressai a pulverização da 

repartição formal de atribuições entre os entes federados e a autonomia 

dos governos locais na solução de problemas de interesse comum; b) o 

baixo reconhecimento do papel e do peso na dinâmica metropolitana 

de um ou mais municípios (em geral o município sede), que tende a 

ser desconsiderado nas estruturas de governança metropolitana; c) a 

dificuldade para implantar mecanismos e instrumentos que ampliem 

a participação do setor privado no financiamento de projetos e 

ações e d) as disputas político-partidárias e a falta de identidade 

metropolitana1922.

No caso da RMSP, os municípios recorrem ao repasse do serviço para a 

SABESP, que é controlada majoritariamente pelo estado de São Paulo, e sem qualquer 

intervenção do órgão metropolitano que, a partir do julgado na ADI 1842, deveria 

determinar as regras para tais relações jurídicas tenham validade. A partir dessa 

constatação, infere-se que a ausência do titular do serviço torna inconstitucional 

1919 SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sabesp assume 
serviços de esgotos em Guarulhos. 2019b. Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/
noticias-detalhe.aspx?secaoId=65&id=8143. Acesso em: 02 fev 2020.
1920 BRK AMBIENTAL. Quem Somos. 2020. Disponível em: https://www.brkambiental.com.br/maua/
quem-somos. Acesso em: 05 fev 2020.
1921 SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sabesp assume 
serviços de água do município de Mauá. 2020b. Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/
noticias-detalhe.aspx?secaoId=65&id=8352. Acesso em: 28 set 2020.
1922 NEGREIROS, R. Governança interfederativa: os desafios postos para as RMs brasileiras a partir do 
Estatuto da Metrópole. Desafios de Desenvolvimento, v. 13, n. 87, 2016.  Disponível em: http://www.ipea.
gov.br/desafios/images/stories/ed87/pdfs/160616_revista_desafios_87.pdf.  Acesso em: 16 fev 2020.
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qualquer decisão acerca da transferência das atividades como as observadas em 

Santo André, Guarulhos e Mauá.

In fine, em razão do exposto sobre a atuação do CD/RMSP até o momento, 

conclui-se que a forma de gestão compartilhada do saneamento em regiões 

metropolitanas é inexistente. 

CONCLUSÕES ARTICULADAS

1. A definição de regiões metropolitanas é uma função do estado de suma 

importância como esforço coletivo para realização de políticas públicas que, 

isoladamente, sejam inviáveis ou que causem impacto em cidades limítrofes, porém 

efetivar a gestão nessa área é o maior desafio da administração pública.

2. A RMSP tem um conselho que, em teoria, representa os municípios da região, 

porém, na prática, não participa das ações de saneamento básico da respectiva área 

metropolitana. Assim, pode-se afirmar que a gestão interfederativa do saneamento 

básico pelo CD/RMSP não ocorre.

3. Os municípios da RMSP ainda trabalham de forma individualizada ou, em algumas 

situações, em consórcio para a gestão dos resíduos sólidos, porém ainda muito aquém 

do ideal para gestão dos assuntos de interesse comum, como o saneamento básico.

4. Para superar esses entraves, instrumentos criados pelo Estatuto da Metrópole 

devem trazer formas de efetivar a gestão interfederativa, e o PDUI deve ser encarado 

como a peça central da pactuação da governança. 
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1. Introdução

 O trabalho apresenta um estudo de caso sobre governança ambiental na cidade 

de Pacaraima (RR) a partir da perspectiva de cidades e comunidades resilientes, que 

é reforçada pela Agenda 2030, na construção de soluções para a sustentabilidade do 

meio ambiente urbano com a intensificação dos processos migratórios.

 A escolha da cidade de Pacaraima (RR) se justifica por ser a principal cidade de 

acolhimento de migrantes venezuelanos desde 20151923 e por enfrentar instabilidades 

sociais, políticas e econômicas em decorrência do fluxo migratório impactando, 

consequentemente, o meio ambiente urbano.

O fio condutor da análise é realizado a partir da necessidade de uma nova 

forma de planejamento dos espaços urbanos, levando em consideração a situação de 

vulnerabilidade em que se encontram as pessoas migrantes e refugiadas, pela proposta 

e atuação da governança ambiental e multisetorial. Soma-se a isso a discussão 

sobre desenvolvimento humano e urbano sustentáveis e os processos migratórios, 

1923  JAROCHINSKI, João Carlos; ABRAHÃO, Bernardo A. Migração pela Sobrevivência – o Caso dos 
Venezuelanos em Roraima. In: JUBILUT, Liliana L.; FRINHANI; Fernanda de Magalhães D.; LOPES, Rachel 
de Oliveira. Migrantes Forçad@s: Conceitos e Contextos, Boa Vista: Editora da UFRR, 2018, p. 638-639. 
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como multidimensionais, inter-relacionados, indissociáveis e complexos, que geram 

consequências nos âmbitos da economia, sociedade e meio ambiente.

 Para isso, é realizada uma revisão de literatura sobre cidades resilientes e 

sustentabilidade, governança multinível e ambiental e, por fim, processos migratórios 

e proteção de migrantes seguido da apresentação do estudo de caso e sua análise. 

George e Benett1924 designam caso como um aspecto bem definido de 

um evento histórico selecionado para análise por um pesquisador. Esse tipo de 

abordagem permite a apropriação de fatos e acontecimentos contemporâneos e 

o desenvolvimento de análises que dialoguem ou se amparem em experiências 

concretas de pessoas, comunidades e instituições. Para Yin1925, um estudo de caso é 

uma investigação empírica que apura um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não estão claramente definidos.

É possível caracterizar o estudo de caso como uma estratégia metodológica 

de construção de um objeto empírico bem definido e específico, potencialmente 

revelador de aspectos e características de uma problemática não amplamente 

acessível por intermédio de outras estratégias. Tomado dessa forma, o estudo de caso 

permite uma análise fenomenológica aprofundada que possibilita a observação a 

partir de variadas fontes e perspectivas1926.

Justifica-se a escolha por tratar de um caso onde é possível discorrer sobre a 

governança ambiental em cidades resilientes a o impacto de processos migratórios, 

porque oportuniza analisar os fenômenos sociais em seus contextos, conjugada com 

métodos quantitativos (como análise e exposição de dados e censos), envolvendo 

múltiplas variáveis e fontes de evidências.

Sendo assim, o trabalho está estruturado da seguinte forma: a apresentação 

do que se entende por cidades sustentáveis e resilientes, a atuação governamental 

associada às perspectivas de governança ambiental e multinível, apresentação 

e análise do estudo de caso referente à cidade de Pacaraima (RR) e, por fim, as 

considerações finais articuladas.

1924 GEORGE, Alexander L.; BENNETT, Andrew. Case studies and theory development in the social 
sciences. Cambridge: MIT Press, 2005. p.17.
1925 YIN, Robert. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2014. p.32.
1926 MACHADO, Maíra Rocha. O estudo de caso na pesquisa em Direito. In: ______. (Org.) Pesquisar 
empiricamente o Direito. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017. Disponível em: https://
www.ufpe.br/documents/685425/0/Pesquisa+empirica+direito+livro/22e64b87-70d2-4ba3-8664-
72aa37fb1ea1 p.361.

https://www.ufpe.br/documents/685425/0/Pesquisa+empirica+direito+livro/22e64b87-70d2-4ba3-8664-72aa37fb1ea1
https://www.ufpe.br/documents/685425/0/Pesquisa+empirica+direito+livro/22e64b87-70d2-4ba3-8664-72aa37fb1ea1
https://www.ufpe.br/documents/685425/0/Pesquisa+empirica+direito+livro/22e64b87-70d2-4ba3-8664-72aa37fb1ea1
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2. Cidades sustentáveis e resilientes

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu de um intenso e dinâmico 

processo de reavaliação crítica da relação existente entre a economia, a sociedade 

e o meio ambiente. Para Barbieri1927, o conceito de desenvolvimento sustentável 

passou por diversas transformações. A primeira transformação caracterizou-se pela 

percepção da degradação ambiental. A segunda demonstrou que a problemática 

ambiental é compreendida como um fenômeno geral e sem limites territoriais 

dos Estados que compõem a comunidade internacional. A terceira transformação 

apresentou a degradação como um problema planetário que prejudica a todos, e está 

atrelada ao tipo de desenvolvimento praticado. Por fim, observa-se que o conceito 

de desenvolvimento sustentável é multidimensional e complexo1928. Considerando a 

evolução do conceito desde a década de 1970, o desenvolvimento sustentável pode ser 

caracterizado como: econômico, ambiental, social, político, cultural e institucional1929. 

Dessa forma, pode se afirmar que o desenvolvimento sustentável é social e ético, mas 

condicionado aos fatores ambientais, institucionais e a viabilidade econômica1930.

A Agenda 2030 e os ODS inauguram uma nova fase para o desenvolvimento dos 

Estados que formam a comunidade internacional, que busca integrar por completo 

todos os componentes do desenvolvimento sustentável e engajar o maior número 

possível de atores (do setor público, privado e terceiro setor) na construção do futuro.1931

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 11 (ODS 11 – Cidades e comunidades 

sustentáveis. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis) traz a relação das cidades e assentamentos humanos com o 

desenvolvimento Sustentável. Esse ODS se relaciona com a temática, em especial, no 

que diz respeito ao aumento da urbanização inclusiva e sustentável, e das capacidades 

para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e 

sustentáveis (Meta 11.3).

Resiliência, no contexto de crises humanitárias, é definida como: “capacidade 

de um sistema, comunidade ou sociedade exposto a riscos de resistir, absorver, 

adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um perigo de maneira tempestiva e eficiente, 

1927 BARBIERI, J. C. Desenvolvimento sustentável: as estratégias de mudanças da agenda 21. 
Petrópolis, RJ: VOZES. 2000.
1928 SACHS, I. Desenvolvimento includente, sustentável e sustentado. Rio de Janeiro: GARAMOND. 2004.
1929 RODRIGUES, Katia Fabiane; RIPPEL, Ricardo. Desenvolvimento sustentável e técnicas de 
mensuração. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, v. 4, n. 3, set./dez. 2015. Disponível em: 
http://www.communita.com.br/assets/17_artigo_geas_387.pdf p. 79.
1930 RODRIGUES, Katia Fabiane; RIPPEL, Ricardo. Desenvolvimento sustentável e técnicas de 
mensuração. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, v. 4, n. 3, set./dez. 2015. Disponível em: 
http://www.communita.com.br/assets/17_artigo_geas_387.pdf p. 79.
1931 Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (A/RES/70/1). Nova Iorque, 2015. Disponível 
em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf 

http://www.communita.com.br/assets/17_artigo_geas_387.pdf
http://www.communita.com.br/assets/17_artigo_geas_387.pdf
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através, por exemplo, da preservação e restauração de suas estruturas básicas e 

funções essenciais”1932. Cidades resilientes são aquelas que têm a capacidade de 

absorver, recuperar, e se preparar para futuros embates (econômicos, ambientais, 

sociais e institucionais); e promovem o desenvolvimento sustentável, bem-estar e 

crescimento inclusivo1933. O objetivo de uma cidade resiliente é aumentar o grau de 

consciência e compromisso em torno das práticas de desenvolvimento sustentável, 

como forma de diminuir as vulnerabilidades e propiciar o bem-estar, o acesso universal 

a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes (Meta 11.7) contribuindo 

para a diminuição da pobreza, favorecendo a geração de empregos e oportunidades 

comerciais, a igualdade social, em ecossistemas mais equilibrados, atuando ainda na 

melhoria de políticas de saúde e educação.1934

De forma simplificada, a construção de cidades resilientes e, portanto, de 

medidas para a concretização do ODS 11, estrutura-se em quatro áreas principais. 

A primeira, econômica, que diz respeito à existência de uma economia dinâmica 

para gerar crescimento fazendo, com isso, que condições inovadoras aconteçam, e 

que as pessoas tenham acesso a empregos, educação e serviços. A segunda, social, 

que compreende a existência de uma sociedade inclusiva e coesa, onde os cidadãos 

usufruam de vidas saudáveis, compartilhem redes de sociabilidade e comunidade, 

e possuam bairros e condições de moradia seguras. A terceira, relacionada ao meio 

ambiente, em que o ecossistema seja sólido e diversificado, com uma infraestrutura 

que pode atender às necessidades básicas, com recursos naturais adequados e 

disponíveis, e, ainda, uma política coerente para o uso da terra e dos espaços urbanos.

Por fim, encontra-se a área da governança ambiental e multinível, que, além 

do planejamento e implementação de políticas públicas, deve estar relacionada a 

abordagens estratégicas e integradas, a partir de uma liderança e gestão claras, e um 

governo aberto e transparente. Soma-se a isso o exercício de uma gestão participativa, 

que implica no envolvimento de comunidades locais nos processos de elaboração 

e planejamento de políticas públicas, assim como nas etapas de monitoramento e 

avaliação dessas políticas. 

1932 Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres (UNISDR), “Terminologia 
sobre a Redução de Risco de Desastres do UNISDR – 2009”, Genebra, maio de 2009 (http://www.unisdr.
org/we/inform/terminology).
1933 OCDE, online.
1934 NANAMI; A.; ROSA, da L.; WANDSCHEER, C.B. Curitiba desenvolvimento humano, sustentabilidade 
e resiliência: uma análise de dados. In: Congresso Brasileiro de Direito Ambiental 30 anos da Constituição 
Ecológica [recurso eletrônico]: desafios para a governança ambiental/ 23 Congresso Brasileiro de 
Direito Ambiental, 13 Congresso de Direito Ambiental dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola, 
13 Congresso de Estudantes de Direito Ambiental; organizadores Antonio Herman Benjamin, Ana Maria 
Nusdeo. Dados eletrônico. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Vede, 2018. V.2. p.42-54. p.46.
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3. Atuação governamental, governança ambiental e multisetorial

Além do desafio da transversalidade, o pós-Constituição Federal de 1988 gerou 

uma grande descentralização de competências para os municípios sem que houvesse 

capacidade destes para a consecução de algumas dessas políticas1935. A execução 

das políticas necessárias para o Brasil avançar no cumprimento do ODS 11 é, em sua 

grande maioria, responsabilidade dos municípios. O papel dos estados da federação e 

do governo federal seria, então, de apoiar as ações desses municípios.

O âmbito local é cada vez mais importante para pensar dinâmicas de 

governança de políticas sociais e ambientais também no caso brasileiro. Em nosso 

arranjo federativo, os municípios possuem autonomia política e administrativa como 

entes federados, ao lado dos estados e da União1936. Isso não significa, entretanto, que 

os municípios gozem de plena autonomia decisória em matéria de políticas sociais1937. 

Ao contrário, cada vez mais, a produção de políticas nacionais depende, em grande 

medida, da capacidade de coordenação da União e dos instrumentos institucionais 

com que esta conta para incentivar os níveis subnacionais a seguir os objetivos gerais 

das políticas1938.

Argumenta-se que a nova realidade brasileira com relação ao acolhimento de 

migrantes, sobretudo de migrantes forçados, tanto na região norte quanto em outras 

regiões do Brasil passou a colocar desafios aos governos nos três níveis da federação. 

Se por um lado, no nível federal, o país vinha contornando os entraves colocados 

pelo antigo Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815, de 1980) e possibilitando a entrada e 

permanência de migrantes, como no caso da permanência por razões humanitárias de 

migrantes haitianos1939, até culminar com a entrada em vigor da nova Lei de Migração 

(Lei n. 13.445, de 2017), sinalizando que a acolhida humanitária aos migrantes passaria 

1935 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Cadernos ODS. ODS 11: Tornar as Cidades 
e os Assentamentos Humanos Inclusivos, Seguros, Resilientes e Sustentáveis. O que mostra o 
retrato do Brasil? 2019. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=34803 p.33.
1936 BICHIR, Renata. Governança Multinível. In: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 
Boletim de Análise Político-Institucional, n. 19, dez. 2018. p.53. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/
portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
1937 BICHIR, Renata. Governança Multinível. In: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 
Boletim de Análise Político-Institucional, n. 19, dez. 2018. p.53. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/
portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
1938 BICHIR, Renata. Governança Multinível. In: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 
Boletim de Análise Político-Institucional, n. 19, dez. 2018. p.53. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/
portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6 
1939 GEDIEL, José Antônio Peres; CASAGRANDE, Melissa Martins. A migração haitiana recente para o 
Brasil: bases teóricas e instrumentos político-jurídicos. Monções: Revista de Relações Internacionais da 
UFGD, Dourados, v. 4, n. 8, jul/dez, 2015, p. 97-110. 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34803
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34803
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6


782 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

a fazer parte da política migratória brasileira;1940 por outro lado, a dimensão associada 

à integração dessas pessoas recai, principalmente, sobre os estados da federação e 

municípios1941.

No aspecto ambiental a Lei Complementar n. 140 de 2011 elucidou a atuação 

comum das entidades federadas na proteção do meio ambiente e no combate à 

poluição estabelecendo as atuações administrativas federais, estaduais e municipais. 

No âmbito dos municípios o Estatuto da Cidade (Lei n.10.257, de 2001) já estabelecia 

como diretrizes o direito à cidade sustentável e à gestão democrática e participativa.

Sabe-se que muitos municípios, principalmente os de menor porte, como 

Pacaraima, não teriam capacidade de implementar todas as políticas autonomamente, 

sem a colaboração de órgãos estaduais e federais. Por isso, defende-se a governança 

ambiental multinível ou multisetorial como solução para enfrentar os desafios de 

aplicação, estruturação e monitoramento de políticas públicas ambientais e de 

migrações.

A origem do debate sobre governança multinível remonta aos processos de 

reorganização territorial das políticas sociais1942, ocorrido desde os anos 1970 no 

Norte Global. Essas transformações abrangeram desde mudanças socioeconômicas 

e sociodemográficas até mudanças nos modos de produção dos riscos sociais e nas 

estruturas institucionais de proteção social, em especial no papel do Estado nessa 

provisão1943. Análises sistemáticas dessas transformações nas políticas públicas 

levaram a um interesse crescente por processos de descentralização e pelo papel do 

1940 A Lei de Migração de 2017 e o Decreto n. 9199/2017 que a regulamenta, determinam que o 
visto temporário para acolhida humanitária pode ser concedido a migrante que venha ao Brasil com 
o intuito de estabelecer residência por tempo determinado podendo ser concedido à apátrida ou 
nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional; de conflito 
armado; de calamidade de grande proporção; de desastre ambiental; ou de grave violação de direitos 
humanos; ou de grave violação de Direito Internacional Humanitário. Diferentemente da condição de 
pessoa refugiada, declarada com base em obrigações advindas de tratado internacional ratificado pelo 
Brasil e cuja proteção pelo Estado de acolhimento deve durar enquanto durar a situação que ocasionou 
o bem-fundado temor de perseguição, a acolhida humanitária é fundada na própria Lei de Migração 
e a duração e possibilidade de renovação do visto, consequentemente são definidas pelo Estado de 
acolhimento de acordo com seu direito interno. 
1941 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Coordenação de População e Indicadores 
Sociais. Perfil dos municípios brasileiros: 2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. p.96.
1942 BICHIR, Renata. Governança Multinível. In: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 
Boletim de Análise Político-Institucional, n. 19, dez. 2018. p.49. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/
portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
1943 BICHIR, Renata. Governança Multinível. In: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 
Boletim de Análise Político-Institucional, n. 19, dez. 2018. p. 49. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/
portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
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nível local nos sistemas de proteção social e ambiental, com ênfase aos arranjos e aos 

processos de governança das políticas públicas1944.

O conceito de governança multinível tende a se referir a sistemas de 

governança onde há uma dispersão de autoridade para cima, para baixo e 

lateralmente entres os níveis de governo e diversos atores, estatais ou não, envolvidos 

nos processos – local, regional, nacional e supranacional – assim como entre esferas 

e setores, incluindo Estados, setor privado e sociedade civil. No entanto, além de um 

amplo consenso de que uma governança eficaz exige cada vez mais coordenação 

e contínua negociação em vários níveis e setores, há pouca convergência sobre 

os modelos de melhores práticas e de como projetar e operar efetivamente a 

governança multinível1945. 

As causas e consequências ambientais e demandas humanitárias geradas 

pela mobilidade humana, sobremaneira, a migração forçada, exigem novas práticas 

de governança, com um foco local.1946 Da mesma forma que a sustentabilidade, a 

resiliência não se encaixa nos moldes de gestão tradicional pública e privada1947. 

A percepção dos problemas ambientais extrapola o âmbito do meio ambiente, 

atingindo áreas e fomentando abordagens que podem gerar prejuízos financeiros, 

econômicos, sociais e humanos1948. De um lado, o impacto da utilização do ambiente 

não respeita fronteiras entre Estados, estados da federação e municípios, mas de 

outro, permite o compartilhamento das vantagens da proteção e dos prejuízos da 

degradação ambiental, por isso a necessidade de uma abordagem que ultrapassa 

a restrita atuação das entidades federadas e permite a participação ativa, não só 

dos representantes públicos, mas também da sociedade por meio dos cidadãos, da 

comunidade científica, de organizações sociais e não governamentais e de empresas, 

por exemplo.

1944 BICHIR, Renata. Governança Multinível. In: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 
Boletim de Análise Político-Institucional, n. 19, dez. 2018. p.50. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/
portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
1945 DANIELL, Katherine A.; KAY, Adrian. Multi-level Governance: An Introduction. 2017. Disponível 
em: https://www.researchgate.net/publication/321276463. p.4.
1946 Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), Outcome document: Delivering 
the Global Compact on Refugees: Local approaches to inclusion, 1 nov. 2019. Disponível em: https://
reliefweb.int/report/world/outcome-document-delivering-global-compact-refugees-local-approaches-
inclusion-regional
1947 JUNQUEIRA, Pedro; KRAMER, Kirsten. Da consciência à resiliência: o novo papel do poder 
público e do cidadão na construção de uma cidade resiliente. Cadernos Adenauer XVI (2015), n. 2, p. 
60. Disponível em: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3a25b47f-54b7-d7bd-9097-
a76c337bfc64&groupId=265553
1948 GONÇALVES, A. ; COSTA, J. A. F. Governança ambiental global: possibilidades e limites. In: REI, F. 
C. F.; GRANZIEIRA, M. L. M. (coordenadores). Direito ambiental internacional: avanços e retrocessos. São 
Paulo: Atlas, 2015. p.93-115. p.100.

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34491&Itemid=6
https://www.researchgate.net/publication/321276463
https://reliefweb.int/report/world/outcome-document-delivering-global-compact-refugees-local-approaches-inclusion-regional
https://reliefweb.int/report/world/outcome-document-delivering-global-compact-refugees-local-approaches-inclusion-regional
https://reliefweb.int/report/world/outcome-document-delivering-global-compact-refugees-local-approaches-inclusion-regional
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3a25b47f-54b7-d7bd-9097-a76c337bfc64&groupId=265553
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3a25b47f-54b7-d7bd-9097-a76c337bfc64&groupId=265553


784 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

Esse patamar de cooperação global exige uma nova postura, envolvendo 

diretamente os líderes locais, responsáveis pela relação direta com os cidadãos1949. 

Os prefeitos e agentes públicos locais passam a enxergar para além dos limites de 

seus municípios. Articulam-se não apenas com governos regionais e nacionais, mas 

também em várias dimensões, a partir do engajamento com cidades de diferentes 

regiões do globo1950. Dessa forma, ampliam-se os benefícios advindos do chamado 

“efeito de rede”, através do compartilhamento de valores, experiências e boas práticas, 

tornando-se um poderoso instrumento no aperfeiçoamento de políticas públicas. As 

estratégias de resiliência devem ser flexíveis para se adaptarem às transformações, e 

a gestão pública torna-se cada vez mais colaborativa.

4. Estudo de caso: governança ambiental multinível e migração em Pacaraima

4.1 Contexto

A migração é um fenômeno global complexo, que se relaciona diretamente 

com uma variedade de aspectos econômicos, sociais e de segurança1951 e que afeta 

aproximadamente 258 milhões de pessoas dentre as quais mais de um quarto foram 

forçadamente deslocadas1952. O ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados, estima a existência de 79,5 milhões de pessoas forçadamente deslocadas 

incluindo refugiados(as), pessoas internamente deslocadas e solicitantes de refúgio1953. 

O relatório anual do ACNUR sobre deslocamento forçado, traz pela primeira 

vez, em sua mais recente edição (dados relativos à 2019 em relatório publicado em 

junho de 2020) a categoria específica de “venezuelanos deslocados no exterior” que 

engloba pessoas originárias da Venezuela, forçadamente deslocadas para outros 

1949 JUNQUEIRA, Pedro; KRAMER, Kirsten. Da consciência à resiliência: o novo papel do poder 
público e do cidadão na construção de uma cidade resiliente. Cadernos Adenauer XVI (2015), n. 2, p. 
60. Disponível em: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3a25b47f-54b7-d7bd-9097-
a76c337bfc64&groupId=265553
1950 JUNQUEIRA, Pedro; KRAMER, Kirsten. Da consciência à resiliência: o novo papel do poder 
público e do cidadão na construção de uma cidade resiliente. Cadernos Adenauer XVI (2015), n. 2, p. 
60. Disponível em: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3a25b47f-54b7-d7bd-9097-
a76c337bfc64&groupId=265553
1951 Organização Internacional para as Migrações (OIM). World Migration Report 2018. Genebra, 
2017. Disponível em: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf
1952 Organização Internacional para as Migrações (OIM). Global Migration Indicators 2018. Genebra, 
2019. Disponível em: https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf  
OIM, Organização Internacional para as Migrações. World Migration Report 2018. Genebra, 2019. 
Disponível em: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf 
1953 Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Global Trends: Forced 
Displacement in 2019 Genebra, 2020. Disponível em: unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-
global-trends-2019.html

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3a25b47f-54b7-d7bd-9097-a76c337bfc64&groupId=265553
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3a25b47f-54b7-d7bd-9097-a76c337bfc64&groupId=265553
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3a25b47f-54b7-d7bd-9097-a76c337bfc64&groupId=265553
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3a25b47f-54b7-d7bd-9097-a76c337bfc64&groupId=265553
https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf
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Estados1954  - inclusive o Brasil - em busca de proteção por meio do reconhecimento 

da condição de pessoa refugiada ou por outras formas de permanência com base em 

critérios humanitários. 4,5 milhões de venezuelanos encontram-se fora da Venezuela 

em virtude da migração forçada, 93,300 são reconhecidos como pessoas refugiadas 

nos países de acolhimento, 794,500 são solicitantes de refúgio e 3,6 milhões buscam 

formas alternativas ou suplementares de proteção humanitária internacional. Dos 4,5 

milhões de venezuelanos fora da Venezuela, 1,8 milhões encontram-se na Colômbia, 

contexto que reverte décadas de migração forçada da Colômbia para a Venezuela 

como consequência do conflito armado que perdura naquele país. 

Para fins de declaração da condição de pessoa refugiada, e consequentemente, 

de proteção pelo Brasil, a definição apresentada na Lei n. 9474/97 define como pessoa 

refugiada todo indivíduo que devido a um bem-fundado temor de perseguição por 

motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opiniões 

políticas encontre-se fora de seu Estado de nacionalidade e não possa ou não queira 

acolher-se à proteção de tal Estado; ou que devido a grave e generalizada violação 

de direitos humanos, é obrigado a deixar seu Estado de nacionalidade para buscar 

refúgio em outro Estado1955 .

A população de migrantes vivendo no Brasil cresceu 20%, de 2010 a 20151956, 

tendo sido registrado um número de 774,2 mil migrantes de 2010 a 20181957. Até o ano de 

2018, segundo a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), 

11.231 pessoas tiveram sua condição de pessoa refugiada determinada e declarada 

no Brasil1958. Esses fluxos migratórios recentes têm como principais características a 

origem no Sul Global e a entrada de migrantes com perfis socioeconômico e étnico-

racial completamente distintos daqueles que o Brasil usualmente recebia até então 

– o que justifica a configuração de novos desafios e de novas abordagens em relação 

às pessoas que cruzam as fronteiras, assim como os espaços urbanos que as acolhem.

1954 Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Global Trends: Forced 
Displacement in 2019. Genebra, 2019. Disponível em: unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-
global-trends-2019.html
1955 BRASIL. Lei nº 9.474/1997, de 22 de julho de 1997. Diário Oficial da União. Brasília.
1956 Organização Internacional para as Migrações – OIM. World Migration Report 2018. Genebra. 
Disponível em: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf
1957 CAVALCANTI, L.; OLIVEIRA, T.; MACEDO, M. Resumo Executivo. Relatório Anual 2018. Observatório 
das Migrações Internacionais; Ministério do Trabalho/ Conselho Nacional de Imigração e Coordenação 
Geral de Imigração. Brasília, DF: OBMigra, 2018. Disponível em: http://obmigra.mte.gov.br/index.php/
publicacoes-obmigra
1958 Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Refúgio em Números 4ª Edição. Projeto 
de cooperação para análise das decisões de refúgio no Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública 
e Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. 2019. Disponível em: https://www.acnur.
org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/Refugio-em-nu%CC%81meros_versa%CC%83o-23-de-
julho-002.pdf

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf
http://obmigra.mte.gov.br/index.php/publicacoes-obmigra
http://obmigra.mte.gov.br/index.php/publicacoes-obmigra
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/Refugio-em-nu%CC%81meros_versa%CC%83o-23-de-julho-002.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/Refugio-em-nu%CC%81meros_versa%CC%83o-23-de-julho-002.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/07/Refugio-em-nu%CC%81meros_versa%CC%83o-23-de-julho-002.pdf
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Apesar de, muitas vezes, não possuírem recursos ou políticas adequadas para 

apoiar fluxos migratórios de grande monta, as cidades desempenham um papel central 

para as pessoas deslocadas a curto, médio e longo prazo – desde o fornecimento de 

alimentos, abrigos e cuidados de saúde de emergência; à concessão de habitação 

e subsistência, para garantir o emprego e a integração social1959. Além da questão 

demográfica, muito se discute sobre a recepção da população venezuelana por parte 

dos brasileiros, as condições sociais e ambientais de acolhimento e, principalmente, 

a escassa infraestrutura urbana capaz de possibilitar o acesso a políticas públicas e 

serviços essenciais.

Dados do Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) de 2018 (que foi, inclusive, 

a primeira investigação sobre os instrumentos de gestão migratória), divulgado 

pelo IBGE em setembro de 2019, apontam que dos 3.876 municípios com presença 

de migrantes1960, apenas 215 oferecem algum serviço de gestão migratória, o que 

representa 5,5% desse total1961. Segundo dados do IBGE, referentes ao ano de 2019, 

com a migração venezuelana, as cidades de Boa Vista e Pacaraima (RR) são as cidades 

brasileiras que mais cresceram, proporcionalmente, nos últimos 5 anos1962. 

Pacaraima possui um território de 8.028,483 km²1963, com população estimada 

de 12.375 pessoas1964, das quais 21,4% possuem esgotamento sanitário adequado, 

9% de arborização de vias públicas e 22,9% de urbanização de vias públicas1965, não 

constam a existência da forma de tratamento dos resíduos e nem a de consórcios 

para isso. Em 2017, o salário médio mensal era de 1,7 salários-mínimos, e 46,5% da 

população encontrava-se na condição de possuir rendimentos mensais de até meio 

salário mínimo por pessoa. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 39,47 

1959 BALBIM, Renato; KRAUSE, Cleandro; LINKE, Clarisse Cunha. Cidade e movimento: mobilidades e 
interações no desenvolvimento urbano. Brasília: IPEA, 2016.
1960 (IBGE. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Perfil dos municípios brasileiros: 
2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2019). Segundo dados do IBGE no ano de 2020, o Brasil possui, ao todo, 5570 
municípios (IBGE, Cidades@. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/). Desses dados se compreende 
que aproximadamente 69,5% dos municípios brasileiros possuem presença de pessoas migrantes.
1961 IBGE. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Perfil dos municípios brasileiros: 2018. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2019.
1962 AMÂNCIO, Thiago. Com crise venezuelana, Pacaraima é a cidade que mais cresce; veja mais 
curiosidades sobre a população. Folha de S.Paulo, 28 de agosto de 2019. Disponível em: https://www1.
folha.uol.com.br/cotidiano/2019/08/com-crise-venezuelana-pacaraima-e-cidade-que-mais-cresce-
veja-outras-curiosidades.shtml?origin=folha
1963 IBGE. Coordenação de População e Indicadores Sociais. IBGE Cidades. Pacaraima. Disponível 
em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/pacaraima/panorama 
1964 Dados presentes no Relatório Trimestral do Comitê Federal de Assistência Emergencial datado 
de maio de 2018. Disponível em: http://www.casacivil.gov.br/operacao-acolhida/documentos 
1965 IBGE. Coordenação de População e Indicadores Sociais. IBGE Cidades. Pacaraima. Disponível 
em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/pacaraima/panorama 

https://cidades.ibge.gov.br/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/08/com-crise-venezuelana-pacaraima-e-cidade-que-mais-cresce-veja-outras-curiosidades.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/08/com-crise-venezuelana-pacaraima-e-cidade-que-mais-cresce-veja-outras-curiosidades.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/08/com-crise-venezuelana-pacaraima-e-cidade-que-mais-cresce-veja-outras-curiosidades.shtml?origin=folha
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/pacaraima/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/pacaraima/panorama
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para 1.000 nascidos vivos (dados de 2017)1966,  e existem, segundo dados de 2009, 

66 estabelecimentos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)1967  para atender a 

população. A urbanização de vias públicas da cidade atingiu, em 2010, a marca de 

22,9%1968.  

Apesar dos esforços para acolhida dos venezuelanos no Brasil pelo poder 

público, sociedade civil organizada e organizações internacionais1969, o resultado do 

intenso fluxo migratório através de uma cidade do tamanho de Pacaraima, e com as 

condições sociais, ambientais e de infraestrutura que ela oferece, é, inevitavelmente, a 

sobrecarga dos serviços e vulnerabilização dessa população1970.

Os atores governamentais locais têm participado de forma bastante 

diferenciada e pouco assertiva em relação aos processos de governança ambiental 

e migratória1971. De forma geral, o governo de Roraima, desde o início da crise, tem 

buscado judicializar a questão, na tentativa de transferir a responsabilidade ao 

governo federal1972. Já o poder municipal, especialmente da cidade de Boa Vista, 

tem se mostrado antagônico aos migrantes e muito ausente das discussões e das 

1966 IBGE. Coordenação de População e Indicadores Sociais. IBGE Cidades. Pacaraima. Disponível 
em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/pacaraima/panorama
1967 IBGE. Coordenação de População e Indicadores Sociais. IBGE Cidades. Pacaraima. Disponível 
em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/pacaraima/panorama
1968 IBGE. Coordenação de População e Indicadores Sociais. IBGE Cidades. Pacaraima. Disponível 
em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/pacaraima/panorama
1969 O ACNUR, assim como outras agências da ONU, tem apoiado respostas institucionais para 
prover assistência e proteção emergenciais aos refugiados e migrantes venezuelanos. No caso do Brasil, 
abriu escritórios em Boa Vista, Pacaraima e Manaus, e vem participando ativamente da resposta ao 
crescente número de chegadas da Venezuela. A população de migrantes vivendo no Brasil cresceu 20%, 
de 2010 a 2015, tendo sido registrado um número de 774,2 mil migrantes de 2010 a 2018 (Organização 
Internacional para as Migrações – OIM (2019). World Migration Report 2018. Genebra. Disponível em: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf). Segundo o ACNUR, no início do ano de 
2020, foram reconhecidos cerca de 17 mil venezuelanos como pessoas refugiadas, o que totalizava, 
até o momento, 37 mil venezuelanas e venezuelanos refugiados no Brasil (ACNUR. Press Release, 31 
de janeiro de 2020. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/2020/01/31/brasil-torna-se-o-pais-
com-maior-numero-de-refugiados-venezuelanos-reconhecidos-na-america-latina/)
1970 DEL VECCHIO, Victor Antonio; ALMEIDA, Vitor Bastos Freitas de. Panorama do fluxo migratório 
de venezuelanos no Brasil e América Latina. In: BAENINGER, Rosna; SILVA, João Carlos Jarochinski 
(coord.). Migrações venezuelanas. Campinas, SP: Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” – Nepo/
Unicamp, 2018. p. 161.
1971 SIMÕES, Gustavo da Frota; ROCHA, Rafael. Governança no âmbito da imigração venezuelana 
no Estado de Roraima: o papel da Universidade Federal de Roraima. In: BAENINGER, Rosna; SILVA, João 
Carlos Jarochinski (coord.). Migrações venezuelanas. Campinas, SP: Núcleo de Estudos de População 
“Elza Berquó” – Nepo/Unicamp, 2018. p. 80.
1972 SIMÕES, Gustavo da Frota; ROCHA, Rafael. Governança no âmbito da imigração venezuelana 
no Estado de Roraima: o papel da Universidade Federal de Roraima. In: BAENINGER, Rosna; SILVA, João 
Carlos Jarochinski (coord.). Migrações venezuelanas. Campinas, SP: Núcleo de Estudos de População 
“Elza Berquó” – Nepo/Unicamp, 2018. p. 80.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/pacaraima/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/pacaraima/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/pacaraima/panorama
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf
https://www.acnur.org/portugues/2020/01/31/brasil-torna-se-o-pais-com-maior-numero-de-refugiados-venezuelanos-reconhecidos-na-america-latina/
https://www.acnur.org/portugues/2020/01/31/brasil-torna-se-o-pais-com-maior-numero-de-refugiados-venezuelanos-reconhecidos-na-america-latina/
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respostas1973. Em se tratando da esfera federal, o governo brasileiro foi bastante 

criticado pela decisão tardia de acionar os órgãos federativos para responderem aos 

fluxos migratórios em Roraima1974. A resposta federativa coordenada veio apenas 

em fevereiro de 2018, marcada pela visita do presidente Michel Temer à Boa Vista, a 

capital do Estado1975.

Os venezuelanos que chegaram a Roraima representam um número elevado 

para a realidade e a infraestrutura de serviços e inserção social local, especialmente 

para as cidades de Boa Vista e Pacaraima (RR)1976. Contudo, em termos nacionais esses 

migrantes correspondem a uma pequena porcentagem. Diante da situação de impacto 

da migração venezuelana em Roraima, o Governo Federal procurou dar algumas 

respostas na dimensão macropolítica, como a instalação do Comitê Federal de 

Assistência Emergencial para tratar do fluxo migratório de venezuelanos, a criação de 

1973 SIMÕES, Gustavo da Frota; ROCHA, Rafael. Governança no âmbito da imigração venezuelana 
no Estado de Roraima: o papel da Universidade Federal de Roraima. In: BAENINGER, Rosna; SILVA, João 
Carlos Jarochinski (coord.). Migrações venezuelanas. Campinas, SP: Núcleo de Estudos de População 
“Elza Berquó” – Nepo/Unicamp, 2018. p. 80.
1974 SIMÕES, Gustavo da Frota; ROCHA, Rafael. Governança no âmbito da imigração venezuelana 
no Estado de Roraima: o papel da Universidade Federal de Roraima. In: BAENINGER, Rosna; SILVA, João 
Carlos Jarochinski (coord.). Migrações venezuelanas. Campinas, SP: Núcleo de Estudos de População 
“Elza Berquó” – Nepo/Unicamp, 2018. p. 80.
1975 A Operação Acolhida teve início nos meses de junho e julho de 2018, com o caráter de força-
tarefa multilateral entre o Poder Executivo e as agências internacionais, para atender migrantes e 
refugiados venezuelanos, e atuar no contexto do impacto migratório na fronteira Brasil-Venezuela, 
mais especificamente na cidade de Roraima (RR). As ações estão desenvolvidas em três principais eixos: 
Ordenamento da Fronteira, Abrigamento e Interiorização. Em termos legislativos, podem ser citados 
três decretos iniciais e uma lei. O Decreto nº 9.285, de 15 de fevereiro de 2018, que reconhece a situação 
de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária na República 
Bolivariana da Venezuela. O Decreto nº 9.286, de 15 de fevereiro de 2018, que define a composição, 
as competências e as normas de funcionamento do Comitê Federal de Assistência Emergencial para 
acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por 
crise humanitária. A Lei nº 13684, de 21 de junho de 2018, que dispõe sobre medidas de assistência 
emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo 
migratório provocado por crise humanitária; e dá outras providências. Por fim, no ano seguinte, foi 
editado o Decreto nº 9.970, de 14 de agosto de 2019, que atualiza e dispõe sobre o Comitê Federal 
de Assistência Emergencial. No que tange ao abrigamento das pessoas migrantes, em torno de 6.000 
pessoas foram beneficiadas mensalmente pela ação que envolve as cidades de Boa Vista, Pacaraima 
e Manaus. (SIMÕES, Luciano Correia; FRANCHI, Tássio. Operação Acolhida: um balanço do executado 
até 2019. Observatório Militar da Praia Vermelha. Disponível em: https://www.academia.edu/43247237/
Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019).
1976 PEREIRA, José Carlos; CARVALHO, Letícia; PARISE, Paolo. Venezuelanos acolhidos na Missão 
Paz: do lugar para descanso à incidência política e inserção social. In: BAENINGER, Rosna; SILVA, João 
Carlos Jarochinski (coord.). Migrações venezuelanas. Campinas, SP: Núcleo de Estudos de População 
“Elza Berquó” – Nepo/Unicamp, 2018. p. 293.

https://www.academia.edu/43247237/Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019
https://www.academia.edu/43247237/Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019
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abrigos no estado de Roraima e o programa de interiorização.1977 Algumas instituições 

sociais também buscaram dar respostas numa dimensão microsocial, de acordo com 

as suas características e possibilidades, ao desafio do acolhimento1978.

4.2 Governança ambiental e migratória em Pacaraima

Em relação à questão migratória, a edição da Munic também procurou 

investigar a presença de instrumentos de gestão migratória nos municípios 

brasileiros, elegendo os seguintes aspectos: mecanismo de cooperação entre o 

município e os demais entes da federação; relação entre a prefeitura e a associação 

ou coletivo de migrantes/pessoas em situação de refúgio ou visto humanitário; 

oferta de curso de português para migrantes/pessoas em situação de refúgio ou visto 

humanitário; atendimento multilíngue nos serviços públicos; abrigo para acolhimento 

de migrantes/pessoas em situação de refúgio ou portadoras de visto humanitário; 

centros de Referência e Apoio a migrantes/pessoas em situação de refúgio ou 

visto humanitário; e formação e capacitação continuada interdisciplinar para o 

atendimento a migrantes/pessoas em situação de refúgio ou visto humanitário1979. 

Em relação à questão ambiental observa-se que, segundo dados da Munic, 

Pacaraima possui Secretaria Municipal de Meio Ambiente1980, mas não Conselho 

Municipal de Meio Ambiente conforme possibilidade prevista pelo Sistema Nacional 

de Meio Ambiente. A falta de criação e funcionamento do Conselho impede a gestão 

participativa e democrática sobre decisões que afetam a qualidade ambiental da 

1977 Segundo informações da Casa Civil, “a estratégia de interiorização, que desloca refugiados e 
migrantes venezuelanos de Roraima para outros estados brasileiros com apoio do Governo Federal 
e parceiros, tem como objetivo oferecer maiores oportunidades de inserção socioeconômica aos 
venezuelanos e diminuir a pressão sobre os serviços públicos do estado de Roraima”. A Casa Civil informa 
ainda que desde o início da estratégia de interiorização em abril de 2018 até janeiro de 2020, mais de 
27,200 pessoas haviam sido interiorizadas para 376 cidades brasileiras em 24 Unidades da Federação. 
Informação disponível em: https://www.gov.br/acolhida/historico 
1978 PEREIRA, José Carlos; CARVALHO, Letícia; PARISE, Paolo. Venezuelanos acolhidos na Missão 
Paz: do lugar para descanso à incidência política e inserção social. In: BAENINGER, Rosna; SILVA, João 
Carlos Jarochinski (coord.). Migrações venezuelanas. Campinas, SP: Núcleo de Estudos de População 
“Elza Berquó” – Nepo/Unicamp, 2018. p. 294.
1979 IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Perfil dos municípios brasileiros: 2018. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2019.
1980 IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. IBGE Cidades. Pacaraima. Disponível 
em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/pacaraima/pesquisa/10078/70097 . Acesso em: 12jun2020.

https://www.gov.br/acolhida/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rr/pacaraima/pesquisa/10078/70097


790 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

cidade. Na mesma pesquisa não há indícios a existência de zoneamento ecológico 

econômico (ZEE) no Estado de Roraima1981.

A gestão migratória, como mencionado, deveria ser de responsabilidade das 

três esferas da federação, com o ente federal gerindo as fronteiras (entradas/saídas), 

a regularização da permanência em território nacional de pessoas migrantes e 

refugiadas e a cooperação internacional, ou seja, dois eixos das políticas migratórias 

(controle de fronteiras e regularização migratória). O terceiro eixo, a integração local, 

estaria mais próximo às esferas estaduais e municipais, como o ensino do idioma, o 

acesso à educação, a geração de trabalho e renda, a oferta de moradia, o acesso a 

serviços, entre outras dimensões da integração. Todavia, isso não significa a ausência 

do governo central no apoio e suporte a essas iniciativas, engendrando a necessidade 

de cooperação multinivel1982.

Cabe ressaltar que os Municípios de Epitaciolândia, Manaus, Presidente 

Figueiredo, Boa Vista, Normandia e Pacaraima, localizados na Região Norte e que, 

recentemente, receberam migrantes do Haiti e da Venezuela, estabeleceram 

cooperação ao menos com um ente federado1983.

O Brasil possui 30 principais municípios com registros de migrantes e/ou 

solicitações de refúgio1984. Em apenas sete deles o tamanho populacional é inferior 

a 100.000 habitantes1985. São municípios que, exceto Pacaraima, de um modo geral, 

servem de entrada e/ou trânsito, sobretudo, das pessoas em situação de refúgio ou 

visto humanitário. Nessas áreas, a oferta de abrigos de passagem, de atendimento 

1981 A partir de informações do Governo de Roraima, o ZEE está em construção e na tentativa de 
envolver mais atores sociais o governo estadual lançou vídeos em idiomas indígenas para esclarecer as 
comunidades sobre o que é e para que serve o ZEE. Cf. Secretaria de Comunicação (SCOM)/ Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento (SEPLAN). ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO | Governo lança 
vídeos na língua materna indígena para atender comunidades. Publicado em 05 abril 2020. Disponível 
em: http://portal.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1578-zoneamento-ecologico-economico-
governo-lanca-videos-na-lingua-materna-indigena-para-atender-comunidades. Acesso em: 12jun2020.
1982 A Munic 2018 revelou que nos municípios de nove Unidades da Federação não havia nenhum 
mecanismo de cooperação – Rondônia, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Alagoas, Mato Grosso e Distrito Federal. Neles, é importante ressaltar, a presença de migrantes/
refugiados é diminuta.
1983 IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Perfil dos municípios brasileiros: 2018. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2019.
1984  Solicitações de refúgio segundo os principais municípios brasileiros, dados de 2010 a 2018 
(nome do município e número de solicitações): Pacaraima (RR) – 79.334; São Paulo (SP) – 9.022; Guarulhos 
(SP) – 7.813; Boa Vista (RR) – 4.072; Corumbá (MS) 3.368; Bonfim (RR) – 2.711; Foz do Iguaçu (PR) – 2.067; 
Rio de Janeiro (RJ) – 1.983; Rio Branco (AC) – 1.486; Manaus (AM) – 1.154; Dionísio Cerqueira (SC) – 799; 
Brasília (DF) – 526; Fortaleza (CE) – 408; Oiapoque (AP) – 355; Epitacolândia (AC) – 283; Macapá (AP) – 
239; Porto Alegre (RS) – 237; Cárceres (MT) – 195; Assis Brasil (AC) – 194; Uruguaiana (RS) – 159. IBGE, 
Coordenação de População e Indicadores Sociais. Perfil dos municípios brasileiros: 2018. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2019. p. 104.
1985 IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Perfil dos municípios brasileiros: 2018. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2019

http://portal.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1578-zoneamento-ecologico-economico-governo-lanca-videos-na-lingua-materna-indigena-para-atender-comunidades
http://portal.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1578-zoneamento-ecologico-economico-governo-lanca-videos-na-lingua-materna-indigena-para-atender-comunidades
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multilíngue e de capacitação de servidores deveriam estar entre as prioridades da 

gestão migratória. Quando, contudo, observa-se os dados da Munic verifica-se que 

somente Epitaciolândia e Pacaraima, que têm instrumentos de cooperação com a 

União e o estado federado, apresentaram algum instrumento de gestão migratória. 

Cabe destaque a Pacaraima, que possui abrigo, CRAI e curso de capacitação de 

servidores1986.

A “Operação Acolhida”, como ficou conhecida, foi instituída pelos Decretos 

n. 9.285 e 9.286, de 2018. O primeiro reconhece a situação de vulnerabilidade em 

Roraima e o segundo cria o Comitê Federal de Assistência Emergencial. Tal plano foi 

implementado pela Medida Provisória n. 820, que criou medidas para o acolhimento 

de venezuelanos em Roraima. Entre as medidas implementadas, destaca-se a 

implantação de vários abrigos em Boa Vista e Pacaraima, com o apoio do ACNUR, 

OIM, autoridades locais, e organizações da sociedade civil1987.. Essa Operação, que 

atua, principalmente, no município de Pacaraima, é uma ação conjunta, interagências, 

e de natureza humanitária, que envolve as Forças Armadas e vários órgãos da esfera 

federal, estadual e municipal. Sua atuação é pautada por meio do tripé: ordenamento 

da fronteira, abrigamento e interiorização dos migrantes.

No que concerne ao processo de interiorização, o Estado brasileiro tem 

experimentado um processo de transferência interna de pessoas venezuelanas para 

outras regiões do país, identificando abrigos disponíveis em todo o território, como 

forma de ampliar a proteção a direitos. Identificam-se falhas em relação ao acesso à 

moradia nas cidades de Pacaraima e Boa Vista, com a utilização de abrigos, e mesmo o 

1986 IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Perfil dos municípios brasileiros: 2018. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2019.
1987 Em termos gerais, as instituições envolvidas na Operação Acolhida e a quantidade de 
participação de cada uma delas na cidade de Roraima são: Ministérios (Comitê Federal de Assistência 
Emergencial) (11); órgãos federais (6); órgãos estaduais (5); órgãos municipais (9); segurança pública (4); 
organizações internacionais (7); ONGs (15); entidades da sociedade civil (19); e empresas apoiadoras 
(5). Os dados resultam, ao todo, em 81 instituições parceiras. (SIMÕES, Luciano Correia; FRANCHI, 
Tássio. Operação Acolhida: um balanço do executado até 2019. Observatório Militar da Praia Vermelha. 
Disponível em: https://www.academia.edu/43247237/Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_
balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019). Entre as funções gerais dos atores da Operação 
Acolhida, podem ser citadas: Exército brasileiro: logística, segurança e saúde; Polícia Federal: controle 
migratório e documentação; ANVISA: controle sanitário; Ministério da Cidadania: assistência social e 
apoio técnico à Defensoria Pública da União; Receita Federal: emissão de CPF; ACNUR: orientação e 
apoio para solicitação de refúgio, gestão de fluxos de vulnerabilidade, registro; OIM: orientação e apoio 
para regularização migratória regular (residência temporária), prevenção ao tráfico de pessoas; UNFPA 
(Fundo de População das Nações Unidas): gestão de fluxos de vulnerabilidade específicos (soropositivos, 
LGBTI+, entre outros); UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância): atividades com crianças. 
(CHAVES, João Freitas de Castro. Panorama da Resposta Humanitária ao fluxo venezuelano no Brasil 
na perspectiva da Defensoria Pública da União. In: BAENINGER, Rosna; SILVA, João Carlos Jarochinski 
(coord.). Migrações venezuelanas. Campinas, SP: Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” – Nepo/
Unicamp, 2018. p. 94.

https://www.academia.edu/43247237/Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019
https://www.academia.edu/43247237/Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019
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alojamento em praças ou meio de estradas1988. Em uma ação noticiada pela mídia em 

maio de 2018, o Exército brasileiro encaminhou para um abrigo temporário cerca de 

820 migrantes venezuelanos que estavam acampados em uma praça, na cidade de Boa 

Vista1989. Segundo dados da Força Tarefa Logística Humanitária da Operação Acolhida, 

de 31 de março de 2020, Boa Vista conta com 10 abrigos e 1 área de interiorização 

(tendo capacidade máxima de 5.581 vagas1990)1991. Em Pacaraima, há 1 abrigo, e 

capacidade máxima para 1.590 vagas1992. Analisa-se que há um fluxo específico de 

pessoas vulneráveis aguardando transferência para abrigos em Boa Vista, e outro que 

possui sua interiorização definida1993.

É importante ressaltar que os alojamentos de Pacaraima e Manaus são de passagem 

e visam o encaminhamento dos migrantes para a interiorização. Entretanto, muitos 

migrantes não possuem intenção se se afastar da cidade de Boa Vista, pois preferem 

permanecer perto de seu Estado de origem para poder retornar1994. 

5. Considerações Finais articuladas

1. É preciso reforçar o diálogo entre o ODS 11, especificamente na temática da 

construção e concepção de cidades resilientes e os processos migratórios que 

almejam tornar as cidades e assentamentos urbanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis com a governança multisetorial.

2. O fluxo migratório em Pacaraima sobrecarga a infraestrutura urbana como os casos 

de acesso à água, saneamento básico, moradia segura e acessível, acesso à espaços 

públicos seguros e inclusivos e exige a intensificação da governança multinível, nesse 

1988 SAMPAIO, Cyntia; SILVA, João Carlos Jarochinski. O Brasil precisa de um plano para os 
venezuelanos que chegam. El País, 10 de abril de 2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/
brasil/2018/04/10/opinion/1523393064_479158.html
1989 Venezuelanos acampados em praça de Roraima são levados a abrigo temporário. Folha 
de S.Paulo, 6 de maio de 2018. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/05/
venezuelanos-acampados-em-praca-de-roraima-sao-levados-a-abrigo-temporario.shtml
1990 A capacidade máxima se dá pela quantidade de leitos. Crianças de colo são contabilizadas 
como abrigadas, mas dividem o leito com um de seus pais ou responsáveis.
1991 SIMÕES, Luciano Correia; FRANCHI, Tássio. Operação Acolhida: um balanço do executado até 
2019. Observatório Militar da Praia Vermelha. Disponível em: https://www.academia.edu/43247237/
Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019
1992 SIMÕES, Luciano Correia; FRANCHI, Tássio. Operação Acolhida: um balanço do executado até 
2019. Observatório Militar da Praia Vermelha. Disponível em: https://www.academia.edu/43247237/
Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019 
1993 SIMÕES, Luciano Correia; FRANCHI, Tássio. Operação Acolhida: um balanço do executado até 
2019. Observatório Militar da Praia Vermelha. Disponível em: https://www.academia.edu/43247237/
Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019
1994 SIMÕES, Luciano Correia; FRANCHI, Tássio. Operação Acolhida: um balanço do executado até 
2019. Observatório Militar da Praia Vermelha. Disponível em: https://www.academia.edu/43247237/
Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/10/opinion/1523393064_479158.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/10/opinion/1523393064_479158.html
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/05/venezuelanos-acampados-em-praca-de-roraima-sao-levados-a-abrigo-temporario.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/05/venezuelanos-acampados-em-praca-de-roraima-sao-levados-a-abrigo-temporario.shtml
https://www.academia.edu/43247237/Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019
https://www.academia.edu/43247237/Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019
https://www.academia.edu/43247237/Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019
https://www.academia.edu/43247237/Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019
https://www.academia.edu/43247237/Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019
https://www.academia.edu/43247237/Opera%C3%A7%C3%A3o_Acolhida_um_balan%C3%A7o_do_executado_at%C3%A9_2019
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caso específico fomentada pela atuação da Operação Acolhida, e ampliação da gestão 

participativa.

3. A ausência de governança ambiental em Pacaraima impede o envolvimento de 

diversos atores sociais que poderiam contribuir com soluções inovadores para a 

garantia da sustentabilidade o ambiente urbano.



21. O PAGAMENTO OU INCENTIVOS 
A SERVIÇOS AMBIENTAIS COMO 
ALTERNATIVA PARA A GARANTIA AO 
DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL DO 
ACESSO À ÁGUA POTÁVEL

NATTANA VIEIRA BARROS
Advogada do Queiroz Cavalcanti Advocacia 

ALINE DE BRITO DOURADO
Acadêmica de Direito pela Universidade Católica de Pernambuco

1. Aspectos introdutórios sobre o direito ao acesso à água potável

No período pós-guerra, em pleno 1947, o mundo estava polarizado. De um 

lado os Estados Unidos da América e seus apoiadores. Do outro, a União Soviética. 

Duas potências incompatíveis social, econômica, jurídica e ideologicamente. É nesse 

cenário que se iniciam as negociações para a elaboração de uma norma de vigência 

universal que protegeria os direitos básicos de todo ser humano, incluindo o direito ao 

acesso à água potável. 

Nesse sentido, foi criada, de forma propagandista e não obrigatória, a 

Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que mostrou ao mundo os pontos 

de convergência nas visões dos dois blocos econômicos que dividiam o mundo. Essa 

Declaração abriu as portas para as negociações de um tratado internacional de 

direitos humanos.

Dessa forma, no ano de 1966, foram aprovados, pela assembleia geral da ONU, 

dois tratados que garantiam, separadamente, a definição de direitos humanos. Foram 

criados o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, garantindo o direito à vida, 

liberdade, e igualdade formal dos indivíduos, e o Pacto Internacional dos Direitos 
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Econômicos, Sociais e Culturais, garantindo a igualdade material dos indivíduos. Neste 

sentido, conceitua Valerio de Oliveira Mazzuoli:

Os direitos humanos, são, portanto, direitos protegidos pela ordem 

internacional (especialmente por meio de tratados multilaterais, 

globais ou regionais) contra as violações e arbitrariedades que um 

Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição. São direitos 

indispensáveis a uma vida digna e que, por isso, estabelecem, um nível 

protetivo mínimo que todos os Estados devem respeitar, sob pena de 

responsabilidade internacional. Assim, os direitos humanos são direitos 

que garantem às pessoas sujeitas à jurisdição de um Estado meios 

de reivindicação de seus direitos, para além do plano interno, nas 

instâncias internacionais de proteção (em nosso entorno geográfico, 

perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que poderá 

submeter a questão à Corte Interamericana de Direitos Humanos).

Os direitos humanos de primeira geração são, para os países signatários desses 

tratados, direitos mandatórios, ou seja, impõem ao Estado a irrefutável obrigação 

de assegurar a todos os indivíduos em seu território o acesso a estes direitos. Deve o 

Estado criar mecanismos e políticas públicas que visem garantir a efetividade desses 

direitos. Por outro lado, os direitos humanos de segunda geração possuem caráter 

de direito programático, ou seja, também obrigam os Estados a tomarem as medidas 

necessárias para garanti-los, mas, dessa vez, as medidas serão tomadas de acordo com 

os recursos econômicos do Estado.

E, com a crescente discussão acerca do meio ambiente e das mudanças 

climáticas, surgiu a ideia dos direitos humanos de terceira geração, que englobariam 

o direito ao meio ambiente, já contemplado pela Constituição Federal do Brasil como 

direito fundamental difuso. Esses direitos humanos são decorrentes dos direitos 

humanos de primeira geração, sendo, portanto, direitos que viabilizam o exercício 

pleno dos direitos fundamentais de primeira geração. O acesso à água potável é direito 

humano assegurado e incluso no rol desses direitos humanos de terceira geração.

Assim como os direitos humanos de primeira geração, entende-se que os 

direitos humanos de terceira geração possuem caráter de direitos mandatários, 

forçando os Estados signatários destes direitos, como o Brasil, a garantirem de forma 

prioritária o usufruto destes direitos pelos indivíduos em seu território. Tratando-se de 

direitos que são necessários para que sejam alcançados outros direitos fundamentais, 

como o direito à vida, direito à saúde, torna-se ainda mais indispensável a dedicação 
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do Estado, explorando todos os meios possíveis, para garantir a plenitude desses 

direitos. 

Em 2010, a Assembleia Geral da Organização da Nações Unidas declarou, que 

a o acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial. 

A decisão foi dada mediante votação na sede da organização e teve como objetivo 

reconhecer e tomar medidas para sanar o problema de 900 milhões de pessoas ao 

redor do mundo, que não têm acesso a fontes limpas de água e 2,6 bilhões de pessoas 

que não dispõem de saneamento básico. 

O Brasil votou favorável à resolução, contribuindo com os 122 votos a favor. A 

representante do Estado brasileiro na ONU, Maria Luiza Ribeiro Viotti, confirmou a tese 

de que os direitos humanos de terceira geração estão diretamente ligados aos direitos 

humanos de primeira geração, sendo os primeiros indispensáveis para o pleno gozo 

dos últimos. Destacou, portanto, que o direito à água potável e ao saneamento básico 

estão diretamente ligados ao direito à vida, à saúde, à alimentação e à habitação. 

Inclusive, o Brasil, no momento de sua intervenção na assembleia, declarou que é 

responsabilidade dos Estados assegurar esses direitos a todos os seus cidadãos.

Neste cenário, em setembro de 2015, na Assembleia Geral da ONU, elaborou-

se a Agenda 2030, que consiste num documento que servirá de guia de ações para 

as comunidades internacionais,  Seu conteúdo integra 169 metas e 17 objetivos que 

deverão nortear os governos, a sociedade civil, o setor privado e todos cidadãos, para 

a execução de tarefas condizentes com o princípio do desenvolvimento sustentável. 

Dentre os objetivos principais, está o acesso universal e equitativo à água 

potável e o saneamento básico, estabelecendo que seja assegurada a disponibilidade 

e a gestão sustentável da água e saneamento para todos.

2. O pagamento ou incentivo aos serviços ambientais para a universalização da 

utilização de água potável. 

O agravante da problemática no acesso à água potável é o fato de que a 

maior parte da água do planeta não é própria para o consumo. Além disso, o uso 

indiscriminado da água durante vários anos contribuiu para o cultivo de hábitos 

que levam ao desperdício do bem natural por parte das pessoas que têm seu acesso 

facilitado. A poluição também é fator que torna ainda mais raro o acesso à água, além 

de também contribuir para diversos outros problemas relacionados ao meio ambiente. 

O Brasil, conforme mencionado, é um dos signatários do acordo, estabelecido 

pela ONU, e assume um relevante compromisso, bem como um desafio de adaptar o 

cumprimento dessas recomendações em relação a sua realidade. Isso porque, segundo 
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dados da Agência Nacional de Águas (ANA), mais de 40 milhões de brasileiros não tem 

acesso ao abastecimento de água em suas residências1995.

Vale mencionar que, no Brasil, o abastecimento público de água potável faz 

parte do conjunto serviços, infraestruturas e instalações operacionais de saneamento 

básico, conforme definição estabelecida pela Lei 11.445/07, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, direito assegurado constitucionalmente (art. 

23, inciso IX, da CF/88). Ainda, há disposição de que os programas que promovam as 

melhorias das condições de saneamento básico são de competência comum da União, 

Estados e Municípios.

Contudo, a deficiência nesse setor é alarmante, distanciando-se do objetivo de 

universalização desses serviços. Inclusive, tal fato agrava a poluição das principais 

bacias hidrográficas brasileiras, em decorrência do lançamento de esgotos domésticos 

nesses recursos hídricos, por conta da precariedade do sistema de saneamento básico. 

Como consequência, a ANA traz o seguinte alerta:

A falta de água de qualidade e esgotos traz consigo doenças, entre 

as quais a hepatite A, diarreia, dengue, cólera e esquistossomose. Em 

dez anos, o Brasil registrou mais de 700 mil internações decorrentes 

de doenças relacionadas à falta ou inadequação de saneamento. Para 

mudar esse quadro o País teria que investir R$ 260 bilhões, mas como o 

governo só investe, em média, R$ 4 bilhões por ano, seriam necessárias 

mais de seis décadas para resolver o problema1996. 

Diante desse cenário, o país caminha a passos lentos nesse aspecto, 

principalmente, se pensarmos que há uma meta traçada de, até o fim de 2033, ter 

cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e de 90% para coleta e 

tratamento de esgoto1997.Dessa forma, essa questão é algo que deve ser tratada como 

prioridade pelo governo brasileiro. 

Em vista disso, os esforços empreendidos para garantir um acesso mais 

qualitativo a esse recurso natural devem ser louvados. 

Pode-se mencionar, a Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/17, do Ministério 

da Saúde, que trata dos procedimentos e controle e de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano. Para tanto, essa norma integrou, em seu texto, o conteúdo da 

1995 ARAÚJO, CHICO. Brasil tem 40 milhões sem acesso à água. Disponível em: https://www.ana.gov.
br/noticias-antigas/brasil-tem-40-milhaues-sem-acesso-a-a-gua.2019-03-14.4546006521. Acesso em 
05/04/2020.
1996 Idem.
1997 AGÊNCIA SENADO. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/24/
senado-aprova-novo-marco-legal-do-saneamento-basico. Acesso em: 07/07/2020.

https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/brasil-tem-40-milhaues-sem-acesso-a-a-gua.2019-03-14.4546006521
https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/brasil-tem-40-milhaues-sem-acesso-a-a-gua.2019-03-14.4546006521
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/24/senado-aprova-novo-marco-legal-do-saneamento-basico
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/24/senado-aprova-novo-marco-legal-do-saneamento-basico
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antiga Portaria 2914/2011, ampliando os requisitos qualitativos para a destinação da 

água ao consumo humano.

Na referida norma, em seu anexo XX, a água potável é definida como a água que 

atende os padrões de potabilidade estabelecido pela Portaria, bem como a que não 

oferece riscos à saúde. Além disso, há a conceituação da água destinada ao consumo 

humano, que se trata de água potável destinada à ingestão, preparação e produção de 

alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem. 

A criação de parâmetros adequados para garantir o aspecto qualitativo da 

água, advém do fato de que é necessário que o Poder Público tenha um controle 

sobre a água destinada ao consumo, distribuída coletivamente por meio de sistema de 

abastecimento de água. 

Dessa forma, pode-se dizer que o acesso à água potável no Brasil ocorre da 

seguinte forma:
por meio do abastecimento pelas companhias, municipais, estaduais 

ou privadas, de saneamento básico e que se caracteriza pela retirada 

da água pela natureza, adequação de sua qualidade aos padrões 

de potabilidade exigidos pelas normas brasileiras, transporte até os 

aglomerados humanos e fornecimento à população em quantidade 

compatível com suas necessidades1998.

Tal direcionamento está em perfeita consonância com a Lei 9433/97, que 

consagra a Política Nacional dos Recursos hídricos, que tem como um dos seus objetivos 

que deve ser assegurada à atual e às futuras gerações, a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. 

É notório, portanto, que o Brasil apresenta instrumentos legais que estão 

direcionados para o atendimento da garantia de acesso a esse recurso natural. 

Contudo, sabe-se que apenas o aspecto teórico não se mostra suficiente. Por outro 

lado, parafraseando o professor Paulo Freire, “quando se une a prática com a teoria 

tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da realidade”.

Nesse sentido, na busca de alternativas mais eficazes, é que é elogiável 

iniciativas que se proponham a solucionar, de forma mais urgente, o acesso à água 

potável. Para tanto, observa-se que há um direcionamento dos entes federativos, 

para que a Administração Pública se afaste do modelo tradicional, de “ordens e das 

proibições, buscando um instrumental de cooperação”1999. 

 A mudança da perspectiva de autuação do Poder Público norteia-se pelo 

1998 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Disponível em: https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/
acesso-a-a-gua-pota-vel-no-brasil-ainda-permanece.2019-03-15.2041077813. Acesso em 05/04/2020.
1999 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Direito tributário ambiental. Rio de Janeiro: Forense, 2020. P. 1. 

https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/acesso-a-a-gua-pota-vel-no-brasil-ainda-permanece.2019-03-15.2041077813
https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/acesso-a-a-gua-pota-vel-no-brasil-ainda-permanece.2019-03-15.2041077813
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princípio do preservador-recebedor, que “pugna pela recompensa daqueles que, 

mesmo tendo a oportunidade de agir diferente, optam por empreender esforços 

conservacionistas. Em outras palavras, quem conserva os ecossistemas que prestam 

os serviços ecossistêmicos, beneficiando, assim, toda a coletividade, deve ser 

remunerado”2000.

Desse modo, a ideia é que o Estado, através de incentivos, estimule a participação 

dos setores da sociedade, na preservação dos recursos naturais. 

Assim, baseado na concretização dos fundamentos desse princípio, cria-se a 

ideia de um sistema de Pagamento por Serviços Ambientais-(PSA), que “consiste em 

pagamentos por parte dos beneficiários dos serviços ecossistêmicos aos provedores 

destes serviços, remuneração está condicionada à sua manutenção. O sistema de PSA, 

portanto, constitui uma retribuição e um incentivo àqueles que preservam”2001. 

A Política Nacional de pagamento por serviços ambientais, inclusive, é objeto 

do Projeto de Lei nº 312/2015, que foi aprovado no dia 3 de setembro de 2019, pela 

Câmara dos Deputados e encontra-se aguardando a apreciação pelo Senado Federal. 

Apesar de ainda não ter sido aprovada, o pagamento ou incentivo a serviços ambientais, 

já é citado na Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal), que dispõe em seu artigo 41, 

inciso I, alínea d, a utilização desses incentivos em prol da conservação das águas e 

serviços hídricos, in verbis:

Art. 41. É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem 

prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de 

apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para 

adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade 

agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como 

forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, 

observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as 

seguintes categorias e linhas de ação:  (Redação dada pela Lei nº 

12.727, de 2012).

I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, 

monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos 

ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como, isolada ou 

cumulativamente:

d) a conservação das águas e dos serviços hídricos;

2000 ALTMAN, Alexandre. Princípio do preservador-recebedor: contribuições para a consolidação 
de um novo princípio de direito ambiental a partir do sistema de pagamento por serviços ambientais. 
Disponível em: http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207160003_4833.pdf. 
Acesso em 05/04/2020.
2001 Idem.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm
http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207160003_4833.pdf
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No Brasil, essas práticas ainda estão em estado de incipiência, mas devem 

ser citadas algumas ações que ajudem a preservar o abastecimento da água. Nesse 

sentido, é louvável o Programa Produtor de Água, criado pela Agência Nacional de 

Águas (ANA). 

O Programa utiliza exatamente o conceito de Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA), estimulando os produtores rurais a investirem no cuidado do trato 

com as águas, recebendo apoio técnico e financeiro para implementação de práticas 

conservacionistas. Atualmente, conta com 28 projetos distribuídos entre os Estados 

de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Pará, Sergipe e o Distrito Federal.

 Contempla-se a ideia do afastamento de um método mais antigo e tradicional 

da gestão ambiental de comando e controle, baseado em multas e fiscalizações, 

para uma maneira mais inovadora e moderna, que é a distribuição desses incentivos 

financeiros aos agentes da preservação ambiental. 

 Nesse sentido, esse Programa levou em consideração estimativas do Fundo 

das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), tendo sido apurado que, 

no país, 70% da água é usada pelo setor agropecuário e quase metade desse total é 

desperdiçado.

Isso se deve a irrigações mal executadas e falta de controle do agricultor 

na quantidade usada em lavouras e no processamento dos produtos. Além disso, a 

utilização de agrotóxicos e fertilizantes podem contaminar lençóis freáticos, rios e 

lagos e os seus efeitos refletem sobre toda a Bacia hidrográfica.

A degradação ambiental no entorno das nascentes dos rios ocasiona a 

contaminação do aquífero, erosão do solo e assoreamento. Sem as nascentes, não 

haveria a liberação das águas retidas no aquífero, ou seja, as águas das chuvas 

mantidas pelo solo, no período de secas, não manteriam o seu curso para aumentar o 

volume de vazão dos rios.

Com isso, a ideia é que haja uma exploração responsável, para que se mantenha 

a integridade dos recursos hídricos, numa atitude preventiva, reduzindo as fontes de 

contaminação em geral, que podem comprometer a oferta desse recurso natural às 

futuras gerações.

 Dessa forma, o Programa Produtor de Água (PPA) apoia projetos, que contem com 

a iniciativas de instituições públicas e privadas, que tenha como finalidade precípua a 

melhoria de recursos hídricos de uma determinada Bacia hidrográfica, beneficiando, 

assim, toda a coletividade. Deve existir, portanto, um acordo de cooperação entre os 

seguintes organismos:
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prefeituras, as câmaras legislativas dos municípios, os sindicatos e 

associações de produtores rurais, companhias agropecuárias, órgãos 

de assistência técnica, instituições de pesquisa e ensino, órgãos de 

meio ambiente, indústrias, companhias de saneamento de água 

e esgoto, companhias de geração de energia, organizações não 

governamentais, comitês de bacias hidrográficas, a comunidade local 

e quaisquer outros que tenham interesse em participar e contribuir2002.

 Com isso, a fonte dos recursos do Pagamento por Serviços Ambientais fica a 

critério dos atores envolvidos, e o financiamento parte da localidade em que está 

inserido o projeto. Cita-se, como exemplo, municípios que destinam uma parcela de 

suas dotações orçamentárias direcionadas para o pagamento dos serviços ambientais, 

o ICMS ecológico, e a criação de contribuições específicas cobradas em decorrência 

do abastecimento e saneamento, com a finalidade de realizar as melhorias não bacia 

hidrográfica de interesse de abastecimento público2003.

 Entre eles, o Munícipio de Extrema, no Estado de Minas Gerais, localizado na 

divisa de Minas Gerais e São Paulo, foi o pioneiro a realizar o projeto Conservador de 

águas, utilizando o PSA, como fomento. 

Tendo sido premiado com o “Prêmio Internacional de Dubai 2012 de Melhores 

Práticas para Melhoria das Condições de Vida”, promovido pelo Programa das 

Nações Unidas para Assentamentos Humanos (Habitat/ONU), tornando-se, assim uma 

referência para outros projetos no país.

O projeto Conservador de água envolve entidades governamentais e não 

governamentais, no intuito de preservar nascentes e cursos de água, que são 

direcionados para o Sistema Cantaneira, que abastece a capital paulista. Entre os 

seus objetivos está o de promover o saneamento ambiental rural, para garantir um 

abastecimento mais quantitativo e qualitativo da água. 

Nesse sentido, outra inciativa elogiável, que envolve Pagamento de Serviços 

ambientais, também promovida pela Agência Nacional de águas, levou em consideração 

os impactos decorrentes da ausência de esgotamento sanitário universalizado no país, 

o que culmina no lançamento do esgoto diretamente nas Bacias hidrográficas. 

Trata-se do Programa Despoluição de Bacias hidrográficas (PRODES), 

objetivando que fossem implantadas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), no 

intuito de reduzir o nível de poluição das bacias hidrográficas. Também chamado de 

2002 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Disponível em: https://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-
do-portal/documentos-sip/produtor-de-agua/documentos-relacionados/1-nota-informativa-programa-
produtor-de-agua.pdf
2003 Idem. 

https://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sip/produtor-de-agua/documentos-relacionados/1-nota-informativa-programa-produtor-de-agua.pdf
https://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sip/produtor-de-agua/documentos-relacionados/1-nota-informativa-programa-produtor-de-agua.pdf
https://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sip/produtor-de-agua/documentos-relacionados/1-nota-informativa-programa-produtor-de-agua.pdf
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programa de pagamento de esgoto tratado, deu prioridade aos empreendimentos 

localizados em “municípios que foram identificados a necessidade de investimentos 

em tratamento dos esgotos para proteção dos mananciais de sistemas de produção de 

água”2004. 

Além desses exemplos de PSA, uma alternativa, adotada no país, é a difusão de 

incentivos fiscais, como o estabelecido entre os Estados, através da implantação do 

ICMS ecológico. Para ser ter uma ideia, atualmente, 17 Estados do país já adotam esse 

instituto. Sua criação fundamenta-se no inciso II, do parágrafo único, do artigo 158, da 

Constituição Federal, pois, dos 25% do produto de arrecadação de ICMS, destinado aos 

municípios, até um ¼ pode ser creditada, de acordo com que a lei estadual dispuser. 

Dessa forma, os Estados utilizaram-se dessa disposição, para definir critérios 

ambientais, de preservação, para distribuição desses recursos entre os municípios. E, 

dentre esses parâmetros utilizados, um deles tem sido privilegiar a conservação dos 

mananciais de abastecimento público, que se trata de “fonte de água doce superficial 

ou subterrânea utilizada para consumo humano ou desenvolvimento de atividades 

econômicas”2005. 

Cita-se, como exemplo, o caso do Estado do Paraná, que foi pioneiro em adotar 

esse imposto ecológico, dando atenção especial aos municípios que abrigam os 

mananciais de abastecimento de água, no intuito de garantir o fornecimento de água 

de melhor qualidade, visando não só o momento atual, mas o futuro das próximas 

gerações. Para se ter uma ideia da relevância dessa iniciativa, é necessário saber que:

na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, por exemplo, 15 

municípios são responsáveis pelo abastecimento de água para cerca 

de 4 milhões de pessoas. Entre eles está Piraquara, que tem 93% de seu 

território localizado em áreas de proteção ambiental. É o município 

paranaense que mais recebe a compensação, já que abriga as bacias 

dos rios Iguaçu, Piraquara e Iraí, responsáveis por quase metade do 

abastecimento de água da Grande Curitiba2006

 Diante desse quadro, tendo em que a cidade de Piraquara é a que mais 

abastece a capital curitibana, e tem o dever de preservação desses mananciais, dado 

ao seu grau de fornecimento de água a uma grande parcela da população do Paraná, 

2004 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Disponível em: https://www.ana.gov.br/www/prodes/prodes.
asp. Acesso em 05/04/2020.
2005 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Disponível em: https://www.mma.gov.br/informma/item/8047-
mananciais.html.Acesso em 06/04/2020.
2006 AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO ESTADO DO PARANÁ. Disponível em: http://www.aen.pr.gov.br/
modules/noticias/article.php?storyid=84731&tit=Parana-protege-mananciais-para-garantir-agua-
agora-e-no-futuro. Acesso em 06/04/2020

https://www.ana.gov.br/www/prodes/prodes.asp
https://www.ana.gov.br/www/prodes/prodes.asp
https://www.mma.gov.br/informma/item/8047-mananciais.html
https://www.mma.gov.br/informma/item/8047-mananciais.html
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=84731&tit=Parana-protege-mananciais-para-garantir-agua-agora-e-no-futuro
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=84731&tit=Parana-protege-mananciais-para-garantir-agua-agora-e-no-futuro
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=84731&tit=Parana-protege-mananciais-para-garantir-agua-agora-e-no-futuro
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o município não abriga indústrias, nem atividades de agricultura, uma vez que podem 

comprometer a qualidade e quantidade do abastecimento da água. 

 Para o estabelecimento da porcentagem dos valores que serão destinados 

aos municípios, o governo estadual leva em consideração a relevância da Bacia 

hidrográfica, em determinado município, o volume de água retirado pela Companhia 

de Abastecimento, além da qualidade da água fornecida. Dessa forma, 

o governo estadual faz o monitoramento constante para avaliar a 

evolução da qualidade dos mananciais. Quanto melhor a condição da 

bacia, maior pode ser o recurso. Porém, se for constatado degradação, 

a compensação pode diminuir. Esses municípios são obrigados a 

proteger seus territórios e essas áreas ficam restritas para atividades 

econômicas que possam poluir a água, como indústrias, agricultura e 

até mesmo grandes conjuntos habitacionais2007. 

Com isso, para a garantia do acesso à água potável, pode ser realizado o 

incentivo a serviços ambientais, através das isenções fiscais. Evidenciando-se, portanto, 

a função extrafiscal dos tributos. 

Ou seja, quando a finalidade da tributação não se trata apenas da sua função 

arrecadatória, estimula-se, assim, “pelo abrandamento da tributação, as condutas 

convenientes à comunidade”2008. 

Percebe-se que as legislações municipais, no Brasil, ainda engatinham em 

relação à utilização desse instrumento, como uma via condutora de comportamentos, 

que estimulem a participação da população na despoluição dos recursos hídricos. 

Mas, o ideal é a concretização dessas possibilidades através desses incentivos. É nítido 

que o Estado detém de vários instrumentos que podem ser direcionados à garantia da 

universalização do acesso à água potável. 

Para tanto, poderia ser promovida, por exemplo, a instituição do IPTU verde, 

com o intuito de preservar a qualidade dos recursos hídricos urbanos, que funcionaria 

da seguinte forma:
Com a preservação da qualidade dos rios de um determinado bairro, 

os moradores receberiam um desconto no IPTU. Isso deveria ser 

acompanhado pelo fornecimento de informações à população para 

conscientização e acompanhamento das ações desenvolvidas. As 

ações de educação ambiental poderiam demonstrar à população que 

2007 Idem
2008 PASSOS, Rosana Maciel Bittencourt; RAMALHO, Leila von Söhsten. A eficácia do ICMS 
ecológico como instrumento de política ambiental e o dever do Estado quanto à sua efetivação. 
Disponível em: https://anape.org.br/site/wp-content/uploads/2014/01/006_090_Leila_von_Shsten_
Ramalho_22072009-17h09m.pdf. Acesso em 05/04/2020.

https://anape.org.br/site/wp-content/uploads/2014/01/006_090_Leila_von_Shsten_Ramalho_22072009-17h09m.pdf
https://anape.org.br/site/wp-content/uploads/2014/01/006_090_Leila_von_Shsten_Ramalho_22072009-17h09m.pdf
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a redução do lixo nas ruas, além de facilitar os serviços de varrição, 

reduziria a necessidade de limpeza e desobstrução das galerias de 

águas pluviais [...]. Em decorrência disso, haveria uma redução na 

ocorrência de alagamentos e no lançamento de carga poluentes nos 

cursos d’água urbanos2009

 Atualmente, o que se observa em relação à aplicação desse tributo ambiental, 

nas municipalidades brasileiras, é a incidência de um desconto no IPTU para os 

contribuintes que adotem de reutilização de água, no intuito de diminuir o desperdício 

e preservar a água potável, uma vez que “cada litro de água de reúso empregado 

significa um litro de água potável disponível para o consumo humano”2010

 O Distrito Federal, por exemplo, foi o primeiro ente da Federação a adotar o 

reúso da água, através da Resolução nº 3 da Agência reguladora de águas, energia e 

saneamento básico do Distrito Federal (ADASA), que tem como benefícios a aplicação 

de descontos de 5% a 15% sobre o Imposto Predial e territorial urbano (IPTU) para os 

contribuintes que reutilizem água não potável. Dessa forma, ess norma:

estabelece diretrizes para o aproveitamento de água pluvial e reúso 

de água cinza (proveniente de chuveiros, banheiras, lavatórios, 

tanques e máquinas de lavar roupa) em edificações residenciais. O ato 

normativo, que regulamenta a Lei Distrital 5.890, de 2017, é pioneiro no 

país. Apesar da prática de aproveitamento de água não potável estar 

prevista em legislação federal, esta é a primeira vez que são definidos 

os critérios para a implantação do sistema de água não potável em 

residências2011.

 Essa norma tem como base a Resolução nº 54/2005, do Conselho Nacional de 

Recursos hídricos (CNRH), que estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais 

para a prática de reúso direto não potável de água, considerando a racionalização e 

conservação dos recursos hídricos. 

2009 SOUZA, Vanessa Victor da Cruz et al. Pagamento por serviços ambientais de recursos hídricos 
em áreas urbanas: perspectivas potenciais a partir de um programa de recuperação da qualidade de 
água na cidade de São Paulo. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/metropole/article/view/2236-
9996.2018-4209. Acesso em 05/04/2020.
2010 ARAGÃO, Fernando. São Caetano economiza com utilização de água de reúso nos serviços 
urbanos. Disponível em: http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br/noticias/sao-caetano-economiza-com-
utilizacao-de-agua-de-reuso-nos-servicos-urbanos.html. Acesso em 05/04/2020. 
2011 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL. 
Disponível em: http://www.adasa.df.gov.br/. Acesso em 05/04/2020. 

https://revistas.pucsp.br/metropole/article/view/2236-9996.2018-4209
https://revistas.pucsp.br/metropole/article/view/2236-9996.2018-4209
http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br/noticias/sao-caetano-economiza-com-utilizacao-de-agua-de-reuso-nos-servicos-urbanos.html
http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br/noticias/sao-caetano-economiza-com-utilizacao-de-agua-de-reuso-nos-servicos-urbanos.html
http://www.adasa.df.gov.br/
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Nesse sentido, ocorre a adaptação do imóvel urbano, através da “instalação de 

um sistema predial de água não potável”2012, que aproveita as águas pluviais e das 

águas cinzas, que são utilizadas no processo de limpeza e lavagem.

 A reutilização da água, como uma prática sustentável, para o estabelecimento 

do IPTU verde, alastrou-se por vários municípios do país. Esse fato pode ser observado, 

principalmente, nas cidades paulistas. 

A referida situação pode ser explicada em decorrência da crise hídrica que o 

Estado de São Paulo passou entre os anos de 2014 a 2016, enfrentando problemas de 

abastecimento da água, devido a diminuição dos volumes dos reservatórios. 

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), essa 

iniciativa é extremamente válida, pois, “grandes volumes de água potável podem 

ser poupados pelo reuso quando se utiliza água de qualidade inferior (geralmente 

efluentes pós-tratados) para atendimento das finalidades que podem prescindir desse 

recurso dentro dos padrões de potabilidade”2013.

Diante dos exemplos apresentados, percebe-se que a prática de pagamento 

ou incentivos a serviços ambientais constitui-se como uma alternativa que vem 

demonstrando uma maior eficácia em relação ao gerenciamento e uso sustentável da 

água. 

3. Considerações finais

1. O acesso à água potável encontra-se num patamar elevado, visto ser 

considerado um direito humano fundamental, sendo, conforme Resolução da ONU 

(Resolução 64/A/RES/64/292) “condição essencial para o gozo pleno da vida e dos 

demais direitos humanos”. 

2. Torna-se imprescindível que o governo brasileiro se distancie do método 

mais antigo e tradicional da gestão ambiental de comando e controle, baseado 

em multas e fiscalizações, para uma maneira mais inovadora e moderna, que é a 

distribuição de benefícios aos agentes da preservação ambiental.

3. O privilégio às normas que sejam orientadoras de comportamentos, 

por meio de incentivo a serviços ambientais e isenções fiscais, trarão vantagens a 

toda coletividade, no sentido de garantir efeitos mais quantitativos e qualitativos na 

distribuição de água potável no país. 

2012  Idem. 
2013  COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Disponível em: https://cetesb.
sp.gov.br/aguas-interiores/informacoes-basicas/tpos-de-agua/reuso-de-agua/. Acesso em 06/04/2020.

https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/informacoes-basicas/tpos-de-agua/reuso-de-agua/
https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/informacoes-basicas/tpos-de-agua/reuso-de-agua/
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INTRODUÇÃO

  Este artigo analisa a Política de Regularização Fundiária da Amazônia 

(PRFA), conhecida como Programa Terra Legal, que está disciplinada na Lei Federal nº 

11.952/2009. O trabalho foca nos principais instrumentos de regularização de terras 

públicas rurais2014 situadas na Amazônia Legal e tem como objetivo compreender 

as alterações estabelecidas pela Lei Federal nº 13.465/2017 nessa política pública, 

bem como os impactos negativos provocados na estrutura fundiária e na proteção 

ambiental da região.

A primeira seção deste trabalho examina a evolução histórica dos propósitos 

explícitos da PRFA, desde a sua aprovação no ano de 2009, quando gerou bastante 

polêmica e recebeu o apelido de “Lei da Grilagem”, até as últimas alterações realizadas 

em 2017, quando a controvérsia foi ainda maior e o bordão “Lei da Grilagem” foi 

evocado com mais fervor.

A segunda seção coteja as duas normas jurídicas citadas (a Lei Federal nº 

11.952/2009, que criou a referida política pública, e a Lei Federal nº 13.465/2017, que 

a alterou), analisando as principais mudanças voltadas para regularização de terras 

públicas rurais e as ameaças para a configuração fundiária e para a biodiversidade da 

Amazônia. 

2014 A PRFA também dispõe sobre regularização fundiária urbana, mas o presente estudo não 
abrange esse aspecto.
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A terceira seção sintetiza as análises da seção anterior, apresentando um 

quadro comparativo sobre as principais mudanças realizadas na PRFA. A quarta seção 

traz uma breve perspectiva de novas mudanças das regras de regularização fundiária, 

por conta do projeto de lei 2.633/2020.

As conclusões articuladas ressaltam os impactos negativos nas condições 

ambientais e na organização fundiária, decorrentes da atualização da PRFA pela Lei 

Federal nº 13.465/2017, em razão do ideário neoliberal desta normativa e das forças 

políticas que a promoveram. 

Do ponto de vista metodológico, o presente trabalho adota a perspectiva 

interdisciplinar da Ciência Ambiental que, segundo Richard Norgaard2015, entende 

que as especialidades disciplinares são insuficientes para entender a relação entre a 

sociedade humana e o meio ambiente, motivo pelo qual se faz necessário a união de 

conhecimentos disciplinares. 

Essa opção metodológica decorre da complexidade do objeto em estudo, 

qual seja, a análise de uma política pública fundiária e ambiental para a Amazônia, 

cujas temáticas possuem inúmeras variáveis que demandam a atuação integrada de 

algumas especialidades disciplinares.

Nesse sentido, cita-se, por exemplo, o campo das políticas públicas, que se 

constitui um objeto multifacetado e interdisciplinar, passível de análise de várias 

áreas do conhecimento, incluindo a ciência jurídica, como esclarece a professora 

Maria Paula Dallari Bucci2016.

Dentro desta perspectiva analítica interdisciplinar, este trabalho tem como 

base teórica a fundamentação jurídica oriunda do direito ambiental e fundiário, a 

partir do qual se integra conhecimentos da ciência política e da ecologia.

Os procedimentos investigatórios e as análises estão apoiadas em documentos 

produzidos por instâncias político-institucionais do Estado, como normas jurídicas, em 

estudos produzido por juristas e pesquisadores de outras áreas do conhecimento e 

nos resultados obtidos na tese de doutorado defendida pelo autor em 20192017. 

  

2015 NORGAARD, Richard B.. Environmental science as a social process. Journal Environmental 
Monitoring and Assessment. v. 20, n. 2-3, p. 95-110, 1992.
2016 BUCCI, Maria Paula  Dallari. Notas para uma metodologia jurídica de análise de políticas 
públicas. In Políticas Públicas: possibilidade e limites (Cristiana Fortini, Julio Cesar dos Santos Esteves, 
Maria Teresa Fonseca Dias, orgs.). Belo Horizonte: Fórum, 2008, pp. 225-260. BUCCI, Maria Paula Dallari. 
O conceito de política pública em direito. In Políticas Públicas: Reflexões sobre o Conceito Jurídico 
(Maria Paula Dallari Bucci, org.) São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 1-50.
2017 Trata-se de: CUNHA, Paulo Roberto. A política pública de regularização fundiária da Amazônia 
(2009): agenda, alternativas, ambiente político e a controvertida ‘fábula’ do grilo. 2018. Tese (Doutorado 
em Ciência Ambiental) - Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
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1. A Política de Regularização Fundiária da Amazônia (PRFA) e suas controvérsias

 No início da década de 2000, os índices anuais de desmatamento da Amazônia, 

que já eram bastante elevados, recrudesceram e ultrapassam o patamar dos 20.000 

km2.

 Com efeito, em julho de 2003, o presidente da República2018 constituiu um grupo 

de trabalho interministerial destinado a propor medidas que pudessem reduzir esses 

números.

 Esse grupo, por sua vez, produziu o Plano de Ação para Prevenção e Controle 

do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), lançado oficialmente em 2004, 

que apresentava  uma consolidação de propostas estratégicas e um estudo com 

inúmeros dados e interpretações sobre o desmatamento amazônico, cuja causa estava 

relacionada à uma série de fatores, dentre os quais problemas de ordem fundiária, 

como a incerteza se a terra é pública ou privada, o aponderamento irregular de terras 

públicas, a grilagem e a violência. 

 As diversas iniciativas governamentais relacionadas ao PPCDAm2019 foram 

responsáveis pela redução consistente do desmatamento na Amazônia Legal, 

chegando a 6.451 km2 em 2010, segundo Capobianco2020. Essas ações, prossegue o 

mesmo autor, foram marcadas pela intersetorialidade, com vários ministérios e órgãos 

agindo de forma sinérgica, sendo certo que o maior impulsionador do plano era o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), que até 2008 foi coordenado pela ambientalista 

amazônida Marina Silva, enquanto a Casa Civil desempenhava um papel institucional 

de coordenação.

 Em razão do PPCDAm e de outras duas frentes de atuação institucional na 

Amazônia2021, o governo federal teve um alto protagonismo nas políticas públicas de 

controle do desmatamento da região entre os anos 2003 a 2009, mas no final de 2008 

esse cenário começou a se inverter, pois o governo foi gradativamente reduzindo sua 

liderança nessas políticas ambientais, desestruturando as iniciativas implementadas, 

2018 Trata-se do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010)
2019 Com por exemplo: criação de milhões de hectares de unidades de conservação e terras 
indígenas, cancelamentos de títulos de imóveis rurais que não tinham origem legal, aprimoramento 
do monitoramento do desmatamento por satélites (sistema Prodes), criação do sistema de alerta de 
desmatamento (sistema Deter), fortalecimento do IBAMA, participação do Exército, da Polícia Federal e 
Polícia Rodoviária Federal nas ações de fiscalização e apreensão de madeira e equipamentos, aprovação 
de normas jurídicas etc.
2020 CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro. Governança socioambiental na Amazônia brasileira na 
década de 2000. 2017. Tese (Doutorado em Ciência Ambiental) - Instituto de Energia e Ambiente, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
2021 Trata-se do Progama Amazônia Sustentável (PAS) e do Plano BR-163 Sustentável.
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desarticulando órgãos e fragilizando a legislação socioambiental2022. Esse movimento 

ocorreu porque as ações rigorosas do PPCDAm passaram ser questionadas no interior 

do próprio governo e o MMA foi sendo politicamente afastado da gestão ambiental da 

Amazônia2023.

 Esse novo ciclo de redução do protagonismo governamental foi marcado por 

algumas iniciativas controversas em relação ao processo de combate ao desmatamento 

do ciclo anterior, como a edição, em 2009, da medida provisória (MPv.) nº 4582024.

 A MPv. 458/2009, convertida na Lei Federal nº 11.952/2009, criou uma política 

pública de regularização de ocupações realizadas em terras públicas federais 

situadas na Amazônia Legal. O objetivo dessa política era transferir a propriedade 

de glebas da União, que não estivessem destinadas para assentamentos de reforma 

agrária, unidades de conservação e terras indígenas, designando-as para pessoas 

físicas que detinham ocupações mansas e pacíficas nessas áreas. Com isso, estimava-

se beneficiar mais de 150 mil famílias amazônicas, situadas numa área total de 67 

milhões de hectares (ha.), reduzindo os conflitos por terra e estabelecendo segurança 

jurídica, a inserção produtiva e acesso à crédito para tais ocupantes. 

Essa política pública, doravante designada Política de Regularização Fundiária 

da Amazônia (PRFA), foi regulamentada pelo Decreto nº 6.992/2009, que instituiu o 

Programa Terra Legal de implementação. Para atender seus objetivos, ela definiu 

instrumentos que permitiam o cadastramento de ocupantes de terras públicas situadas 

em áreas urbanas e rurais, bem como a transferência e titularização dessas áreas ao 

ocupante cadastrado (pessoa física), via concessão de direito real de uso e alienação 

sem licitação.

No que se refere às regularizações de ocupações rurais, objeto deste trabalho, 

as principais regras da PRFA eram: (i) a área máxima regularizável de 15 módulos fiscais 

(m.f.)2025, limitados a 1.500 ha.; (ii) só seriam regularizados as ocupações anteriores a 1º 

de dezembro de 2004; (iii) o ocupante deveria observar alguns requisitos, como não ser 

proprietário de imóvel rural, exercer ocupação e exploração direta, praticar cultura 

efetiva e cumprir certas cláusulas resolutivas; (iv) o valor cobrado pela terra era 

bastante reduzido, com gratuidade para áreas de até 1 m.f.; (v) possibilidade de venda 

da terra regularizada a partir do terceiro ano após a sua alienação, em imóveis acima 

2022 CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro. Avanços e recuos da sustentabilidade na Amazônia: uma 
análise da governança socioambiental na Amazônia. REB. Revista de Estudios Brasileños, número 
especial – Bioma Amazônia. Ediciones Universidad de Salamaca, volumen 6, número 11, pp. 61-79, 2019.
2023  CUNHA. P. R., op. cit. p. 218-245.
2024  CAPOBIANCO, J. P. R., 2019, p. 71.
2025  O módulo fiscal é uma medida única estabelecida para todos imóveis rurais de um determinado 
município, que varia de 5 a 110 ha..
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de 4 m.f.; (vi) imposição de cláusulas resolutivas ao ocupante - como recuperação de 

áreas de preservação permanente e de reserva legal, respeito à legislação do trabalho 

e cumprimento das condições de pagamento pela terra – para a efetiva titulação da 

área, cujo cumprimento era atestado mediante vistoria obrigatória do órgão público.  

No seu lançamento, alguns analistas a consideraram como uma forma de 

promoção de justiça social às pessoas que, no passado, haviam desbravado a floresta. 

Contudo, a PRFA sempre esteve associada à polêmicas e à desconfianças, como se vê 

a seguir.

A princípio, o elaboração da política pública no interior do Poder Executivo 

avançou por conta da saída da ministra Marina Silva do MMA, em maio de 2008, pois 

ela era avessa às ideias de regularização fundiária que vinham ganhando força dentro 

e fora do governo Lula e exercia pressão para trabalhar com outros parâmetros, como 

por exemplo, a titulação de ocupações consolidadas de áreas menores, de até 500 ou 

600 ha.2026.

Esse evento político – o pedido de demissão de Marina Silva - desencadeou 

uma janela de oportunidade, muito bem aproveitada pelo ministro da Secretaria 

de Assuntos Estratégicos (SAE), Mangabeira Unger, que soube aproximar algumas 

ideias de regularização ao problema fundiário da Amazônia relacionado à ocupação 

consolidada de terras públicas2027.

Outro aspecto controvertido é que, ao instituir parâmetros para transferência 

de terras públicas para o patrimônio privado, a PRFA foi acusada de legalizar a 

grilagem2028 e de favorecer aqueles que haviam se apropriado fraudulentamente de 

áreas muito maiores do era permitido por lei2029. Por isso, ela foi apelidada de “MP da 

Grilagem”2030 ou “Lei da Grilagem”.

Alguns entendimentos apontavam ainda que a PRFA seria um novo vetor de 

concentração de milhões de hectares nas mãos de poucos2031 e contribuiria com 

2026  CUNHA. P. R., op. cit. p. 239-245, 247 e 294.
2027  CUNHA. P. R., op. cit. p. 246-252.
2028  CUNHA, Cândido Neto da; TORRES, Maurício; GUERREIRO, Natalia Ribas. Ri por último quem 
grila melhor – A MP 458 e as últimas artimanhas da grilagem na Amazônia. In: Simpósio Internacional 
e Simpósio Nacional de Geografia Agrária – questões agrárias na Panamazônia no século XXI: usos e 
abusos do território, 7 a 11 de novembro de 2011, Belém. Anais... Belém: Editora Açaí, 2011. p. 2-3.
2029  MELLO-THÉRY, Neli Aparecida de. Território e gestão ambiental na Amazônia: terras públicas e 
os dilemas do Estado. São Paulo:Annablume, 2011. p. 18 e 131. 
2030  A sigla “MP” é uma referência à medida provisória.
2031  TORRES, Mauricio Gonsalves. Terra privada, vida devoluta: ordenamento fundiário e destinação 
de terras públicas no oeste do Pará. 2012. 878 f. Tese (Doutorado em Geografia Humana) - Programa 
de Pós-Graduação em Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras, e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. O mesmo autor afirma que, apesar da PRFA beneficiar uma 
maioria de pequenos ocupantes (89,12%) e merecedores da legitimação, estes só receberiam 18,91% das 
terras públicas tituladas, enquanto que uma minoria de grandes ocupantes (apenas 5,96%) receberia a 
maioria das terras, 63,14%.
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o aumento do desmatamento2032. Argumentos semelhantes foram usados pela 

Procuradoria Geral da República em uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada 

perante o Supremo Tribunal Federal (STF), contra a Lei Federal nº 11.952/20092033.

Por outro lado, aqueles que apoiaram a proposta, afirmavam que a política 

pública visava atender um grupo excluído de pequenos produtores rurais e ocupantes 

legítimos de terras públicas2034, proporcionando segurança jurídica e exigindo 

dos beneficiados o cumprimento da legislação ambiental2035. Algumas avaliações 

subsequentes destacaram resultados positivos, como o estudo realizado por Carneiro 

de Oliveira2036 no estado do Tocantins, que concluiu que a a PRFA tinha fragilidades, 

mas em sua fase inicial de implementação estava priorizando a regularização de 

ocupações legítimas de pequenos produtores e evitando a legalização da grilagem. 

Por sua vez, Brenda Brito e Paulo Barreto2037, pesquisadores do Instituto do Homem e 

Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON), destacaram a redução do desmatamento no 

município de Paragominas (PA), estimulada pelo Programa Terra Legal.

Qual pensamento estava correto? Para o professor da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal do Pará, José Heder Benatti2038, essa dicotomia é complexa 

porque todos os argumentos teriam um fundo de verdade.

Em 2016, o presidente da República, Michel Temer, necessitando recompor 

o apoio de sua coalizão político-partidária, composta em boa parte por políticos 

ruralistas ligados ao agronegócio e à grandes proprietários de terras, passou a realizar 

concessões à certos grupos hegemônicos, como a bancada ruralista.

2032  OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A MP 458 e a Contra-Reforma Agrária na Amazônia. In: 
CANUTO, Antonio; LUZ, Cássia Regina da Silva; WICHINIESKI, Isolete. Conflitos no campo Brasil 2009 / 
CPT. São Paulo: Expressão Popular, 2010, p. 18-20.
2033 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Petição Inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4269, 
impugnando a constitucionalidade de dispositivos da Lei Federal nº 11.952/2009, distribuída ao Supremo 
Tribunal Federal. Procuradora-Geral da República: Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Brasília, 7 
jul. 2009.
2034 MACHADO, Luciana de Oliveira Rosa. Uma nova lei de terras para a Amazônia: o caso de 
Santarém, Pará. 2011. 221 p. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável, área de concentração 
Política e Gestão Ambiental) – Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, 
Brasília, 2011, p. 5
2035 BRASIL-MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário). MDA vai regulariza 67,4 milhões de 
hectares na Amazônia Legal. 23 jan. 2009. Disponível em <http://portal.mda.gov.br/portal/noticias/
item?item_id=3589762>. Acesso em 27 ago. 2013.
2036 CARNEIRO DE OLIVEIRA, Fernando. Atual política de regularização fundiária na Amazônia 
Legal: uma análise do Programa Terra Legal. In: VI Simpósio Internacional e VII Simpósio Nacional de 
Geografia Agrária, 22 a 26 de setembro de 2013, João Pessoa. Anais... 2013.
2037 BRITO, Brenda; BARRETO, Paulo. Regularização fundiária na Amazônia e o programa Terra Legal. 
In SAUER, Sérgio; ALMEIRA, Wellington (orgs). Terras e territórios na Amazônia: demandas, desafios e 
perspectivas. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2011, p. 141-161.
2038 BENATTI, José Heder. A lei de regularização fundiária e o debate sobre justiça social e proteção 
ambiental na Amazônia. Hileia. Revista de Direito Ambiental da Amazônia. Manaus: UEA (Universidade 
do Estado do Amazonas) Edições, ano 6, nº 11, jul./dez. 2008, ano 7, nº 12, p. 15-30, jan./jun. 2009.

http://portal.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=3589762
http://portal.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=3589762


812 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

Nesse contexto, o presidente Temer tentou extinguir a Reserva Nacional do 

Cobre e Associados (Renca)2039 e reduzir a área de três unidades de conservação2040, 

todas situadas na Amazônia. E também editou a MPv. 759/2016, que alterou a Lei 

Federal nº 11.952/2009 e deturpou boa parte dos dispositivos da PRFA, os quais já 

eram bastante criticados. 

No Congresso Nacional, o projeto de lei de conversão da medida provisória foi 

tumultuado, com 732 emendas, um relatório de mais de 600 páginas, interferência do 

Poder Judiciário2041 e um “relevante movimento social contrário” à norma2042.

Após alterações e vetos presidenciais, a norma aprovada - Lei Federal nº 

13.465/2017 - e seu regulamento - Decreto nº 9.309/20182043 - trouxeram ainda mais 

retrocessos para o campo ambiental e fundiário em comparação com a medida 

provisória.

Essa normativa que alterou profundamente a PRFA recebeu muitas críticas, 

como a criação de entraves ao cumprimento da função socioamental da terra pela 

política agrária2044, a destruição das “conquistas constitucionais, administrativas 

e populares voltadas à democratização do acesso à moradia e à terra” e riscos à 

biodiversidade2045.

Sessenta e uma entidades ligadas à defesa do meio ambiente apresentaram 

reclamações à Procuradoria-Geral da República, acusando a nova lei de privatizar 

terras públicas, florestas, águas e ilhas federais na Amazônia2046. Por conta dessas 

imputações, ressoaram, mais uma vez, os apelidos de “MP da Grilagem” e “Lei da 

Grilagem”.

2039 Trata-se do Decreto 9.147/2017, que extinguiu a Renca e regulamentou a exploração mineral na 
área, mas logo foi revogado em razão de pressões de grupos ambientalistas.  
2040 Trata-se dos Parques Nacionais do Rio Novo e do Jamanxim e da Floresta Nacional do Jamanxim, 
mas o presidente Temer recuou diante das ameaças da Noruega de não liberar recursos para o combate 
ao desmatamento. 
2041 SAUER, Sérgio e LEITE, Acácio Z. Medida Provisória 759: descaminhos da reforma agrária e 
legalização da grilagem de terras no Brasil. Retratos de assentamentos, vol. 20, 2017, p. 17.
2042 CILENTO, Bruna Pimentel; BUENO, Laura Machado de Mello. A MP n. 759/2016, o estoque de 
terras públicas e a regularização fundiária urbana no Brasil. In REYDON, Bastiaan Philip et. al. (org.). 
III Seminário Internacional de Governança de Terras e Desenvolvimento Econômico: Regularização 
Fundiária. Campinas (SP): Unicamp. IE, 2018, p. 99-114.
2043 O Decreto nº 9.309/2018 regulamentou parte da Lei Federal nº 13.465/2017, isto é, apenas 
a regularização de ocupações rurais fora da Amazônia Legal (em áreas rurais do INCRA e da União 
sob gestão do INCRA) e áreas remanescentes de projetos de colonização do INCRA, dentro ou fora da 
Amazônia, anteriores a 1985.
2044 SAUER, Sérgio. Medida provisória ou de exceção? Decreto regulamentando a grilagem. Boletim 
Dataluta - Nera. Presidente Prudente: Unesp, nº 124, abr./2018.
2045 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Petição Inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.771 
contra a integralidade da Lei Federal nº 13.456/2017. Procurador-Geral da República: Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros. Brasília, 31 ago. 2017b.
2046 Idem Ibidem.
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Tais repercussões levaram o procurador-geral da República a ingressar com a 

ação direta de inconstitucionalidade (ADI) nº 5.771 contra a Lei Federal nº 13.465/2017, 

que até a finalização deste artigo não havia sido julgada pelo Supremo Tribunal 

Federal.

Além dos retrocessos na regularização fundiária rural, que são analisados 

neste trabalho, a lei também prejudicou determinados instrumentos de regularização 

fundiária urbana, beneficiando a especulação imobiliária em torno do estoque de 

terras públicas2047.  

Sublinha-se que esse depauperamento na PRFA aconteceu na mesma época 

em que os índices do desmatamento da Amazônia voltaram a crescer, apesar da grave 

retração econômica enfrentada pelo Brasil.

2. A política neoliberal de regularização fundiária de 2017-2018: grilagem, 
mercantilização de terras públicas e destruição ambiental da Amazônia

De forma geral, a Lei Federal nº 13.465/2017 e o Decreto nº 9.309/2018, que 

revogam e substituíram partes da redação original da PRFA, consubstanciada na Lei 

Federal nº 11.952/2009, tem capacidade de depreciar o patrimônio estatal e causar 

dano ambiental, como mostram os tópicos a seguir.

2.1. Aspectos formais da MPv. 759/2016: ausência do requisito urgência

A PRFA, disciplinada originalmente pela Lei Federal nº 11.952/2009, necessitava 

de aperfeiçoamentos, mas nada que justificasse o uso de uma medida provisória, que a 

rigor só deve ser empregada em casos de urgência2048. Nesse sentido, a petição inicial 

da ADI nº 5.771 afirma que a MPv. 759/2016 desatendeu ao requisito constitucional 

de urgência porque os “vastos e graves problemas de terra no Brasil remontam ao 

período colonial”2049. Com mais detalhes:

Grilagem de terras e desmatamento atravessaram séculos até aqui, 

literalmente, sem soluções de todo satisfatórias. Não é concebível 

que, de um momento para o outro, se transformem em problemas de 

tamanha urgência que demandem uso do instrumento excepcional 

2047 CILENTO, B. P.; BUENO, L. M. de M. op. cit.. 
2048 BRITO, Brenda; CARDOSO JUNIOR, Dario; BARRETO, Paulo. Comentários sobre a Medida 
Provisória 759/2016. Imazon. 12 abr. 2017. Disponível em <http://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/
outros/Comentarios_Medida%20Provis%C3%B3ria%20759_Imazon.pdf> Acesso em 2 ago. 2018.
2049 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2017b, p. 11.
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e urgente que é a medida provisória, com usurpação da função 

legislativa ordinária do Congresso Nacional2050.

A mesma petição argumenta que não há urgência quando uma norma jurídica 

remete “grande parte da matéria que pretende normatizar a regulamentações futuras” 

e modifica mais de uma dezena de leis ordinárias, diversas delas com mais de década 

de vigência2051.

2.2. O aumento da área de titulação: terras sem títulos para homens sem penúria

 

Uma mudança extremamente perniciosa instituída pela Lei Federal nº 

13.465/2017 foi o aumento do tamanho máximo da área passível de regularização, 

passando dos 1.500 ha. previstos na redação original da PRFA, para 2.500 ha..

Essa inovação não estava prevista originalmente na MPv. 759/2016 e contrariou 

as justificativas da própria medida provisória, que difundiu em sua exposição de 

motivos a necessidade de “legalizar a situação de milhares de núcleos familiares que 

exploram a terra e dela retiram o seu sustento (...) priorizando a ocupação familiar”2052. 

Ocorre que, dimensões tão extensas, como de 2.500 ha., não tem relação 

“nem legal nem real” com núcleos familiares, esclarece Sérgio Sauer2053. Isso porque, 

não obstante a exposição de motivos da MPv. 759/2016 se referir claramente à 

agricultores familiares, a Lei Federal nº 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para 

a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar, define “agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural”, satisfazendo 

alguns requisitos, dentre os quais não ser detentor, a qualquer título, de “área maior 

do que 4 (quatro) módulos fiscais”, o que em boa parte da Amazônia corresponde à 

extensões de 280 a 440 ha. 

Nesse contexto, observa-se que, para beneficiar os agricultores familiares 

ou camponeses, não havia necessidade de modificação legislativa, afinal a redação 

original da PRFA, dada pela lei de 2009, ao prever a titulação de áreas de até 4 m.f., já 

atenderia esse público que exposição de motivos da MPv. 759/2016 menciona.

Aliás, segundo informações fornecidas por agentes do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), detalhadas na tese de doutorado de Paulo 

2050 Idem Ibidem.
2051 Idem Ibidem, p. 11 e 14
2052 BRASIL. Exposição de Motivos Interministerial (EMI) nº 00020/2016 - MCidades/MP/CCPR – da 
Medida Provisória nº 759/2016. Brasília, DF, 21 dez. 2016, itens 33 e 34.
2053 SAUER, S. op. cit., p. 6.
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Roberto Cunha2054, não haveria necessidade sequer da Lei Federal nº 11.952/2009 para 

atender a regularização fundiária de ocupações feitas por agricultores familiares. 

Afinal, como explicam esses agentes, a grande maioria desses camponeses amazônicos 

sempre ocupou área muito pequena, abaixo dos 100 ha., motivo pelo qual bastava 

cumprir a Lei Federal nº 6.383/1976, que previa a legitimação de posse sem licitação 

para áreas de até 100 ha. e, após uma alteração legislativa em 2005, para áreas de até 

500 ha. na Amazônia.

Ora, se assim for, por que a Lei Federal nº 13.465/2017 aumentou a extensão da 

área passível de regularização para 2.500 ha.? Segundo Sérgio Sauer2055, a mencionada 

ampliação explicita “a legalização massiva da grilagem de terras em todo território 

nacional”.

Abre-se um parênteses para explicar em poucas palavras que a grilagem é 

o apoderamento de terras públicas pela prática de atos ilícitos, como a produção 

de documentos falsos, inclusive escrituras de propriedade, a fraude cartorária com 

a cumplicidade de servidores públicos e entes privados e a expulsão violenta de 

ocupantes legítimos, via coação e pistolagem.

Prosseguindo a análise da Lei Federal nº 13.465/2017, o Ministério Público 

Federal, na ADI nº 5.771, defende que o alargamento da área regularizável para 2.500 

ha. implica na “transferência em massa de bens públicos para pessoas de média e 

alta renda, visando a satisfação de interesses particulares, em claro prejuízo a 

população mais necessitada”, causando impactos irreversíveis à estrutura fundiária da 

Amazônia2056. Ou seja, um público muito diferente dos agricultores familiares. 

2.3. O novo marco temporal dizimando as terras públicas na Amazônia 

Uma das piores inovações foi a dilatação do marco temporal para regularização. 

A PRFA, em sua redação original de 2009, previa só seriam regularizados as 

ocupações anteriores a 1º/dez./2004, data limite que foi extendida pela lei de 2017 

para 22/jul./2008, contrariando, segundo Sérgio Sauer2057, a “lógica de ocupação 

histórica”, que sempre foi umas das justificativas para a criação dessa política pública.

Dentre as consequências nefastas dessa modificação, cita-se: estímulo ao “roubo 

do patrimônio brasileiro”, porque se cria uma expectativa de que haverá alterações 

futuras para beneficiar invasões em terras públicas ainda mais recentes; indicação 

de que as terras públicas não destinadas “estão disponíveis para apropriação ilegal”; 

2054 CUNHA. P. R., op. cit. p. 273-274.
2055  SAUER, S. op. cit., p. 6.
2056  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2017b. p. 25.
2057  SAUER, S. op. cit., p. 6.
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anistia ao invasor do crime previsto no art. 20, da Lei Federal nº 4.947/1966 – crime de 

invasão de terras públicas - ao permitir a legalização de ocupações ocorridas após 

20042058.

Não foi apenas o marco temporal que foi alargado, mas também a abrangência 

territorial das regras de regularização fundiária, que era circunscrita à Amazônia Legal 

pela lei de 2009, mas se extendeu para todo o território brasileiro pela Lei Federal nº 

13.465/2017.

Na mesma época em que essa mudança legislativa despontava para beneficiar 

invasores recentes de terras públicas que haviam violado o marco legal de 1º/

dez./2004, os povos indígenas eram lesados pelo Poder Público. 

Isso porque, o presidente da República, cedendo às pressões da bancada 

ruralista, referendou o Parecer Normativo 001/2017, da Advocacia-Geral da União 

(AGU), publicado em 20/jul./2017, que está assentado numa tese jurídica duvidosa, 

segundo a qual os povos indígenas só possuem direito à demarcação de terras se a área 

reinvindicada estava por eles ocupada na data da promulgação da Constituição de 

1988 (05/out./1988). Essa tese, conhecida por “marco temporal”, surgiu em uma disputa 

judicial em torno da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e, apesar de 

não ter sido aplicada naquela oportunidade, passou a ser usada por advogados e por 

juízes de primeira instância em outros casos.

Na prática, a referida iniciativa presidencial vinculou os órgãos do Executivo 

a esse “marco temporal” que, por sua vez, impede que indígenas reivindiquem seus 

territórios que, em razão de processos históricos de expulsão, não estavam ocupados 

por sua gente na data da promulgação da Constituição de 1988.

Assim, o ano de 2017 foi marcado pelo tratamento não isonômico da questão 

da terra por parte do Poder Público, pois foram alterados dois marcos temporais 

diferentes, cada qual destinado à uma espécie de regularização fundiária. 

De um lado, o marco aplicado à regularização de ocupações de terras públicas 

por particulares foi ampliado, beneficiando invasores que infringiram a lei. Por outro 

lado, o marco empregado à regularização de territórios indígenas foi reduzido, violando, 

como explica José Afonso da Silva2059, o direito originário dessas comunidades à posse 

das terras por elas tradicionalmento ocupadas, bem como o preceito constitucional 

2058  BRITO, B; CARDOSO JUNIOR, D.; BARRETO, P. op. cit..
2059 SILVA, José Afonso da Silva (s/d). Parecer. Disponível em <http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/artigos/docs_artigos/parecer-jose-afonso-da-silva-marco-
temporal.pdf> Acessado em 6 jul. 2020.
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segundo o qual as terras indígenas são “inalienáveis e indisponíveis” e os direitos que 

esses povos tem sobre elas são “imprescritíveis”2060.

2.4. O preço irrisório pela terra: a dilapidação do patrimônio público

 A PRFA, na redação original de 2009, previa a alienação gratuita, sem licitação, 

para ocupações de área contínua de até 1 m.f.. Para as ocupações acima desse patamar 

e até 1.500 ha., a alienação era onerosa e sem licitação, com valor do imóvel baseado 

na planilha referencial do INCRA para cálculo do valor mínimo da terra nua, a partir 

do qual aplicavam-se índices deflatores; o pagamento era feito pelo beneficiário em 

prestações amortizáveis em até 20 anos, com carência de até 3 anos2061.

 Esse sistema sempre foi criticado por conta dos valores irrisórios usados para 

estabelecer o preço de áreas médias e grandes. Segundo o Tribunal de Contas da 

União (TCU), o valor cobrado na regularização de imóveis rurais era desproporcional 

ao valor pago “pelo público alvo com o mesmo perfil”, comparando os assentados do 

INCRA aos titulados de 1 a 4 m.f. do Terra Legal e considerando o valor de mercado 

para áreas maiores2062.  

 A Lei Federal nº 13.465/2017 fez algumas mudanças nesses critérios. As 

ocupações de até 1 m.f. continuam gratuitas e, acima disso, os valores do preço do 

imóvel variam entre 10% e 50% do valor mínimo por hectare definido na pauta de 

valores da terra nua, elaborada pelo INCRA, com base nos valores de imóvel avaliados 

para reforma agrária, com possibilidade de desconto de 20% em caso de pagamento à 

vista2063.

 Observe-se que a norma não adotou o valor de mercado e, por isso, manteve o 

problema da cobrança de preços irrisórios para as áreas maiores.

 Ademais, segundo a jurista e pesquisadora do IMAZON Brenda Brito2064, essa 

regra combinada com outras mudanças desferidas na PRFA, provocará na Amazônia 

2060 Constituição Federal - Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
(...)
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, 
imprescritíveis.
2061 TCU (Tribunal de Contas da União). Relatório de auditoria de conformidade no Programa Terra 
Legal Amazônia. Secretaria Geral de Controle Externo e Secretaria de Controle Externo do Amazonas. 
TC 015.859/2014-2, Relator Ministro Weder de Oliveira. Brasília, 2014.
2062 TCU, op. cit..
2063 BRITO, Brenda. Nota Técnica sobre o impacto das novas regras de regularização fundiária na 
Amazônia. Imazon. 20 jul. 2017. Disponível em <http://imazon.org.br/publicacoes/nota-tecnica-sobre-o-
impacto-das-novas-regras-de-regularizacao-fundiaria-na-amazonia/> Acesso em 11 ago. 2018.
2064 Idem Ibidem.



818 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

Legal uma perda de R$ 19 a 21 bilhões aos cofres públicos, que corresponde a diferença 

entre o valor médio de mercado dos imóveis (calculado em setembro e outubro de 

2016) e o valor a ser cobrado pelo governo com base na nova lei.

 O subsídio para os imóveis entre a faixa de 1.500 e 2.500 ha.2065  é ainda maior 

em relação a outras categorias, variando entre R$ 5,2 milhões a R$ 5,6 milhões por 

imóvel regularizado2066.

 Em razão dessas distorções, o Ministério Público Federal encaminhou algumas 

recomendações ao INCRA, visando alterar a metodologia de elaboração da pauta 

de valores de terra nua, e também ao Programa Terra Legal para que se abstenha 

de promover a regularização fundiária com base na lei de 2017, até que a referida 

autarquia realize tais adequações2067.

 Na ADI 5.771, o Ministério Público Federal também impugna essa combinação 

(preços irrisórios mais a ampliação do marco temporal e da dimensão da área 

regularizável), qualificando-a como “liquidação inconstitucional, inaceitável e ruinosa 

de bens públicos em proveito de interesses particures”2068:

A privatização em massa de bens públicos operada pela Lei 

13.465/2017 – cuja destinação deveria satisfazer, nos termos do art. 

188 da CR [Constituição Federal de 1988], a política agrícola e o plano 

nacional de reforma agrária –, tem o efeito perverso de indicar que 

a estrutura fundiária brasileira, há séculos profundamente desigual, 

conta com o aparato estatal para sua manutenção2069.

 Em suma, a Lei Federal nº 13.465/2017 permite a legalização de grandes 

ocupações ilegais de terras públicas na Amazônia, subvencionada pela sociedade 

brasileira.

2065 O Decreto nº 9.309/2018, aplicável na Amazônia só para remanescentes de projetos de 
colonização do INCRA anteriores a 1985, estabeleceu para essas áreas outras facilidades de preços e 
pagamento. Para mais detalhes, ver Sauer, S. op. cit., p. 7.
2066 BRITO, B., op. cit..
2067 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Procuradoria Geral da República. 1ª Câmara de Coordenação e 
Revisão. Recomendação nº 01/2017, com base no procedimento administrativo nº 1.00.000.015979/2011-
26. Marco Antonio Delfino de Almeida (procurador da República). Dourados, 12 jul. 2017a. Disponível 
em <http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/novas-regras-de-regularizacao-fundiaria-nao-se-aplicam-ao-
programa-terra-legal-esclarece-mpf-em-recomendacao-ao-incra>. Acesso em 11 ago. 2018.
2068 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2017b. p. 27.
2069 Idem Ibidem.
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2.5. Ainda mais retrocessos nos aspectos ambientais

Com relação à questão ambiental, as inovações legislativas de 2016 e 2017 são 

desastrosas e contrariam a própria exposição de motivos da medida provisória que, no 

seu item 44, fala em “respeito ao meio ambiente”2070. 

Em primeiro lugar, a MPv. 759/2016 parte de uma premissa duvidosa: a 

“proliferação de desmatamentos, queimadas, extração ilegal de madeiras, dentre 

outras mazelas” teria sido o resultado da não ocupação demográfica das terras da 

Amazônia Legal e a regularização fundiária possibilitaria, dentro dessa ótica, a 

“exploração sustentável dos recursos naturais”2071.

Essa assertiva é equivocada porque numerosos estudos apontam que o 

desmatamento da Amazônia é um fenômeno bastante complexo, provocado por um 

conjunto de fatores. Nesse sentido, cita-se o diagnóstico realizado pelo Plano de Ação 

para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal (PPCDAm), no início 

dos anos 2000, que apontou como causas do desmatamento: a pecuária realizada por 

grandes e médios produtores, responsável por cerca de 80% de toda área desmatada 

na região; o descumprimento da legislação ambiental; a expansão da produção da 

soja mecanizada; a grilagem; a construção de grandes obras de infra-estrutura; os 

processos de reconcentração fundiária em assentamentos de reforma agrária; os 

fluxos migratórios e outras2072. E esses aspectos não são levados em considerados pela 

premissa simplista da MPv. 759/2016.

Em segundo lugar, como se explicou no começo deste artigo, o ocupante de 

terra pública que se cadastrasse no Programa Terra Legal deveria cumprir algumas 

cláusulas resolutivas, como as de caráter ambiental – recuperação de áreas de 

preservação permanente (APP) e de reserva legal (RL), por exemplo – para obter a 

efetiva titulação da área. O cumprimento era atestado mediante vistoria obrigatória 

por parte do órgão público. 

Todavia, pela Lei Federal nº 13.465/2017, a vistoria para liberação das cláusulas 

resolutivas, que era obrigatória pela lei de 2009, passou a ser facultativa pela lei de 

2017, de modo que, segundo o Ministério Público Federal, a função ambiental do 

imóvel rural não pode mais ser conferida2073.

 Outro retrocesso é que a exigência de recuperação de APPs e de RLs, que 

2070 BRASIL, 2016, op. cit..
2071 BRASIL, 2016, op. cit., item 41.
2072 BRASIL.Presidência da República.Casa Civil. Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm). Grupo Permanente de Trabalho Interministerial para a 
redução dos índices de desmatamento da Amazônia Legal. Brasília, março de 2004, p. 9-17.
2073 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2017b. p. 44.
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era obrigatória pela lei de 2009, foi substituída pela inscrição da gleba no Cadastro 

Ambiental Rural (CAR)2074, previsto no Código Florestal, cujo prazo vinha sendo 

sistematicamente prorrogado, até que a MPv. 884/2019, convertida na Lei Federal 

13.887/2019, que deu fim ao prazo final para os donos de terras aderirem ao CAR.

De qualquer forma, o CAR como requisito ambiental da regularização fundiária 

é um instrumento frágil de proteção, sobretudo pelo seu caráter autodeclaratório2075.

Ademais, a inscrição do CAR aceita vinte e dois tipos diferentes de declaração 

de posse, além de cinco espécies de documentos de propriedade, que muitas vezes 

são precários sob o ponto de vista fundiário, isso sem falar em constatações em que 

o CAR foi usado por grileiros e invasores de terra para tentar legitimar as ocupações 

irregulares, com sobreposições2076. 

Ora, se o CAR não gera certeza de que o cadastrante do Terra Legal é legítimo 

ocupante do imóvel, como confiar na veracidade das declarações ambientais nele 

contido?

2.6. O modelo fundiário adotado para Amazônia: grilagem, privatização e concentração

No conjunto, as alterações das normativas de 2016 e 2017, mais uma vez, 

legalizam a grilagem de terras na Amazônia2077, inclusive em áreas urbanas2078.

Não é à toa que a ementa da Lei Federal nº 13.456/2017 dispõe em seu preâmbulo 

que a norma “institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos 

de alienação de imóveis da União”, deixando claro, segundo Sergio Sauer e Acácio 

Leite2079, os “incentivos ao avanço privatista sobre terras e bens públicos”. Os mesmos 

autores, ao interpretarem essa nota, observam que a privatização de terras públicas 

inclui até mesmo os assentamentos de reforma agrária:

Em outros termos, parte significativa das mudanças visam dar 

celeridade aos processos de privatização de terras públicas, tanto 

as que se encontram sob posse de famílias assentadas (via titulação 

2074 O CAR tem por objetivo criar um registro de todos os imóveis rurais no país, integrando as 
informações de áreas desmatadas, de RL, de APP, em uma base de dados para viabilizar a recuperação 
ambiental.
2075 SAUER, S. op. cit., p. 5.
2076 PIRES, Victor. Tentativas de regularizar terras com o CAR causa polêmica. Instituto Socioamiental 
(ISA), 2017. Disponível em <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/tentativa-
de-regularizar-terras-com-car-causa-polemica>. Acesso em 08 ago. 2018.
2077 SAUER, S. op. cit., p. 4 e MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2017b. p. 26.
2078 CILENTO, B. P.; BUENO, L. M. de M. op. cit., p. 112.
2079 SAUER, S. e LEITE, A. op. cit., p. 22.
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dos lotes e “consolidação” dos assentamentos) como as terras em 

regularização, sendo o principal mecanismo a emissão de títulos2080.

Ao alterar uma dezena de artigos da Lei de Reforma Agrária (Lei Federal 

nº 8.629/1993), Lei Federal nº 13.456/2017 facilitou “a mercantilização das áreas 

destinadas aos projetos de assentamentos já criados”, especialmente pela possibilidade 

de pagamento da terra nua em dinheiro, quando da aquisição por compra e venda 

“de imóveis rurais destinados à implementação de projetos integrantes do Programa 

Nacional de Reforma Agrária”2081.

Com efeito, afastou-se definitivamente o mecanismo de desapropriação-sanção 

de imóveis rurais, para fins de reforma agrária, pelo descumprimento da função social, 

e as grandes propriedades podem se transformar em ativos financeiros atraentes, 

onde as negociações, intermediadas pelo INCRA, prevaleceriam sobre as avaliações 

do imóvel, causando a dilapidação do patrimônio público2082.

3. Detalhando as mudanças impostas pela Lei Federal nº 13.467/2017

 O Quadro 1, a seguir, inspirado no trabalho de Brenda Brito, Dario Cardoso Jr. e 

Paulo Barreto2083, do IMAZON, apresenta mais detalhes sobre as principais mudanças 

impostas pela normativa de 2016 e 2017 em relação à regularização de ocupações 

rurais na Amazônia Legal.

 A primeira coluna identifica tema e dispositivo correspondente na Lei Federal 

nº 11.952/2009, atualizada pela Lei nº 13.467/2017. A segunda coluna estabelece uma 

comparação sobre como o tema era disposto na redação original de 2009 (“antes”) e 

como passou a ser considerado após as mudanças de 2017 (“depois”). A última coluna 

condensa a avaliação de alguns autores e considerações próprias.

Quadro 1: Principais mudanças na PRFA, em áreas rurais - Lei Federal nº 13.456/2017

TEMA ALTERAÇÃO (antes e depois) AVALIAÇÃO E FONTE

Tamanho 
máximo de área 

de titulação
(art. 6º, § 1o)

Antes – Correspondia a 15 m.f., não 
superiores a 1.500 ha.
Depois – A Lei elevou para 2.500 ha..

Os 1.500 ha. já era criticados; os 2.500 ha. 
implicam na legalização da grilagem e 
em concentração fundiária.  

2080 Idem Ibidem.
2081 SAUER, S. e LEITE, A. op. cit., p. 16 e 24. Ver também, art. 5º, § 7o   da Lei Federal nº 8.629/1993.
2082 SAUER, S. e LEITE, A. op. cit., p. 24.
2083 BRITO, B. CARDOSO JUNIOR, D.; BARRETO, P. op. cit..
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Marco temporal 
da ocupação

(art. 5º, IV)

Antes – O marco temporal para 
regularização correspondia às 
ocupações ocorridas até 1/dez./2004.
Depois – Passou para 22/jul./2008.

É a legalização da ilegalidade: quem 
ocupou terras após 2004 já sabia que 
fazia ilegalmente.

Regularização 
de ocupação 
feita após o 

marco temporal 
(art. 38, § único) 

Antes – Possibilidade inexistente para 
ocupações de imóveis rurais.
Depois – Admite-se a “venda direta de 
imóveis” da União, pelo valor máximo 
da terra nua, em caso de ocupações 
posteriores a 22/jul./2008 ou em 
áreas que tenha havido interrupção 
da cadeia alienatória posterior 
à referida data, caso o tempo de 
ocupação seja igual ou superior a 5 
anos e apurado até a data da entrada 
em vigor da MPv. 759/2016. Na 
prática, permitiu-se a regularização 
de ocupações iniciadas até 2013.

- É uma alienação onerosa, mas sem 
licitação, de ocupação irregular posterior 
a 22/jul./20081 
- Uma “das piores mudanças” porque 
“estimula novas ocupações” criando a 
expectativa de novas alterações futuras 
para beneficiar ocupações ainda mais 
recentes; o valor da terra é maior nesses 
casos, mas ainda está muito abaixo 
do valor de mercado: “uma vez que o 
imóvel seja quitado, o seu dono terá alta 
lucratividade com sua venda”; amplia-se 
ainda a anistia ao crime de invasão de 
terras públicas2.

Claúsulas 
resolutivas sobre 
a função sócio-
ambiental da 
propriedade

(art. 15)

Antes – Cláusulas resolutivas com 
prazo de 10 anos: aproveitamento 
racional e adequado, averbação de 
RL ou compensação, recuperação 
de APPs, respeito à legislação 
do trabalho e às condições de 
pagamento da terra.
Depois – Mantido o prazo de 10 anos, 
que pode se estender até a quitação; 
as cláusulas resolutivas passaram a 
ser: destinação agrária, respeito a 
legislação ambiental, inscrição no 
CAR, ausência de trabalho escravo, 
observância das condições de 
pagamento.

A titulação não está mais condicionada 
a recuperação de APP e RL, mas somente 
ao preenchimento do CAR, o que é 
negativo3, isso sem falar que a validação 
dos dados incluídos no CAR tem sido 
lenta, o que compromete a efetiva 
recuperação ambiental na área titulada.

Descumprimento 
de cláusula 
resolutiva 
ambiental 

(art. 15 e §s)

Antes – O desmatamento irregular 
em APP e RL na vigência das cláusulas 
resolutivas, implicava na rescisão do 
título e na reversão da área em favor 
da União.
Depois - A MPv. 759/2016 previa 
a mesma penalidade, mas a Lei 
13.456/2017 a revogou.

- A lei de 2009 previa a retomada da 
terra em caso de descumprimento das 
cláusulas resolutivas, mas auditoria do 
TCU4 constatou descumprimentos de 
cláusulas resolutivas sem retomada da 
área.
- A mudança foi negativa, pois a ameaça 
de perder a terra era um entrave para o 
desmatamento ilegal. O Cógido Florestal 
prevê a recuperação de RL desmatada 
em até 20 anos, portanto o beneficiário 
poderá manter a área desmatada por 

um longo prazo5.
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Vistoria para 
liberação 

das cláusulas 
resolutivas

(art. 16)

Antes – As cláusulas resolutivas só 
seriam liberadas “após vistoria”.
Depois – Saiu do caput a expressão 
“após vistoria” e foi substituído 
por “após a verificação do seu 
cumprimento” [das clausulas 
resolutivas]. Essa verificação é feita 
por meio de juntada de documento 
aos autos do procedimento 
administrativo de regularização. Se 
os documentos forem insuficientes, aí 
sim haverá a vistoria.

A vistoria para liberação de clausulas 
resolutivas, que era obrigatória pela lei 
de 2009, passou a ser facultativa pela 
lei de 2017. Algumas cláusulas podem 
ser fiscalizadas remotamente, mas 
outras a verificação só pode ocorrer 
presencialmente, por isso essa questão 
demanda regulamentação sobre 
como liberar cada um das cláusulas 
resolutivas6.

 

Indenização de 
benfeitorias
(art. 18 e §s)

Antes – O descumprimento das 
clausulas resolutivas implicava 
em rescisão do título de domínio 
ou termo de concessão e reversão 
da área em favor da União, com 
indenização das benfeitorias útleis 
e necessárias, “desde que realizadas 
com observância da lei”. 
Depois – Previsão de indenização 
pelas acessões, levantamento 
das benfeitorias voluptuárias e 
restituição dos valores pagos com 
dedução de 15% a título de multa e 
0,3% por mês de ocupação desde o 
início do contrato. 

O pagamento de indenizações favorece 
quem não cumpriu as cláusulas 
resolutivas; a lei deveria prever um 
desconto a título de infrações e danos 
ambientais causados à área. A redação 
original da PRFA condicionava a 
indenização pelas benfeitorias desde 
que fossem realizadas com observância 
da lei, mas a Lei 13.456/2017 suprimiu 
essa condição, abrindo brecha para a 
indenização por benefeitoria construída 
ilegalmente em APP 7

Valor da terra
(art. 12)

Antes – Onerosa de 1 m.f. a 1.500 ha., 
com base no valor mínimo da planilha 
de preços referencias; áreas acima de 
4 m. f. era cobrado a topografia feita 
pelo Poder Público.
Depois – A lei manteve a alienação 
onerosa de 1 m.f. até 2.500 ha. e criou 
uma cobrança conforme o tamanho 
do imóvel, variando de 10% a 50% 
do valor mínimo da pauta de valores 
da terra nua, previsto na planilha 
de preços referencias do INCRA, 
baseando-se em valores cobrados 
para a reforma agrária; foi mantida 
a cobrança da topografia acima de 4 
m.f.

- Continou a prática de cobrar valores 
ínfimos, muito abaixo do mercado, “com 
claro estímulo à ocupação de terras 
públicas, considerando a lucratividade 
esperada com posterior venda do 
imóvel”; recomenda-se a adoção do 
valor de mercado como referencial, 
mantendo gratuidade apenas para áreas 
abaixo de 1 m.f.8 
- O valor cobrado (menos da metade do 
valor de mercado) legaliza a grilagem e 
estimula mais ocupação ilegal9(SAUER, 
2018, p. 7). 
- O texto da lei não impede que áreas 
de 2.500 ha. sejam regularizadas com 
índices próximos a 10% do preço mínimo, 
afinal a lei apenas estabelece um teto de 

50%10.

Fontes: as citadas em nota de rodapé.

1  SAUER, S. op. cit., p. 6
2  BRITO, B. CARDOSO JUNIOR, D.; BARRETO, P. op. cit..
3  Idem Ibidem.
4  TCU, op. cit., p. 24-25.
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5  BRITO, B. CARDOSO JUNIOR, D.; BARRETO, P. op. cit..
6  BRITO, B. CARDOSO JUNIOR, D.; BARRETO, P. op. cit..
7  Idem Ibidem.
8  Idem Ibidem.
9  SAUER, S. op. cit., p. 7.
10  SAUER, S. e LEITE, A. op. cit., p. 31.

Organizado por: Paulo Roberto Cunha

4. Perspectivas de mais alterações para PRFA

 Em dezembro de 2019, o presidente da República editou a MPv. 910/2019, que 

estabelecia novas mudanças e critérios para a regularização fundiária de imóveis 

da União, incluindo as terras públicas da Amazônia Legal, que trazia ainda mais 

retrocesso ambiental, favorecia ainda mais a grilagem de terras e potencializava os 

conflitos fundiários. 

 Como a medida provisória não foi votada pela Câmara das Deputados, em razão 

da pandemia de coronavírus, ela perdeu validade em 19/mai./2019 e os deputados 

resolveram apresentar um projeto de lei em substituição à medida, o PL 2.633/2020, 

cujo texto se encontra em análisa pelo deputado relator.

 O PL 2.633/2020 manteve parcialmente o texto da MPv. 910/2019 e, portanto, 

há expectativa de novas mudanças das regras de regularização fundiária para o 

futuro, com ainda mais degradação ambiental, perda de arrecadação por parte do 

Poder Público, com consequente prejuízo para toda sociedade brasileira, e benefícios 

ao praticantes de grilagem e de invasão de terras públicas, o que se coaduna com a 

política sócioambiental do atual governo de “passar a boiada” para aceler o processo 

de desmonte institucional e legal de proteção ao meio ambiente do país, notadamente 

da Amazônia.

Conclusões Articuladas

1. As alterações legislativas feitas pela Lei Federal nº 13.467/2017 no conteúdo 

material da PRFA impactam de forma nociva a estrutura fundiária e ambiental da 

Amazônia.

2. As inovações da Lei Federal nº 13.467/2017 permitem acabar com o estoque 

de terras públicas federais na Amazônia e em outras regiões do país; trata-se de 

nefasta privatização de grandes extensões de terras públicas, com potencial de gerar 

concentração fundiária, êxodo rural de agricultores familiares para as periferias das 

cidades e danos ambientais. 
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3. O artigo apresentou fortes indícios de que os mecanismos de transferência de terras 

públicas para particulares criados pela Lei Federal nº 13.467/2017 legitimam os casos 

de grilagem. 

4. A agenda política do governo do presidente Michel Temer (2016-2019) era 

representada pelo documento “Uma ponte para o futuro”, publicado em outubro 

de 2015, que estava alinhada ao ideário neoliberal, pois tinha como pressupostos a 

execução de “uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada”, via 

“transferências de ativos que se fizerem necessárias”2084; nesse contexto, os mecanismos 

da Lei Federal nº 13.467/2017 simbolizam uma verdadeira “ponte para o futuro” de 

grileiros e de latifundiários.

5. O PL 2.633/2020, que se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados e cujo 

texto é bem parecido com aquele da MPv. 910/2019, prevê novas mudanças das regras 

de regularização fundiária, com ainda mais retrocessos para a proteção ambiental e a 

estrutura fundiária da Amazônia, o que se coaduna com o projeto do atual governo de 

“passar a boiada” para acelerar o desmonte institucional e legal da política ambiental 

do país.

2084  PMDB (PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO). Uma ponte para o futuro. 
Brasília: Fundação Ulysses Guimarães, 2015. Disponível em: <http://pmdb.org.br/wp-content/
uploads/2015/10/RELEASE-TEMER_A4-28.10.15-Online.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2018.
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INRTODUÇÃO

Na atual realidade que vivenciamos, o desenvolvimento das responsabilidades 

educativas contribui indubitavelmente para promover os direitos de acesso à 

informação ambiental e de acesso à participação dos povos indígenas no processo de 

tomada de decisões em assuntos ambientais. 

Seguindo a linha de entendimento de Alexandra Aragão, Fernanda Oliveira 

e Alice Sobral sobre a relação íntima entre educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável, defende-se que “o desenvolvimento de uma cultura cívica contribui sem 

margem para dúvidas para potenciar à informação e por consequência à participação 

ativa daqueles a quem as decisões dizem respeito”2085. Assim, dentro da expressão 

“o desenvolvimento de uma cultura cívica” pode ser inserido o desenvolvimento 

das responsabilidades educativas. E, elas estão direcionadas à defesa e melhoria da 

qualidade ambiental, especificadamente à defesa e preservação das áreas ecológicas 

e culturalmente sensíveis, como as áreas ocupadas pelos povos indígenas, que incluem 

os bens ali encontrados.   

Assim, levando em consideração o artigo 225, parágrafo primeiro, inciso VI, da 

Constituição Federal, e o artigo 7º da Lei 9.795/1999, que instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental, regulamentada pelo Decreto 4.281/2002, as responsabilidades 

2085 ARAGÃO, Alexandra; OLIVEIRA, Fernanda Paula; CONDE, Alice Sobral. Educação ambiental e 
urbana para o desenvolvimento sustentável. RevCEDOUA, n. 33, v. 17, 2014, p. 135.



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

827

educativas envolvem todos os agentes ambientais, públicos e privados, do SISNAMA, 

às organizações não governamentais que atuam em Educação Ambiental. É um poder 

dever compartido entre Estado e coletividade. 

Impõe-se, desse modo, a premência de exigir dos atores sociais, não só 

dos agentes públicos, num contexto de corresponsabilidades diferenciadas, o 

desenvolvimento de boas práticas sociais e ambientais, que incluem às boas práticas 

culturais, em prol dos povos indígenas. 

As boas práticas são também obrigações jurídicas, em conformidade com a 

legislação nacional vigente de educação ambiental, se quisermos, de fato, assegurar 

a educação continuada, preponderante para o desenvolvimento humano continuado. 

Nesse sentido, inserem-se aqui atitudes, habilidades e competências voltadas para a 

salvaguarda do equilíbrio ecológico como essencial à sadia qualidade de vida. Ou, 

precisamente atitudes, habilidades e competências direcionadas para a salvaguarda 

do equilíbrio ecológico como essencial ao bem viver dos povos das florestas. 

É sob esse viés que se desenvolve o presente artigo e, por isso, desde logo, afirma-

se: as responsabilidades educativas são deveres socioambientais eminentes! Elas 

devem ser desenvolvidas e constituídas de elementos sociais, culturais e ecológicos, 

sobremaneira dignificantes. 

O desenvolvimento das responsabilidades educativas não é panaceia para 

todos os problemas jurídicos, precisamente os problemas jurídicos na seara da 

proteção dos direitos ambientais associados a temática da proteção dos direitos 

humanos dos povos indígenas. Porém, o seu desenvolvimento é um instrumento 

fundamental e valioso para auxiliar à promoção dos direitos de acesso, como os 

direitos de acesso à informação ambiental e de acesso à participação dos povos 

indígenas, como grupos socioambientalmente vulneráveis, no processo de tomada de 

decisões em assuntos ambientais.

Nesse contexto se propõe analisar os direitos de acesso à informação 

ambiental e de acesso à participação dos povos indígenas no processo de tomada 

de decisões em assuntos ambientais, segundo a Convenção de Aarhus e o Acordo 

Regional na América Latina e no Caribe. Isso porque tais instrumentos normativos são 

mecanismos essenciais para a promoção da democracia ambiental, bem como a sua 

operacionalidade. 

Em todo caso, o próximo tópico tem o objetivo de destacar as quatro 

responsabilidades educativas, que foram selecionadas pelo estudo, por representarem 

deveres socioambientais imprescindíveis. 
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1. As responsabilidades educativas 

Cabe, desde logo, salientar que, conforme o artigo 2º da Lei 9.795/1999, que 

instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, ancorada pelo Capítulo 36, da 

Agenda 21 Global, as responsabilidades educativas são deveres socioambientais 

eminentes, estritamente relacionadas aos deveres constitucionais da cidadania. 

Nesse diapasão, segundo preconiza os artigos 4º e 5º da Lei 9.795/1999, as 

responsabilidades educativas têm conteúdo educacional que “compreende elementos 

científicos, técnicos, culturais políticos e éticos, entre outros. Importa saber que esses 

elementos (ou aspectos) acham-se indissociavelmente relacionados”2086. Em todo 

caso, elas devem ser “componentes essenciais e permanentes da educação nacional, 

devendo estar presentes, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não formal”2087.

Entre as possíveis responsabilidades educativas, serão destacadas no presente 

artigo quatro responsabilidades, tais como: 

(1) Proteção do meio ambiente. Sob um ângulo mais abrangente, tomando em 

consideração o conteúdo direcionado à cidadania ambiental, intrínseco no artigo 

225 da Constituição Federal, somos guardiães do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Entende-se, assim, conforme assevera Édis Milaré, que “o escopo da 

gestão é proporcionar a essa mesma sociedade elementos para construir o seu bem-

estar, mediante exercício dos seus direitos e deveres, o usufruto ou fruição dos bens e 

benefícios que a natureza e a lei lhe proporcionam (...)”2088. 

Não pode, realmente, haver dúvida de que, alicerçado pela ética da 

solidariedade (sincrônica e diacrônica), a proteção do meio ambiente é uma 

responsabilidade educativa imprescindível, se quisermos reverter paulatinamente o 

nosso estilo de vida “ecologicamente depredador, socialmente perverso, politicamente 

injusto, culturalmente alienado e eticamente repulsivo”2089. Agora, percebe-se, sob 

uma perspectiva mais positiva, o progressivo aumento de uma consciência ambiental. 

Ou melhor, seguindo a linha de pensamento de Boaventura de Sousa Santos, a 

modernização científico-tecnológica está hoje, paradoxalmente, a contribuir para a 

construção de um “novo paradigma, o paradigma de um conhecimento prudente para 

2086 Artigos 4º e 5º da Lei 9.795/1999. 
2087 Artigo 2° da Lei 9.795/1999. 
2088 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 11. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 237.
2089 GUIMARÃES, Roberto. A ética da sustentabilidade e a formulação de políticas de desenvolvimento. 
In: SILVA, Marina (Org.). O desafio da sustentabilidade: um debate socioambiental no Brasil. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2001, p. 51.
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uma vida decente”2090. A construção desse novo paradigma é uma necessidade e uma 

preocupação comum e global. 

Sob um outro ângulo, agora mais preciso e específico, com base nos sujeitos – os 

povos indígenas - aqui escolhidos pelo estudo, deriva-se da primeira responsabilidade 

educativa, ora colocada, o dever eminente de se proteger as áreas culturais e 

ecologicamente sensíveis, como as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos 

indígenas.

Levando em conta o artigo 2º do Decreto 7.747/2012, que instituiu a Política 

Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, o etnomapeamento e 

o etnozoneamento devem ser vistos como mecanismos importantes para a proteção 

territorial e ambiental das áreas ocupadas (e não ocupadas, mas tem uma acepção 

etnológica) pelos povos indígenas. 

Em verdade, os povos indígenas “compõem 5% da população do mundo, mas 

nutrem 80% da diversidade cultural do mundo. Estima-se que eles ocupem 20% 

da superfície terrestre do globo, mas nutram 80% da biodiversidade do mundo em 

terras ancestrais”2091. Eles desempenham um papel fundamental na salvaguarda, 

manutenção, produção e recriação do seu entorno natural, ao mesmo tempo em que 

o seu ambiente natural não existe sem a diversidade das suas expressões culturais, 

que lhes proporcionam a própria existência, o seu bem viver e os interesses do próprio 

meio ambiente em si considerado.

A exigência de um ambiente saudável é vital para a sobrevivência material e 

simbólica dos povos indígenas. Pode-se afirmar que a integridade física, espiritual, 

psicológica e moral desses povos tem uma relação de dependência com a integridade 

ecológica de seu habitat e que essa dependência reflete e cria sensivelmente uma 

espécie de apologia à sacralidade da Mãe Terra. Eles têm um dever existencial de 

preservar e proteger a natureza. Trata-se, desse modo, de entender a vida como um 

fenômeno unitário e de pertença, e que não existe simplesmente uma ruptura ou 

descontinuidade entre o homem, a natureza e, por conseguinte, o seu legado cultural. 

Incluem-se nessa ideia o seu sistema de conhecimento, as suas inovações e suas 

práticas tradicionais2092.  

(2) Gestão dos bens ecológicos e culturais.  É sob essa ideia que se deve salientar 

2090 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 7. 
ed. Porto: Afrontamento, 1999, p. 91.
2091 United Nations Department of Public Information. State of the World’s Indigenous Peoples. 
Disponível em: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/press%20package/sowip-
press-package-en.pdf. Acesso em 9 de março de 2020. (Tradução nossa).
2092 MILTON, K. Nature and the environment in indigenous and traditional cultures. In: COOPER, 
David E.; PALMER, Joy A. (Eds.). Spirit of the environment: Religion, value and environmental concern. 
London: Routledge, 1998, p. 87.
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que há ainda o dever eminente de se gerir responsavelmente a posse da terra, da pesca 

e das florestas. 

O que se deve ter em mente que a gestão responsável da posse da terra, da 

pesca e das florestas exerce papel preponderante, ora na proteção dos direitos de 

propriedade e posse de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas (artigo 

14 da Convenção n.169 da OIT), ora no acesso equitativo à terra, à pesca e às florestas, 

como meio de aliviar e até mesmo erradicar a fome que assola várias comunidades 

tradicionais2093. Portanto, a gestão responsável dos bens ecológicos e culturais deve 

ser priorizada, até porque se pode desenvolver paulatinamente uma gestão pautada 

também na responsabilidade ecocêntrica, ao contrário de uma responsabilidade 

essencialmente antropocêntrica.

(3) Gestão de resíduos. Responsabilidade educativa que atualmente 

assume grande relevância, uma vez que todos são gestores de resíduos, adotando 

comportamentos de índole preventiva no tocante a produção de resíduos, que incluem 

ações positivas que se inicia desde a simples a reutilização à valorização dos resíduos. 

Assim, o artigo 77, caput, do Decreto 7.404/2010, que regulamenta a Lei 

12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), traz em seu 

bojo a educação ambiental no contexto da PNRS, “tem como objetivo o aprimoramento 

do conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo de vida relacionados 

com a gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos”2094. 

Sob a análise da terceira responsabilidade e levando em conta o artigo 7º, inciso 

III, da Lei 12.305/2010, que preconiza o objetivo de estimular à adoção de padrões 

sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, frisa-se que existe um valor 

econômico para o uso e um valor econômico para o não uso dos bens ecológicos e 

culturais. Incluem os conhecimentos tradicionais, as expressões culturais tradicionais, 

as manifestações das culturas dos povos indígenas, o conhecimento das propriedades 

da fauna e da flora, as tradições orais, as literaturas, os desenhos, os esportes e jogos 

tradicionais e as artes visuais e interpretativas.

Assim, há um dever eminente de levar em conta os valores econômicos total 

dos bens envolvidos, como o valor de uso e o valor do não uso. Acontece que na 

lógica de consumo os valores levados em consideração são, sobremaneira, os valores 

2093 Em 2012, em Roma, a Comissão de Segurança Alimentar Mundial recepcionou as Diretrizes 
Globais Voluntárias sobre o Governo Responsável da Posse da Terra, da Pesca e das Florestas. Trata-se 
de um documento composto por princípios e práticas que acabam ditando comportamentos no que 
concerne à posse de terra, à pesca e às florestas. (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF UNITED 
NATIONS. Voluntary guidelines on the responsible governance of tenure of land, fisheries and forests in 
the context of national food security. Rome: FAO, 2012. Disponível em: http://www.fao.org/docrep/016/
i2801e/i2801e.pdf. Acesso em 10 de junho de 2020.)
2094 Artigo 77, caput, do Decreto 7.404/2010, regulamenta a Lei 12.305/2010.
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econômicos externos, deixando de lado os demais valores, notadamente essenciais, 

como o valor de uso (valores direto e indireto) e o de não uso (valores bequest e de 

existência). E, além de não tomar como base os valores econômicos total dos bens, há 

ainda o uso excessivo dos bens, que se transformam com muita facilidade em recursos 

e rejeitos, que, infelizmente eles têm uma disposição final ambiental e culturalmente 

inadequada. 

(4) E, por fim, a quarta responsabilidade socioambiental educativa deve ser 

aqui colocada. Isso porque se defende que somos também lançadores de alertas 

nos contextos social, ambiental e até económico. E, devemos tomar em conta as 

vulnerabilidades sociais. 

Sob uma perspectiva abrangente, a vulnerabilidade pode ser, inicialmente, 

entendida como a “especial susceptibilidade dos valores expostos aos riscos, que faz 

com que sofram danos anormalmente graves por ocasião de uma catástrofe”2095. 

No caso da vulnerabilidade social, entende-se que pode ser de dois tipos: a 

vulnerabilidade social pessoal e a vulnerabilidade social patrimonial. No caso específico 

da vulnerabilidade social pessoal, ela refere-se a determinados indivíduos ou grupos 

de indivíduos que são potencialmente vulneráveis por serem mais propensos a sofrer 

as intensidades dos danos resultantes de desastres naturais. Nessa tessitura, para Susan 

L. Cutter há uma relação intrínseca entre a vulnerabilidade social e as catástrofes 

naturais2096. Quando Susan L. Cutter, por exemplo, analisa os impactos deixados pelo 

furacão Katrina, ela constata que os pobres, os negros, as mulheres e as crianças foram 

as que mais sofreram danos graves em razão de catástrofes naturais. Mas, não há um 

rol taxativo de indivíduos ou grupos de indivíduos que são mais suscetíveis de sofrerem 

tais danos; há, apenas, um rol exemplificativo e, consequentemente, existem vários 

tipos de vulnerabilidade social. 

Assim, os vulneráveis sociais são diversos e heterogêneos. As pessoas idosas 

e as crianças, por exemplo, são potencialmente vulneráveis pelo fator idade. Os 

desempregados e as pessoas de baixa renda, por sua vez, são potencialmente 

vulneráveis economicamente. Já as grávidas, os deficientes e os moribundos são 

vulneráveis determinados. E os imigrantes e os povos indígenas são potencialmente 

vulneráveis por exclusão social2097. Cabe salientar também que os fatores biofísicos 

2095 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Prevenção de riscos na União Europeia: O dever de tomar 
em consideração a vulnerabilidade social para uma proteção civil eficaz e justa. Revista Crítica de 
Ciências Sociais, v. 93, jun. 2011, p. 72.
2096 CUTTER, Susan L. Hazards, Vulnerability and Environmental Justice, London: Earthscan, 2006, 
p. xxvii.
2097 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. A natureza não tem preço... mas devia: O dever de valorar 
e pagar os serviços dos ecossistemas. In: OTERO, Paulo; QUADROS, Fausto de; SOUSA, Marcelo Rebelo. 
Estudos em homenagem ao professor doutor Jorge Miranda. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 87.
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de exposição aos riscos determinam também os sujeitos vulneráveis, uma vez que um 

desastre atinge mais intensamente aquelas pessoas que se encontram localizadas 

em áreas de risco. A intensidade e a magnitude dos danos sofridos influenciam a 

capacidade de resistência e de resiliência dos grupos vulneráveis atingidos, tornando-

os ou não mais débeis2098.

É válido, em tal contexto, concluir que se resultam das quatro responsabilidades 

educativas, acima elencadas, conforme alude Maria da Glória Dias Garcia, uma vertente 

comunitária, fundamental e valiosa, “cada um, na singularidade do agir, participa 

de uma tarefa que a todos respeita”2099. Evidentemente, o desenvolvimento dessas 

responsabilidades tem a potencialidade de contribuir para a promoção dos direitos 

de acesso à informação ambiental e de acesso à participação dos povos indígenas no 

processo de tomada de decisões em assuntos ambientais.

2. O direito à informação ambiental e o direito à participação do público em processos 

decisórios sobre assuntos ambientais

O presente ponto analisará o conteúdo normativo da Convenção de Aarhus e 

do Acordo regional sobre o Acesso à Informação, à Participação Pública e à Justiça em 

Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe. 

A análise de tal conteúdo será limitada, pois se objetiva fazer um viés de 

interpretação direcionado aos sujeitos de proteção, ou seja, os povos indígenas. 

2.1 A contribuição da Convenção de Aarhus

A Convenção da Comissão Econômica para a Europa das Nações Unidas (CEE/

ONU) sobre Acesso à Informação, Participação do Público no Processo de Tomada de 

Decisão e Acesso à Justiça em Matéria do ambiente, também chamada de Convenção 

de Aarhus, foi assinada em Aarhus, na Dinamarca, em 25 de junho, de 1998, vigorando 

no âmbito interno europeu desde 30 de outubro de 2001. Esse Tratado objetiva 

assegurar os direitos de acesso à informação, de acesso à participação e de acesso à 

justiça em matéria do ambiente. Para esses fins, o documento internacional de caráter 

vinculativo estabelece obrigações jurídicas para os Estados signatários.

O documento tem enorme importância por conferir representatividade aos 

2098 CUTTER, Susan L. Hazards, Vulnerability and Environmental Justice, London: Earthscan, 2006, 
p. 82.
2099 GARCIA, Maria da Glória Dias. O lugar do Direito na protecção do ambiente. In: SOUSA, Marcelo 
Rebelo de; GOMES, Carla Amado (Eds). Estudos de Direito do Ambiente e Direito do Urbanismo. Lisboa, 
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, 2011, p. 31.
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princípios da responsabilização e da transparência. Além de que ele dá um decisivo 

valor jurídico-normativo internacional aos direitos humanos do ambiente, ratificando 

o princípio 1º da Declaração de Estocolmo sobre Ambiente Humano, o princípio 10 da 

Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, a Resolução da Assembleia 

Geral n. 37/7, de 28 de outubro de 1982, sobre a Carta Mundial da Natureza, e a 

Resolução n. 45/94, de 14 de dezembro de 1990, sobre a Necessidade de Assegurar um 

Ambiente Saudável para o Bem-Estar dos Indivíduos.

Ela também tem o mérito de ratificar o conteúdo normativo da Carta Europeia 

sobre Ambiente e Saúde, recepcionada na Primeira Conferência Europeia sobre 

Ambiente e Saúde, em 1989, salientando, dessa forma, a progressiva prioridade da 

proteção do ambiente no âmbito regional europeu. A importância normativa e o relevo 

prático da Convenção contribuem para o fortalecimento da proposta ‘Ambiente para 

a Europa’. 

Trata-se de um crucial instrumento protetivo, uma visão ampla de meio 

ambiente, abrangendo não só o ambiente natural, mas também o ambiente cultural.  

A Convenção é um mecanismo de proteção do direito que todas as gerações 

presentes e futuras vivam em um ambiente adequado à saúde e ao bem-estar. Portanto, 

retira-se no texto normativo do presente documento internacional uma verdadeira 

aula de educação ambiental. 

2.1.1 O direito à informação ambiental 

Nos termos do artigo 1º da Convenção de Aarhus, os Estados signatários estão 

vinculados pelo dever de garantir a todos os indivíduos sob a sua jurisdição os direitos 

de acesso à informação ambiental, à participação do público no processo de tomada 

de decisões e à justiça em matéria do ambiente.

No tocante ao acesso à informação ambiental, seguindo a linha de 

entendimento dos artigos 4º e 5º da Convenção que recepcionam o direito à 

informação ambiental, é perfeitamente correto ressaltar, num sentido amplo, que 

as autoridades públicas, em resposta a um pedido de informação ambiental, têm a 

obrigação jurídica de colocar à disposição de todos os envolvidos tal informação, que 

incluem cópias das documentações que contêm a informação solicitada. 

Num sentido mais estrito, objetivando delimitar o objeto de estudo, as 

autoridades devem também assegurar que, em resposta a um pedido de informação 

ambiental, os povos indígenas, em conformidade com a legislação europeia e legislação 

internacional de proteção dos direitos humanos dos povos indígenas, tenham acesso 
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a tal informação, de acordo com o caso em tela. Se os povos Saami, por exemplo, do 

norte da Escandinávia, requisitarem um pedido de informação ambiental, ou melhor 

uma informação que envolvam tais povos, por terem relação com o ambiente, então 

exigirá das autoridades públicas competentes um dever indeclinável.

Não obstante, levando em conta os artigos supramencionados, que preveem o 

direito (restrito) de recusa a um pedido de informação, torna-se necessário registrar 

que o regime de exceção é tão somente cabível quando estiver fundado na verdadeira 

excepcionalidade. Ou seja, a responsabilidade que incumbe ao sujeito estatal deve 

influenciar “a forma de prestação, os resultados que têm produzidos, os benefícios 

sociais, a necessidade de ampliação, redução ou substituição, e, enfim, todos os 

aspectos que constituam real avaliação do que está sendo executado”2100.

Ainda nessa linha de análise, no que tange, por sua vez, à divulgação 

de informações que possam afetar negativamente a confidencialidade dos 

procedimentos das autoridades públicas, pode-se dizer que a confidencialidade só 

poderá ser autorizada provisoriamente enquanto a busca, o recebimento e a difusão 

da informação comprometerem os bens tutelados que estão, consequentemente, 

sendo resguardados pelo sigilo. Em termos jurídico-obrigacionais, cabe aos Estados o 

ônus da prova de demonstrar a necessidade da confidencialidade. Enfim, o acesso à 

informação deve ser aplicado rigorosamente sob pena de violar os direitos humanos 

dos povos indígenas, pois o direito de acesso à informação tem que prevalecer diante 

de um questionamento ou de uma lacuna legal procedimental.

O fato é que cabem às autoridades funções públicas de primar pela 

transparência, pela acessibilidade real das informações e por procedimentos 

compatíveis e adequados à realidade em causa, especificadamente à realidade 

pautada na governança tradicional. 

2.1.2 O direito à participação do público em processos decisórios sobre assuntos 

ambientais

Em matéria ambiental, o acesso à participação do público ganha significação 

elevada no texto normativo da Convenção de Aarhus. O artigo 6º, n. 2, reconhece que 

o público envolvido será “informado de forma adequada, atempada e efetiva na fase 

inicial de um processo de tomada de decisões em matéria ambiental, através de aviso 

público ou individualmente (...)”2101.

2100 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, p. 295.
2101 Artigo 6º, n. 2, da Convenção de Aarhus.
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Assim, levando em conta a grandeza do artigo acima mencionado, é importante 

fazer ponderações a seu respeito, na medida em que nele aflora, com particular 

incidência, a necessidade da participação dos povos indígenas nos procedimentos 

de tomada de decisões referentes às atividades que envolvem o ambiente. Para esse 

efeito, esses povos serão informados de forma adequada, atempada e efetiva “o mais 

cedo possível no processo, quando todas as opções estiverem em aberto e possa haver 

uma participação efectiva do público”2102.

Há necessidade de uma abordagem participada em todas as fases de tomada 

de decisões. Essa abordagem deve acontecer não só na fase inicial, mas em todos os 

procedimentos, reforçando, em especial, a capacidade de decisão dos mais vulneráveis, 

como a dos povos indígenas. E, no caso desses povos, esse reforço contribui para 

promover o seu direito à consulta prévia, livre e informada. Logo, eles deverão ser 

informados de forma adequada, atempada e efetiva em todas as fases decorrentes 

de planos, programas e ações que abordam o papel das comunidades locais na 

preservação da natureza e da cultura.

Uma abordagem participada em todas as fases de tomada de decisões em 

assuntos ambientais deve estar aliada integralmente ao sistema de governança 

existente. Sempre que for o caso, os planos, os programas e as ações em matéria de 

ambiente devem aproveitar os sistemas locais para facilitar a gestão em longo prazo, 

a equidade e a sustentabilidade ambiental e cultural.  

Nesse viés de estudo, encaixa-se aqui ponderar que se acredita que o 

desenvolvimento das responsabilidades educativas tem a potencialidade de contribuir 

para a promoção dos direitos de acesso à participação dos povos indígenas no processo 

de tomada de decisões em assuntos ambientais.

Apesar de entender que a participação deles no processo de tomada de 

decisões, como um tipo ideal, envolve reajuste e equilíbrio de poder (community 

participation is a tool to readjust the balance of power)2103, mas se defende que envolve 

também a formação educacional contínua por parte de todos os atores sociais. 

O desenvolvimento das responsabilidades educativas tem notória relevância. 

Mas, é cediço assentar que, se esses povos em geral não são informados e a sua 

participação no processo de tomada de decisões é precária, é porque, sem dúvidas, 

os planos, os programas e as ações em matéria de ambiente que envolvam tais povos 

não são concebidos, nem manejado com o propósito real, evidente e inequívoco de 

2102 Artigo 6º, n. 4, da Convenção de Aarhus.
2103 TOSUN, Cevat. Limits to community participation in the tourism development process in 
developing countries. Tourism Management, v. 21, 2000, p. 615.
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contribuir para a proteção, preservação e valorização dos bens ecológicos e culturais, 

existentes em suas áreas sagradas.  

Se a preservação dos bens ecológicos e dos bens culturais for considerada 

isoladamente das responsabilidades de fazer e de não fazer, então os comportamentos 

de exploração apenas se perpetuarão. Pensando em combater esses comportamentos 

é que se defende o desenvolvimento das responsabilidades educativas, sob o contexto 

da adoção de medidas de acesso à informação ambiental e à participação dos 

povos indígenas nos processos de tomada de decisões em assuntos ambientais, que 

conduzem, invariavelmente, à corresponsabilidade.

Diante dessa conjectura e dando continuidade ao estudo, torna-se ainda 

pertinente apresentar o Acordo regional sobre o acesso à informação, à participação 

pública e à justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe. Esse acordo 

é também chamado de “Nova Aarhus”. Se trata de um documento normativo vinculante 

e ele constitui uma expectativa real e “(...) o círculo virtuoso entre direitos de acesso, 

proteção ambiental e direitos humanos, enfatizando que a participação informada 

e a transparência contribuem para melhorar as políticas ambientais e, portanto, 

a proteção ambiental (...)”2104. E, não bastando isso, esse instrumento tem o condão 

de contribuir para reconhecer a interdependência que de fato existe entre os povos 

indígenas e os assuntos ambientais. 

2.2. O Acordo regional sobre acesso à informação, à participação pública e à justiça 

em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe apoiou, na última 

reunião de negociação do Comité de Negociação do Acordo Regional sobre o Acesso 

à Informação, à Participação Pública e o Acesso à Justiça nos Assuntos Ambientais, 

entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março de 2018, o Acordo Regional, em âmbito da 

América Latina e do Caribe.

Assim, no dia 4 de março de 2018, adotou-se em Escazú (Costa Rica) o Acordo 

regional sobre acesso à informação, participação pública e acesso à justiça em 

assuntos ambientais na América Latina e no Caribe. 

Trata-se do primeiro documento normativo vinculante sobre assuntos 

ambientais da região e o primeiro no mundo que inclui disposições sobre os 

defensores dos direitos humanos em assuntos ambientais. O seu conteúdo corrobora 

2104 BÁRCENA, Alicia. A Revolução Digital para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo. CEPAL. 
Disponível em: http://www.cepal.org/pt-br/articulos/2015-revolucao-digital-para-odesenvolvimento-
sustentavel-e-inclusivo. Acesso em 9 de maio de 2020.
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a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em especial no seu 

princípio 10. 

Assim, pensando na ratificação do referido princípio, esse documento 

normativo traz em seu bojo o objetivo de assegurar, no âmbito regional, os direitos de 

acesso, e criar e fortalecer as capacidades e cooperação, contribuindo, assim, “para a 

proteção do direito de cada pessoa, das gerações presentes e futuras, a viver em um 

meio ambiente saudável e a um desenvolvimento sustentável”2105. 

2.2.1 O direito à informação ambiental e a inserção dos sujeitos ‘povos indígenas’  

Sob a ótica do princípio da igualdade e não discriminação, os artigos 5º e 6º do 

Acordo regional trazem um conteúdo sobre o direito de acesso - passivo e ativo - à 

informação ambiental.

O artigo 5º subdivide-se nos seguintes subtópicos: acessibilidade da informação 

ambiental; denegação do acesso à informação ambiental; condições aplicáveis ao 

fornecimento de informação ambiental; e mecanismos de revisão independentes.

No tocante a especificidade do estudo, o artigo 5º do presente instrumento 

normativo traz a lume, em especial nos n. 3 e n. 4, a temática a envolver os assuntos 

ambientais e os povos indígenas. Isso porque cabe a cada Parte facilitar o acesso à 

informação ambiental das pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade2106, no 

concerne a implementar procedimentos de assistência, levando em conta ainda suas 

condições e especificidades.

Percebe-se de forma explícita a necessidade de inserir na temática ambiental 

os povos indígenas e grupos étnicos, no tocante a dar assistência para formular 

pedidos e obter respostas. 

Desse modo, no contexto do respectivo artigo, a expressão “levando em 

conta ainda suas condições e especificidades” põe em relevo a discussão sobre o 

reconhecimento das diferenças étnicas, regionais e culturais dos povos indígenas. 

Nessa expressão pode ser inserida a “admissão da heterogeneidade cultural na 

América Latina, a coexistência de histórias diversas, articuladas parcialmente entre 

2105 Artigo 1º do Acordo Regional em âmbito da América Latina e Caribe.
2106 De acordo com o Acordo Regional, entende-se por pessoas ou grupos em situação de 
vulnerabilidade “aquelas pessoas ou grupos que encontram especiais dificuldades para exercer com 
plenitude os direitos de acesso reconhecidos no presente Acordo, pelas circunstâncias ou condições 
entendidas no contexto nacional de cada Parte e em conformidade com suas obrigações internacionais”. 
(https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/S1800493_pt.pdf. Acesso em: 15 de junho 
de 2020.)
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si, projeta-se um impedimento para a diluição das diferenças em uma globalização 

uniforme”2107. 

O artigo 6º do Acordo regional, ‘geração e divulgação de informação ambiental’, 

traz um conteúdo inovador, no tocante ao seu n. 6, porque objetivando facilitar que 

pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade tenham acesso à informação 

ambiental, as autoridades competentes têm o dever jurídico de divulgar a determinada 

informação nos diversos idiomas usados no país e de elaborar formatos alternativos e 

compreensíveis por meio de canais de comunicação adequados. 

Entende-se, nesse sentido, que o artigo ora em estudo apresenta um viés 

interpretativo voltado ao reconhecimento jurídico da diversidade étnico-cultural. A 

diversidade cultural é patrimônio regional, razão pela qual deve ser salvaguardada. 

Impõe-se, logo, obrigações aos Estados-partes na medida em que todo reconhecimento 

jurídico deve ser acompanhado de deveres de proteção. 

2.2.2 O direito à participação e a inserção dos sujeitos ‘povos indígenas’ 

A ‘Nova Aarhus’ prevê em seu artigo 7º, n. 1 e n. 17, a temática sobre a 

participação do público em processos decisórios sobre assuntos ambientais. 

Esse documento é decorrente de um processo de negociação no âmbito da 

Comissão Econômica da América Latina e do Caribe, concebido de modo a exigir dos 

Estados partes a implementação de “instâncias de participação abertas e inclusivas 

em processos decisórios sobre assuntos ambientais. 

É válido dizer que o respectivo documento tem a possibilidade de trazer um 

conteúdo significativo no que tange à participação dos povos indígenas em processos 

decisórios sobre assuntos ambientais, sugerindo oportunidades para a integração 

do público, por estarem aptas a “apresentar observações por meios apropriados e 

disponíveis, conforme as circunstâncias do processo. Antes da adoção da decisão, 

a autoridade pública correspondente levará devidamente em conta o resultado do 

processo de participação”2108.

 Nesse sentido, o artigo 7º, n. 10, do documento em estudo impôs aos Estados 

a responsabilidade de empenhar esforços para que a participação do público “seja 

adequada às características sociais, econômicas, culturais, geográficas e de gênero 

do público”. Nota-se ainda que as Partes deverão incentivar a consecução de espaços 

apropriados de consulta em assuntos ambientais, que objetiva a valorização do 

2107 ALBUQUERQUE, Antônio Armando Ulian do Lago. Multiculturalismo e direito à autodeterminação 
dos povos indígenas. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2008, p. 73.
2108 Artigo 7°, n. 7, do Acordo Regional em âmbito da América Latina e do Caribe. 
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conhecimento local, o diálogo e a interação das diferentes visões, bem como dos 

diferentes saberes. Ora, impõe-se aqui a valorização da governança tradicional. 

É perfeitamente válido destacar o n. 14, do artigo 7º, do Tratado, pois cabem 

as autoridades públicas identificar e apoiar pessoas ou grupos em situação de 

vulnerabilidade, com o fim de envolvê-los, ativamente, efetivamente e de forma 

oportuna nos mecanismos de participação. Para isso, há necessidade de se considerar 

os meios e formatos adequados, conforme a legislação nacional e internacional de 

proteção dos direitos humanos dos povos indígenas (artigo 7º, n. 15). 

A participação do público, em particular a dos povos indígenas, deve ser 

exercida com plena autonomia, adequando as suas características a ponto de 

implementar processos de participação diferenciados. 

CONCLUSÕES ARTICULADAS 

1. O desenvolvimento das responsabilidades educativas alcança o ‘cidadão’, muito 

mais do que o ‘indivíduo’, isoladamente considerado. Se trata, por um lado, de uma 

mudança paulatina e íntima. Por outro, se trata de um olhar para o outrem. Ou melhor, 

um olhar para os grupos vulneráveis, social e ambientalmente falando, como os povos 

indígenas. 

2. Entre as possíveis responsabilidades educativas, o presente artigo destacou quatro 

responsabilidades, tais como: (1) proteção do meio ambiente. (2) gestão dos bens 

ecológicos e culturais. (3) gestão de resíduos; e, por fim, (4) somos lançadores de 

alertas, devendo tomar em conta as vulnerabilidades sociais. 

3. Finaliza-se que, sob a lógica da Convenção de Aarhus e do Acordo regional no 

âmbito da América Latina e no Caribe, há o reconhecimento das abordagens informada 

e participada nas temáticas a envolver os assuntos ambientais e os povos indígenas, 

que estão intimamente correlacionadas. 

4. E, por conseguinte, tal reconhecimento gera deveres jurídico-obrigacionais aos 

Estados partes, apesar de ser notório violações de direitos de acesso. Em todo caso, 

o acesso à informação ambiental e à participação dos povos indígenas envolve a 

formação educacional contínua por parte de todos os atores sociais, num contexto de 

corresponsabilidades. 



24. A ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO 
NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO 
AOS ANIMAIS

REBECA MATHIAS LINS
Pesquisadora Líder no Núcleo de Justiça e Constituição da FGV Direito SP 

1. Introdução

O Ministério Público (MP) recebeu uma nova configuração institucional 

pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) e, desde então, protagoniza importantes 

episódios da vida política e socioambiental do país. O órgão tem ganhado grande 

expressividade em ações que vão desde o combate à corrupção até na reparação 

de vítimas dos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho, mostrando a sua 

capilaridade e relevância em desfechos de grandes questões públicas. 

Essa atuação vem na esteira de um contexto jurídico-institucional marcado 

pela entrada das instituições de justiça na arena política, dentre as quais destacamos 

o MP devido às suas vastas atribuições vinculadas às defesas dos direitos difusos e 

coletivos. Como uma decorrência desse cenário, a literatura tem destacado a relação 

entre as instituições de justiça e as políticas públicas, caminhando para a necessidade 

de incluí-las no processo político decisório. Esse diagnóstico é desafiador, tendo 

em vista que o modo de funcionamento e processo decisório (policy-making) das 

instituições de justiça é totalmente diferente das políticas.

Neste trabalho pretendemos avançar nesse campo, abordando a atuação 

extrajudicial do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) nas políticas públicas de 

proteção aos animais. A partir da construção de um banco de dados2109 dos termos 

de ajustamento de conduta (TACs) celebrados pelo MP-SP chamou a atenção a 

existência de documentos que abordavam extensamente essa política, estipulando 

2109  Esta tese é resultado parcial de pesquisa desenvolvida no Núcleo de Justiça e Constituição 
(NJC) da FGV Direito SP e financiada pelo Fundo de Pesquisa Aplicada da Presidência da FGV.
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métricas e critérios para que os municípios a executassem. Como veremos, devido à 

expressividade dos TACs relativos à proteção de animais domésticos e, dentro desses, 

os celebrados pelo Grupo de Atuação Especial em Meio Ambiente (GAEMA) do MP-SP, 

iremos nos aprofundar no conteúdo deles. 

Com essa análise, buscamos responder as seguintes perguntas: quais são os 

temas relativos à proteção animal tratados por meio dos TACs? Quais são os conteúdos 

dos TACs relativos à proteção de animais domésticos e a sua relação com as políticas 

públicas elaboradas sobre o tema? Assim, objetivamos primeiramente mapear os TACs 

classificados como “fauna” pelo próprio MP-SP e, em seguida, aprofundar os conteúdos 

relacionados aos termos celebrados pelo GAEMA sobre proteção aos animais 

domésticos. Analisando esses dados sobre a ótica das políticas públicas, pretendemos 

trazer reflexões e sugestões que podem aprimorar o uso da atuação extrajudicial do 

órgão nessa temática.

Para isso, a tese foi estruturada da seguinte forma: o item 2 aborda a relação 

entre o Ministério Público, as políticas públicas e os instrumentos extrajudiciais, 

especialmente o termo de ajustamento de conduta (TAC). O item 3 traz o conteúdo 

e as principais características das políticas de defesa animal no estado de São Paulo 

para subsidiar e contextualizar a análise empírica dos TACs realizada no item 4. Por 

fim, concluímos com os cinco pontos. 

2. O Ministério Público, políticas públicas e o termo de ajustamento de conduta

Antes vinculado ao Poder Executivo e limitado à atuação na persecução 

criminal e esfera processual cível, o órgão ganhou atribuições de defesa dos direitos 

difusos e coletivos e autonomia funcional e administrativa para executá-las. Tais 

mudanças tiveram início na legislação infraconstitucional da década de 80 e foram 

consolidadas pela CF/88. Neste item, iremos abordá-las e explicar a sua relação com 

as políticas públicas, bem como com o uso do instrumento do TAC. 

Diversas legislações ordinárias editadas nos anos 80 foram atribuindo funções 

ao MP relacionadas aos direitos difusos e coletivos e conferindo-lhe instrumentos 

judiciais e extrajudiciais de ação. A Lei no 6.398/81 instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, que inaugurou instrumentos processuais voltados a atuação do MP, como as 

ações de responsabilidade civil e criminal por danos ambientais. Igualmente, a Lei da 

Ação Civil Pública (ACP) (Lei no 7.347/85) alargou concretamente a atuação do órgão 

conferindo-lhe instrumentos de atuação judicial e extrajudicial, como o inquérito 

civil (também instituído pela CF/88), para a defesa do meio ambiente, dos direitos do 

consumidor e do patrimônio histórico. 
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Assim, essas legislações ordinárias foram conferindo novas funções e poderes 

ao órgão que, por fim, a CF/88 cristalizou em seu art. 127 como sendo a instituição 

responsável pela “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis”. As funções institucionais do MP também foram 

ampliadas, abrangendo além daquelas relacionadas à persecução criminal: as 

de defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, do zelo aos serviços de relevância pública, à proteção dos direitos 

indígenas e ao controle externo da atividade policial. Para Arantes2110, essa ampliação 

deslocou o MP da função de mera defesa do Estado para a posição de guardião de 

direitos sociais.

Para a execução de ambiciosas missões, a CF/88 conferiu ao órgão autonomia 

funcional (igualando às prerrogativas dos membros do poder judiciário: vitaliciedade, 

inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios) e independência institucional no nível 

administrativo-orçamentário (podendo esse elaborar a sua proposta orçamentária e 

de criação de cargos). Em relação aos instrumentos extrajudiciais, além do inquérito 

civil (IC) existe o termo de ajustamento de conduta (TAC), instituído pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) (Lei Federal n° 8.078/90)2111. Posteriormente, o art. 113 

do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) também incorporou o TAC, e 

modificou a Lei n°7.347/85 (Lei da ACP), ampliando a possibilidade de aplicação do 

TAC para outras áreas de proteção de direitos difusos e coletivos. 

A instauração do IC tem como objetivos apurar fatos ou indícios de fatos a 

respeito da lesão ou risco de lesão a direitos transindividuais e pode ser feita de ofício 

pelo membro do MP, por representação de qualquer cidadão ou via notícia de outros 

tribunais. Ao final da investigação, caso haja convencimento de lesão à direito, o MP 

pode ingressar com uma ACP ou celebrar um TAC2112. Caso contrário, o procedimento 

poderá ser arquivado - decisão submetida à homologação do Conselho Superior do 

MP-SP (CSMP). 

A natureza jurídica do TAC é definida por Cambi e Goes Lima como “um negócio 

jurídico bilateral e solene, com conteúdo declaratório e constitutivo de eficácia 

de título executivo extrajudicial, que tem por finalidade prevenir ou solucionar 

2110 ARANTES, R. B. Direito e política: o Ministério Público e a defesa dos direitos coletivos. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, v. 14, n. 39, p. 83–102, 1999.
2111 O seu art. 211 do ECA determina que: “os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 
interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de 
título executivo extrajudicial”
2112 Importante ressaltar que a instauração do inquérito civil não é pré-requisito para o ajuizamento 
de ação civil pública (ACP) e que existem outras possibilidades de atuação extrajudicial, como as 
recomendações e o procedimento administrativo.
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consensualmente conflitos de interesses transindividuais”2113. Ele pode ser proposto 

pelos órgãos públicos legitimados a ingressar com a ACP, exceto as associações civis, 

empresas públicas e sociedades de economia mista. Trata-se de um título executivo 

extrajudicial e, “para sua plena eficácia, deverá revestir-se da característica de 

liquidez, estipulando obrigação certa, quanto à sua existência, e determinada, quanto 

ao seu objeto”2114. O termo será assinado pelo Ministério Público e pela(s) partes(s) – 

denominadas compromitentes ou compromissárias e submetido à homologação pelo 

CSMP. 

O manual de atuação em tutela coletiva do MPF afirma que o TAC possui um 

caráter consensual entre as partes negociantes e, sob esse ângulo, configura-se como 

o melhor instrumento para a solução “efetiva dos problemas relacionados à falta 

de efetividade ou à afronta aos interesses coletivos” 2115. O documento2116 destaca 

duas grandes vantagens em relação à via judicial: (i) solução mais rápida e efetiva 

da irregularidade, visto que pressupõe boa vontade de cumprimento espontâneo por 

parte dos compromissários; (ii) prevê mecanismos exigíveis de sanção desde logo em 

caso de descumprimento2117. Também ressalta duas circunstâncias interessantes que 

favorecem a utilização do TAC e, devido a sua estrita relação com os dados analisados 

nesta pesquisa, reproduzimos abaixo:

3) grande complexidade da questão envolvida, relacionada a 
conhecimentos não-jurídicos e muito específicos, que, por isso, 
seriam tratados com muita dificuldade na via judicial, dadas as várias 
dificuldades para produção da prova (necessariamente por demoradas 
e plurívocas perícias);
4) dificuldade de se visualizar com clareza a forma de corrigir a lesão 
coletiva ou a presença de discricionariedade nessa identificação, 
circunstâncias que se evidenciam quando não se viabiliza algum 
pedido específico a ser formulado em eventual inicial.2118

2113 CAMBI, Eduardo; LIMA, Thadeu Augimeri de Goes. Compromisso de Ajustamento de Conduta 
um Eficaz Instrumento à Disposição do Ministério Público para a Implementação de Políticas Públicas 
e à Efetivação de Direitos Sociais Fundamentais Sociais. Revista dos Tribunais, V.908, p.113. Junho, 2011, 
p7-8.
2114 MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO (MP-SP). Ato normativo nº. 484-CPJ, de 5 de outubro de 
2006. Disciplina o inquérito civil e demais investigações do Ministério Público na área dos interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos, as audiências públicas, os compromissos de ajustamento 
de conduta e as recomendações, e dá outras providências. Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São 
Paulo, v.116, n.191, p.36-38, de 6 de outubro de 2006
2115 GAVRONSKI, Alexandre Amaral (org.). Tutela coletiva: visão geral e atuação extrajudicial. 
Manuais de atuação ESMPU; v.1. Brasília, Editora Pontual Ltda, 2006, p. 115.
2116 Ibid.
2117 O descumprimento do termo de ajustamento de conduta poderá gerar tanto a aplicação das 
sanções e multas previstas no próprio acordo por meio da sua execução na justiça, como a judicialização 
da demanda não resolvida, com a propositura de Ação Civil Pública. Por outro lado, o adimplemento da 
parte compromissária ao final do prazo acordado para o ajustamento, acarretará o arquivamento
2118 GAVRONSKI, Alexandre Amaral (org.), op. cit., p. 119-120.
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O manual afirma que o TAC pode ser utilizado não apenas para ajustar uma 

conduta que está em desconformidade com a lei, mas para equacionar violações 

de direitos coletivos “sem que se possa identificar exatamente qual a conduta 

contrária à lei ou, mais  especificamente,  quais  as  causas  e as responsabilidades 

desse descumprimento”2119. Trata-se, portanto, de um instrumento que admite e, por 

vezes, exige soluções que vão além do cumprimento literal da legislação, abrindo-

se uma margem de negociação maior daquela que seria possível nos estritos limites 

do pedido certo e determinado do processo civil. Devido a isso, o manual recomenda 

cuidado para que o MP não substitua o órgão público fiscalizador ou regulador em 

suas orientações ao compromissário, subvertendo o funcionamento do Estado e 

inviabilizando o trabalho do próprio MP. 

Unindo essas amplas possibilidades de negociação do MP por meio do TAC e as 

suas atribuições na defesa dos direitos difusos e coletivos, somada à ampla gama de 

direitos constitucionalizados, a sua atuação em políticas públicas era algo esperado. 

Os estudos empíricos recentes e a literatura2120 confirmam essa atuação2121 e apontam 

para a necessidade de incluir o órgão na análise das políticas públicas2122, dada a 

diversidade de instrumentos judiciais e extrajudiciais que mediam a interlocução com 

os demais poderes2123.

Arantes2124 abordou o tema das políticas públicas e da atuação extrajudicial do 

MP-SP ao analisar, especificamente, a atuação da antiga promotoria de justiça de 

cidadania (PJC) de São Paulo. O autor verificou uma preferência para o ajuizamento 

de ACPs relativas à improbidade administrativa, ao verificar que apenas 5% das ACPs 

se referiam aos serviços de relevância pública, o que significaria um foco no controle 

dos governantes. Um dos motivos que ele levanta para explicar esse comportamento 

é a complexidade das soluções envolvendo os casos de políticas públicas, que 

impossibilita a sustentação de soluções inequívocas pelo MP perante o judiciário. 

Essa conformação dos conflitos de forma inequívoca é importante para evitar que 

2119 GAVRONSKI, Alexandre Amaral (org.). Tutela coletiva:  visão geral e atuação extrajudicial. 
Manuais de atuação ESMPU; v.1. Brasília, Editora Pontual Ltda, 2006, p 121.
2120 XIMENES, S. B.; OLIVEIRA, V. E. DE; SILVA, M. P. DA. Judicialização da educação infantil: efeitos da 
interação entre o Sistema de Justiça e a Administração Pública. Revista Brasileira de Ciência Política, n. 
29, p. 155–188, ago. 2019.
2121 OLIVEIRA, Luciano Moreira de. O Ministério Público brasileiro e a implementação de políticas 
públicas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano, v. 50, p. 225-240.
2122 TAYLOR, M. M. O Judiciário e as Políticas Públicas no Brasil. Dados, v. 50, n. 2, p. 229–257, 2007.
2123 OLIVEIRA, VANESSA ELIAS DE; MARCHETTI, V. O Judiciário e o Controle sobre as Políticas 
Públicas: A judicialização da educação no município de São Paulo. 37o Encontro Anual da ANPOCS ST 
24 – Controle e participação na democracia brasileira: instituições, dinâmicas e resultados, p. 1–20, 2013.  
2124 ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e Política no Brasil. São Paulo (SP): Educ - Editora 
Sumaré, 2002.
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o argumento da discricionaridade administrativa seja utilizado pelo judiciário2125. 

Como vimos, esse motivo também foi utilizado pelo Manual do MPF como vantagem 

para a utilização do TAC. O autor também identificou uma predileção pela adoção 

de procedimentos extrajudiciais e prejudiciais, os quais representam um número dez 

vezes maior que os ajuizamentos de ACPs na PCJ no período analisado (1992-1998). 

Para ele, isso releva um efeito sombra da atuação do órgão, considerando que tais 

atos são meios importantes de pressão por TACs que suspendam atos lesivos sem que 

seja necessário recorrer ao judiciário2126. 
Com a criação desse importante instrumento de ação extrajudicial do MP, percebe-

se que CF/88 consolidou a ampliação dos poderes do órgão. Tal reconfiguração não 

se eximiu de críticas da literatura apontando como elementos: o excessivo poder de 

promotores e procuradores, com instrumentos inquisitoriais como o IC à disposição, 

sem uma necessária contrapartida de poderes externos2127 e também receios de uma 

politização excessiva do órgão2128. A possibilidade de firmar TACs sem a intervenção 

do judiciário também poderia acentuar a sua atuação política, segundo o autor.

Esse debate se complexifica com o tema das políticas públicas, que envolvem 

no âmbito normativo conceitos como democracia e representação, enquanto 

no institucional aborda temas como policy-making, ciclo de políticas públicas e 

judicialização. Podemos definir políticas públicas como

sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas 
ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um 
ou vários setores da vida social, por meio da definição de objetivos e 
estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para 
atingir os objetivos estabelecidos.2129

Uma das vertentes de abordagem mais utilizadas no campo das políticas 

públicas é a policy analysis, que explora não apenas o conteúdo dos programas 

e políticas, mas também os processos políticos e a relação interinstitucional com 

2125 Segundo o autor: “É verdade que, quando há lei regulando a matéria ou pelo menos previsão 
constitucional em determinado sentido, a margem de discricionariedade administrativa se reduz, 
limitando as possibilidades de resistência do poder público e aumentando as chances de vitória do 
Ministério Público.” 
ARANTES, Rogério Bastos, op. cit., p. 137-149.
2126 ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e Política no Brasil. São Paulo (SP): Educ - Editora 
Sumaré, 2002.
2127 GRINOVER, Ada Pelegrini. MESA REDONDA: O papel do Ministério Público entre as instituições 
que compõem o sistema brasileiro de justiça. In: SADEK, Maria Tereza (org.). O Ministério Público e a 
Justiça no Brasil. Rio de Janeiro: IDESP/Editora Sumaré, 2º Ed, 2010. p. 1-43.
2128 ARANTES, Rogério Bastos, op. cit.
2129 SARAVIA, Enrique; FERRAREZI, Elisabete. Políticas públicas. Coletâneas. Volumes, v. 1, 2007, 
p. 29.
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abordagens típicas da ciência política. É dela que vem abordagens clássicas como 

o ciclo de políticas públicas (policy cycle) – compreendendo basicamente a fase 

de formulação, implementação e avaliação2130. Resumidamente, a formulação 

compreende a elaboração dos problemas e a definição de prioridades dentre eles, 

bem como a escolha das melhores soluções e estratégias para que sejam enfrentados. 

Tais políticas podem estar presentes em programas de governo, legislações próprias 

ou em diversas normativas, com variados graus de especificação dos métodos 

adotados2131. A implementação é a execução das soluções escolhidas, aplicando-se 

a lei ou programa nos termos, métodos e estratégias por ele escolhidos. Por fim, a 

fase de avaliação de uma política pública busca medir seus efeitos de acordo com 

as metas formuladas, examinando a adequação entre os meios empregados e os fins 

alcançados2132.

O estudo de Ximenes et al.2133 insere o sistema de justiça no processo de políticas 

públicas, analisando para isso o efeito da judicialização da política de educação 

infantil no município de São Paulo tanto para o Executivo quanto para o sistema de 

justiça, tendo em vista que o MP e a Defensoria Pública estavam envolvidos na ACP que 

originou esse diálogo. O argumento central do artigo é que há uma via de mão dupla 

no processo de judicialização, “com efeitos institucionais para o Executivo municipal e 

para os órgãos do sistema de justiça, e efeitos para as políticas públicas de educação 

infantil no município”2134. 

Seguindo essa direção, iremos analisar a atuação extrajudicial do MP-SP por meio 

dos TACs em um tema específico da política ambiental, que é a proteção dos direitos 

dos animais, buscando entender como ocorreu a atuação do órgão, o conteúdo desses 

acordos e extrair reflexões para o debate sobre instituições de justiça e políticas 

2130 FREY, K. Políticas Públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de 
políticas públicas no brasil. n. 21, p. 50, 2000.
2131 Conforme ressalta Dallari Bucci, ainda que não prevejam metas ou indicadores, políticas 
públicas podem ser assim consideradas caso se constate uma movimentação estatal no sentido de 
realizar algum objetivo de ordem pública ou de concretizar algum direito. É o caso do ProUni: instituído 
pela Medida Provisória n. 213/04, convertida na Lei n. 11.096/2005, esta apenas alterou hipóteses de 
imunidade constitucional para entidades educacionais beneficentes e disciplinar hipótese de isenção 
tributária para as que participassem do programa – não explicitou metas e resultados, tampouco 
explicitou marcos temporais. Entretanto, estabeleceu condições estruturais de inclusão de alunos 
pobres em universidades, trazendo a marca ideológica do governo de inclusão social via aumento de 
oportunidades para populações desfavorecidas, mantendo caráter de política pública. 
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. Políticas públicas: reflexões sobre 
o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 13-14).
2132 VIANNA, Ana Luiza. Abordagens metodológicas em políticas públicas. Rio de Janeiro 30 (2): 5-42, 
Mar./Abr. 1996, p. 35.
2133 XIMENES, S. B.; OLIVEIRA, V. E. DE; SILVA, M. P. DA. Judicialização da educação infantil: efeitos da 
interação entre o Sistema de Justiça e a Administração Pública. Revista Brasileira de Ciência Política, n. 
29, p. 155–188, ago. 2019.
2134 Ibid., p. 157.
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públicas. Para isso, contextualizaremos a seguir a proteção jurídica aos animais e as 

principais políticas elaboradas em âmbito estadual e municipal sobre o tema, a fim de 

entendermos as implicações dos conteúdos dos TACs.

3. Políticas de proteção aos animais domésticos e a atuação do MP-SP

A proteção aos animais possui respaldo constitucional no âmbito do artigo 225 da 

CF/88 que trata da proteção ao meio ambiente, ao estabelecer no inciso VII que incube 

ao poder público “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais a crueldade”2135. Tal dispositivo fundamenta juridicamente 

a elaboração de leis, políticas e programas que estipulem de forma mais detalhada 

medidas de proteção à fauna e de bem-estar de animais domésticos. No nível federal, 

podemos mencionar a lei de crimes ambientais (Lei nº 9605/98)2136 que criminaliza os 

maus-tratos aos animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, 

estipulando pena de detenção de três meses a um ano e multa para os condenados 

por essas práticas.

As políticas de proteção aos animais domésticos passaram de práticas de 

sacrifícios2137 de animais de rua para uma abordagem intersetorial envolvendo 

ações das pastas ambientais, de saúde e da assistência social. Tal prática passou a 

ser considerada maus-tratos e, portanto, proibida pelo nosso ordenamento jurídico, 

elemento que somado à necessidade de maior eficácia no combate às zoonoses, 

conduziram o Estado para práticas que respeitavam o bem-estar animal2138. Atualmente, 

a política estadual e municipal de São Paulo possui um viés intersetorial, que reúne 

ações das pastas ambientais, de saúde e assistência social, relevando a complexidade 

e importância das políticas de proteção aos animais domésticos. 

Em relação à saúde, Dezorzi constatou a forte relação entre o combate às 

2135 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 28/09/2020.
2136 BRASIL. Lei nº 9605 de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Brasília, 1998. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Acesso em 10/09/2020.
2137 A legislação municipal e estadual de SP em 1987 praticava esse tipo de método, o qual foi 
abolido com a aprovação das legislações posteriores à CF/88. Para Dezorzi “partindo da observação de 
que a raiva canina/felina fora o impulsionador das iniciativas de controle [no município de São Paulo]. 
Com o passar do tempo (e o próprio controle desta enfermidade), foram sendo incluídas outras variáveis, 
como o bem-estar animal e as demandas sociais crescentes de cunho ético/moral.”
DEZORZI, Bruna Arnizant. Controle de zoonoses transmitidas por cães e gatos: uma revisão de políticas 
públicas e legislação no Município de São Paulo. 2019. Dissertação de Mestrado. Universidade de São 
Paulo, p. 31.
2138 Entendemos o conceito de bem-estar animal com base nas chamadas 5 liberdades: livres de 
fome, sede e de nutrição deficiente; de desconforto; de dor, lesões e doenças; de medo e estresse; e, por 
fim, livres para expressar seu comportamento natural, conceito usado por Dezorzi.
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zoonoses e a proteção animal, visto que “a emergência da raiva no século XX 

impulsionou o início da infraestrutura de controle de zoonoses no município de São 

Paulo de que dispomos hoje”2139. É importante destacar o conceito de saúde única, 

que estipula a interdependência entre a saúde humana, ambiental e animal, sendo 

uma das conexões e preocupações mais evidentes desta relação, o controle das 

zoonoses. Essa questão foi uma das grandes motivações para que estados e municípios 

elaborassem e implementassem políticas visando o controle populacional ético dos 

animais, vacinação, adoção e educação ambiental para a posse responsável, medidas 

que impactam no bem-estar animal, diminuindo a incidência de animais em situação 

de abandono e promovendo uma melhoria nas relações entre humanos e animais 

domésticos.  

No nível estadual, em São Paulo, podemos mencionar a Lei nº 11.977/20052140, que  

instituiu o Código de Proteção aos Animais do Estado, proibindo a prática de sacrifício 

de cães e gatos por meios cruéis como a câmara de descompressão e o eletrochoque, 

estipulando como método aceitável de eutanásia a “utilização ou emprego de 

substância apta a produzir a insensibilização e inconscientização antes da parada 

cardíaca e respiratória do animal” (art. 11, parágrafo único). A lei também determinou 

que os municípios deveriam manter programas permanentes de controle populacional 

dos animais, das doenças zoonóticas e a educação ambiental para a posse responsável. 

Além dos animais domésticos, a lei também regula a proteção à fauna silvestre, o uso de 

animais em cargas e tração e para fins científicos. Já a Lei Estadual nº 12.916/20082141, 

conhecida como Lei “Feliciano filho”, dispôs especificamente sobre o controle da 

reprodução de cães e gatos e permitiu em seu artigo 7º a realização de convênios com 

as organizações de proteção animal, universidades, os estabelecimentos veterinários 

e as empresas públicas e privadas. 

O Decreto Estadual nº 55.373/20102142 criou o “Programa Estadual de Identificação 

2139 DEZORZI, Bruna Arnizant. Controle de zoonoses transmitidas por cães e gatos: uma revisão de 
políticas públicas e legislação no Município de São Paulo. 2019. Dissertação de Mestrado. Universidade 
de São Paulo, p. 63.
2140 SÃO PAULO. Lei nº 11.977, de 25 de agosto de 2005. Institui o Código de Proteção aos Animais do 
Estado e dá outras providências. São Paulo, 2005. Disponível em: < https://www.al.sp.gov.br/repositorio/
legislacao/lei/2005/lei-11977-25.08.2005.html.>. Acesso em 10/09/2020.
2141 SÃO PAULO. Lei nº 12.916, de 16 de abril de 2008. Dispõe sobre o controle da reprodução de 
cães e gatos e dá providências correlatas. São Paulo, 2008. Disponível em: < https://www.al.sp.gov.br/
repositorio/legislacao/lei/2008/lei-12916-16.04.2008.html>. Acesso em 10/09/2020.
2142 SÃO PAULO. Decreto nº 55.373, de 28 de janeiro de 2010. Institui o Programa Estadual de 
Identificação e Controle da População de Cães e Gatos, autoriza a Secretaria do Meio Ambiente, 
representando o Estado, a celebrar convênios com os Municípios do Estado de São Paulo, visando à 
implementação do referido Programa e dá providências correlatas. São Paulo, 2010. Disponível em: < 
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2010/decreto-55373-28.01.2010.html>. Acesso 
em 10/09/2020.
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e Controle da População de Cães e Gatos”, e autorizou a Secretaria do Meio Ambiente 

(SMA) a representar o Estado na celebração de convênios com os Municípios do 

Estado de São Paulo para a implementação dessa política. Ela traz como medidas a 

identificação da população de cães, promoção da esterilização, o incentivo à adoção e 

a realização de campanhas educativas de posse responsável. Revogado pelo Decreto nº 

63.505/20182143, editado pelo Governador Márcio França, o programa foi mantido, mas 

conferiu à casa militar, do Gabinete do Governador, a competência para a realização 

dos convênios com os municípios e parcerias com as organizações da sociedade civil. 

Na mesma gestão, o Decreto nº 63.504/182144 instituiu o Sistema Estadual de Defesa 

dos Animais Domésticos (SIEDAD), composto por diversas secretarias e chefiado pela 

Casa Militar.

O Decreto nº 64.553/20192145, editado pelo Governador João Dória, reorganizou a 

estrutura do SIEDAD - coordenado pela secretaria da saúde e composto por entendidas 

públicas e privadas - e o Comitê de Suporte Operacional do SIEDAD, composto por 

diversas secretarias (ambiental, educação, segurança pública, dentre outros) e polícias 

ambientais, civil e técnico-científica. Também criou a Coordenadoria de Defesa e 

Saúde Animal no âmbito da secretaria de saúde, como órgão central do SIEDAD, com 

o objetivo de coordenar a execução e avaliação da política junto aos municípios e 

demais conveniados. Assim, atualmente a política estadual de proteção aos animais 

domésticos está sob o comando da saúde, mas conta com a participação de outras 

pastas e setores da sociedade.

A partir dessas diretrizes estaduais, as práticas  no município de São Paulo 

envolvem resumidamente, os seguintes conteúdos e métodos: (i) controle ético da 

população de cães e gatos por meio da esterilização; (ii) prevenção e combate ao 

abandono de cães e gatos; (iii) educação ambiental para a posse responsável; (iv) 

prevenção de doenças zoonóticas; (v) criação de hospitais veterinários públicos ou 

atendimento popular,  dentre outros. Mudança introduzida pela Lei municipal nº 

2143 SÃO PAULO. Decreto nº 63.505, de 18 de junho de 2018. Reorganiza o Programa Estadual de 
Identificação e Controle da População de Cães e Gatos instituído pelo Decreto nº 55.373, de 28 de 
janeiro de 2010, e dá providências correlatas. São Paulo, 2018. Disponível em: < https://www.al.sp.gov.
br/repositorio/legislacao/decreto/2018/decreto-63505-18.06.2018.html>. Acesso em 10/09/2020.
2144 SÃO PAULO. Decreto nº 63.504, de 18 de junho de 2018. Institui a Política e o Sistema Estadual de 
Defesa dos Animais Domésticos e dá providências correlatas. São Paulo, 2018. Disponível em: < https://
www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2018/decreto-63504-18.06.2018.html>. Acesso em 
10/09/2020. 
2145 SÃO PAULO. Decreto nº 64.553, de 01 de novembro de 2019. Cria e organiza, na Secretaria 
da Saúde, a Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal, dispõe sobre a subordinação da unidade que 
especifica e dá providências correlatas. São Paulo, 2018. Disponível em: < https://www.al.sp.gov.br/
repositorio/legislacao/decreto/2019/decreto-64553-01.11.2019.html>. Acesso em 10/09/2020.
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14.483/07 estipulou que animais só podem ser doados ou vendidos castrados e com a 

implantação de microchip subcutâneo para evitar abandono e fugas2146. 

Importante citar a presença e a importância da sociedade civil na legislação 

estadual e municipal de São Paulo. Por exemplo, a Portaria da Secretaria  Municipal 

da Saúde de nº 4.550  (20/12/2002), que instituiu o “Programa Saúde Animal” do 

Centro de Controle de Zoonoses trouxe a possibilidade de que as ações de controle 

populacional de cães e gatos pudessem ser executadas em parceria com instituições 

públicas e privadas, visando a ampliação desses serviços à população. A Lei municipal 

nº 13.131/20012147 estabeleceu o “Programa Permanente de Controle Reprodutivo de 

Cães e Gatos” e trouxe a possibilidade em seu art. 33º de execução em parceria “com 

universidades, estabelecimentos veterinários, organizações não governamentais de 

proteção animal e com a iniciativa privada”. 

Em relação à interseção com a assistência social, temos políticas direcionadas 

para pessoas em situação de acumulação de animais, a integração de veterinários na 

equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e a instalação de canis nos Centros 

de Testagem e Acolhimento destinados à população em situação de rua revelando o 

caráter integrado com diversos setores estatais das política de defesa animal, visando 

a maior eficiência dessas e a complexidade da questão2148.

Apesar da vasta legislação e dos avanços realizados e do controle da raiva no 

município de São Paulo, ainda são grandes os desafios envolvendo a implementação 

dessas políticas, especialmente na questão orçamentária. Algumas legislações que 

previam a vinculação de serviços relacionados ao bem-estar animal ao orçamento 

da saúde pública foram vetados, devido ao entendimento de que seriam políticas 

ambientais. Foi o caso, por exemplo, da Lei Federal nº 13.426/172149 que dispõe sobre 

o controle da natalidade de cães e gatos e teve o seu dispositivo de vinculação 

orçamentária vetada por esse motivo. 

Também a obrigatoriedade de venda e doações apenas de animais esterilizados 

é, segundo Derzozi pouco conhecida pela população geral, faltando estudos e 

levantamentos para aferir sua eficácia. Em relação à raiva, apesar de controlada, 

2146 DEZORZI, Bruna Arnizant. Controle de zoonoses transmitidas por cães e gatos: uma revisão de 
políticas públicas e legislação no Município de São Paulo. 2019. Dissertação de Mestrado. Universidade 
de São Paulo.
2147 SÃO PAULO. Lei nº 13.131, 18 de maio de 2001. Disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, 
uso e transporte de cães e gatos no município de São Paulo. São Paulo, 2001. Disponível em: < http://
legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13131-de-18-de-maio-de-2001/detalhe>. Acesso em 10/09/2020.
2148 DEZORZI, Bruna Arnizant. Controle de zoonoses transmitidas por cães e gatos: uma revisão de 
políticas públicas e legislação no Município de São Paulo. 2019. Dissertação de Mestrado. Universidade 
de São Paulo.
2149 BRASIL. Lei nº 13.426, de 30 de março de 2017. Dispõe sobre a política de controle da natalidade 
de cães e gatos e dá outras providências. Acesso em 10/09/2020.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.426-2017?OpenDocument
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ela necessita de monitoramento constante também, pelos dados disponíveis, não foi 

atingida a cobertura ideal de vacinação de 70% dos animais e “os estudos censitários 

voltados a cães e gatos, a despeito da sua importância, ainda são poucos”2150.

Apesar de São Paulo e outros municípios brasileiros terem avançado nessa 

legislação, alguns municípios não elaboraram políticas tão detalhadas ou possuem 

dificuldades na execução e cumprimento de diretrizes da legislação estadual. A 

complexidade e desafios de tal política, que necessita de constante monitoramento 

e planejamento, desafiam o controle exercido pelas instituições de justiça. Essas 

já atuaram no âmbito de ações judiciais relativas à proibição de eventos como 

vaquejadas e rodeios, práticas como briga de galo, realização de experimentos com 

animais, dentre outras2151. 

Além do âmbito judicial, existe a possibilidade de atuação extrajudicial do MP, 

na qual é possível modificar a conduta dos agentes políticos e estabelecer diretrizes 

sem a interferência do Judiciário. Como veremos no item seguinte, o instrumento do 

TAC permitiu que promotores atuassem bem próximos do conceito de formulares de 

políticas públicas, com a elaboração de termos bem detalhados, contendo metas, 

diretrizes e formas de atuação para o município em relação à defesa dos animais 

domésticos. 

Tal atuação pró ativa na questão animal também está presente em uma cartilha 

elaborada pelo MP-SP, denominada de “cartilha de defesa animal” e elaborada pela 

promotora Eloisa Balizardo2152. O objetivo é informar a população sobre a legislação, 

as punições previstas para maus-tratos e como os cidadãos podem encaminhar as suas 

denúncias para o órgão. Também traz itens sobre a inadequação de determinadas 

leis municipais à Lei Estadual nº 12.916/2008 e como agir em casos de omissão do 

Poder Público diante da falta ou inadequação de políticas públicas municipais para o 

controle de animais domésticos:

[...] em razão de a Prefeitura não realizar campanhas de castração, 
nem de conscientização da posse responsável, também não promover 
a identificação dos animais, nem adotar alternativa para a destinação 
daqueles recolhidos, diferente do cruel sacrifício etc, deverá comunicar 
o fato ao Ministério Público.2153

A cartilha cita o instrumento do TAC e, em caso de impossibilidade de uma 

2150 DEZORZI, Bruna Arnizant, op. cit., p. 63.
2151 GONÇALVES RIBEIRO, L. G.; MAROTTA, C. G. Judicialização de políticas públicas em prol dos 
animais: uma visão de saúde única. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 7, n. 1, 8 maio 2017.
2152 Ministério Público de São Paulo. Cartilha de Defesa Animal. S.d. Disponível em: < http://www.
mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/defesa_animal_2015_06_11_dg.pdf>. Acesso em 09/09/2020.
2153 Ibid., p. 20.
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solução amigável, o ingresso com uma ACP. Por fim, trazem anexo um modelo de 

requerimento ao órgão em caso de “falta de política pública”. Por meio dessa cartilha, 

percebemos que o MP-SP se tornou um ator relevante no controle dessa política, 

avocando para si a responsabilidade de fiscalizar e recolher denúncias oriundas de 

cidadãos e organizações. Mas, e no caso da ausência de políticas – como previu a 

cartilha – como o órgão atua? Ele apenas determina ao Poder Público que elabore a 

política ou estipula parâmetros, metas e estratégias?

 Como abordado no capítulo anterior, a entrada das instituições de justiça na 

arena política pode exigir habilidades para além da aplicação estrita das técnicas e 

princípios do direito. Qual a meta de castrações que o município deve realizar? Ele 

deve executar a política por meio de parcerias com as ONGs ou diretamente por suas 

estruturas administrativas? Como será feita a dotação orçamentária para a execução 

dessas medidas? Esses são exemplos de algumas questões importantes que envolvem 

toda política pública e exigem, além da adequação à legislação vigente, diálogo com 

os setores da administração pública, do legislativo e da sociedade civil, a fim de que 

as medidas sejam eficazes. A seguir apresentaremos a análise dos dados empíricos e 

aprofundaremos essa discussão. 

4. Resultados empíricos e a análise dos TACs celebrados pelo MP-SP sobre proteção 

aos animais

Para a análise empírica da atuação extrajudicial do MP-SP trabalhamos com 

um banco de dados de 7.148 TACs, obtidos pelo Sistema de Consulta Pública de 

Procedimentos (SIS-MP)2154 do MP-SP, universo no qual foram aplicados dois recortes 

iniciais: (i) foram selecionados os TACs que possuíam apenas órgãos públicos como 

compromissários – gerando um total de 1.142 documentos e (ii) destes foram 

selecionados os  TACs classificados com o tema “fauna” pelo próprio SIS-MP. Com 

isso, obtivemos 40 documentos, e com a exclusão de três documentos, chegamos 

ao resultado de 37 TACs. Os três documentos foram excluídos pois em um deles não 

foi possível acessar o arquivo, outro se tratava de recursos hídricos e outro sobre 

condições de abate de animais em frigoríficos e não abordava o direito dos animais, 

apenas regras sanitárias. A distribuição temática2155 deste universo pode ser observada 

na tabela 01:

2154 O portal pode ser acessado em: <https://sismpconsultapublica.mpsp.mp.br/>. Acesso em 
09/09/2020.
2155 Alguns TACs classificados na categoria de animais domésticos traziam também algumas 
medidas relacionadas ao uso de animais em eventos, apesar disso, o enfoque do instrumento era o 
controle populacional de animais domésticos e, por isso, optamos por essa classificação. Nas demais 
categoriais, o TAC abordava exclusivamente os temas descritos na tabela 01.
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Tabela 01 – Distribuição temática do universo de TACs analisados (n=37)

Temas TACs

Políticas de proteção aos 
animais domésticos

73%

Uso de animais em eventos 
culturais e esportivos

19%

Animais silvestres 
(zoológicos e parques 
ecológicos)

5%

Uso de animais na ciência 3%

Total 100%

Fonte: elaboração própria

Os dados revelam que a maioria dos TACs dizem respeito às políticas de 

proteção aos animais domésticos, seguido do uso de animais em eventos culturais e 

esportivos – no qual o MP-SP estipulava regras e proibia algumas práticas para evitar 

comportamentos cruéis aos animais. Foram poucos os casos envolvendo regras relativas 

à fauna silvestre, os quais tratavam o bem-estar de animais em zoológicos e parques 

ecológicos também em relação ao uso de animais em pesquisas científicas (apenas 

um TAC foi encontrado, celebrado com a Universidade Estadual de Campinas). Todos 

compromissários dos termos são os municípios (muitas vezes representados pelos 

próprios prefeitos), exceto um caso que teve uma universidade como compromissária. 

Os TACs envolvendo as políticas de proteção aos animais domésticos foram 

celebrados por 19 unidades diferentes do MPSP entre os anos de 2010 a 2018, sendo 

que apenas a atuação do Grupo Especial de Atuação em Meio Ambiente (GAEMA) 

resultou na celebração de nove TACs, representando 33% desses TACs – firmados entre 

os anos de 2012 a 2013. As outras nove promotorias celebraram um TAC cada, relativo 

ao município que estão localizados e/ou possuem competência para atuação. Devido 

a essa expressividade do GAEMA e a padronização de seus termos, iremos abordar 

apenas o conteúdo deles, obtendo um maior ganho analítico.

Antes de adentrar no conteúdo deles, iremos apresentar alguns resultados 

da análise do universo dos TACs envolvendo políticas de controle populacional dos 

animais domésticos. A fim de avaliar como o MP-SP influenciou essa política, criamos 

duas variáveis: (i) presença de especificidades técnicas, a fim de identificar se o TAC 
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mencionava em seu texto alguma orientação técnica (emanada por instituições 

públicas ou privadas) que deveriam ser seguidas pelo Poder Público e (ii) presença da 

sociedade civil, que identifica se as medidas do TAC implicavam de alguma forma (seja 

na execução, controle, elaboração, etc) a sociedade civil (considerada como aquela 

formalmente constituída, como associações e ONGs). Ambas as variáveis são binárias, 

ou seja, foi assinalado se essas características estavam presentes ou não no termo. 

Obtivemos os seguintes resultados expressos na tabela 02:

Tabela 02 – detalhamento do conteúdo dos TACs de proteção aos animais domésticos (n=27)

Variáveis Presença nos TACs Ausência nos TACs Total

Especificidades Técnicas 52% 48% 100%

Sociedade Civil 41% 59% 100%

Fonte: elaboração própria

Os dados indicam que há uma preocupação do MP-SP em mencionar normas 

técnicas para os municípios, presente na maioria dos termos, indicando que a sua 

intervenção na política foi qualificada e detalhada, não apenas obrigando o poder 

público a realizar determinando serviços, mas indicando as diretrizes a serem 

seguidas. Em relação à presença da sociedade civil nas medidas do TAC, ela está 

ausente na maioria deles, dado contraintuitivo, considerando que ela sempre esteve 

muito presente nas conquistas legislativas dessa política, como vimos no capítulo 

anterior. Apesar disso, dos 41% dos TACs que implicavam a sociedade civil, muitos 

deles dedicavam um espaço importante para ela, como a celebração de parcerias com 

o poder público e a execução direta dos serviços, visto que muitas delas já realizam 

trabalhos de castração e adoção nas cidades.

 O conteúdo dos termos são heterogêneos, ou seja, não há um padrão de 

documento replicado para todos os municípios, como indica o resultado da tabela 

02. A minoria deles apenas determina que o Poder Público crie ou execute medidas 

de controle populacional de animais domésticos sem estabelecer critérios e detalhar 

como isso poderia ser feito. É o exemplo do TAC nº 14.0268.0002115/2014-0 que obriga 

o Município de Franco da Rocha a providenciar e implantar um centro de controle de 

zoonoses e vetores (CCZ), devendo este tomar as medidas legislativas e administrativas 

necessárias para a concretização deste. Não há, portanto, um detalhamento de como 

este centro deve funcionar e quais medidas adicionais o município deve tomar para 

controlar a população de animais e as zoonoses – há apenas menção à necessidade de 
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adequação à legislação do tema e ao Manual Técnico do Instituto Pasteur “Orientações 

para Projetos de Centros de Controle de Zoonoses” – a qual também foi mencionada 

na cartilha do MP-SP2156 e pelos TACs do GAEMA.

A maior parte dos TACs traz conteúdos detalhados, se assemelhando à etapa 

de formulação de uma política pública, estabelecendo metas de castração, critérios e 

formas de atuação para o poder público, inclusive alguns estipulam o envio de projeto 

de lei para a câmara municipal. É o caso daqueles elaborados pelo GAEMA, o qual 

iremos nos aprofundar mais em seu conteúdo, a fim de detalhar os elementos que 

formam essa política. 

Os termos celebrados pelo GAEMA2157 e os municípios paulistas de Sete Barras, 

Jacupiranga, Ilha Comprida, Juquiá, Itaóca, Cananeia, Apiaí, Barra do Chapéu e Miracatu 

estipulam, em sua maioria, 18 medidas (apenas dois documentos são diferentes: 

um traz 19 e outro 16 medidas) com conteúdos idênticos. São TACs padronizados, 

repetindo, de forma geral, as mesmas medidas para todos os municípios, havendo 

algumas mudanças relativas aos prazos para execução destas. 

Alguns aspectos se destacam: nenhum desses TACs implicam a sociedade 

civil em suas medidas – considerando aquela formalmente constituída, como ONGs 

e associações - e todos trazem a necessidade de observância à norma técnica do 

Instituto Pasteur “Orientações para Projetos de Centros de Controle de Zoonoses” e 

menção à Lei Estadual nº 11.977/2005. Entretanto, as legislações estaduais posteriores 

– Lei estadual nº 12.916/2008 e o Decreto estadual nº 55.373/2010 - que detalham 

mais a política de proteção aos animais domésticos em âmbito estadual não foram 

mencionadas por nenhum dos TACs.

Outro ponto presente em todos os termos é o item afirmando que o município 

reconhece a sua responsabilidade civil decorrente da existência de irregularidades e 

deficiências nos serviços públicos relativos à proteção da fauna. Trata-se, portanto, 

da avaliação de uma política pública realizada pelo próprio GAEMA no âmbito da 

investigação do Inquérito Civil. O estudo futuro do IC pode relevar os parâmetros e 

informações utilizadas (diagnósticos e levantamento de dados) que levaram o órgão 

a essa conclusão e a consequente elaboração do TAC. Abaixo apresentamos as 

principais medidas dos TACs envolvendo o controle populacional de animais e das 

zoonoses presentes em todos os termos. Quando identificada uma correlação delas 

com a legislação vigente à época, sinalizamos em parênteses:

2156 Ministério Público de São Paulo. Cartilha de Defesa Animal. S.d. Disponível em: < http://www.
mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/defesa_animal_2015_06_11_dg.pdf>. Acesso em 09/09/2020.
2157 Os números MP dos procedimentos do GAEMA analisados são os seguintes: 14.0704.0000029/2012-
5; 14.0704.0000022/2012-3; 14.0704.0000030/2012-8; 14.0704.0000019/2012-1; 14.0704.0000023/2012-8; 
14.0704.0000004/2012-5; 14.0704.0000016/2012-8; 14.0704.0000012/2012-0; 14.0704.0000017/2012-2.
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•	 Implantação de um Centro de Controle de Zoonoses, no qual os animais 

deverão receber ração de boa qualidade e água potável e cuidados 

veterinários;

•	 Criação de um programa ininterrupto e permanente para realização 

de ações educativas, encaminhamento de denúncias de maus-tratos, 

controle de zoonoses, castração, campanhas de adoção, resgate de 

animais abandonados, realização de atendimento veterinário gratuito 

(inclusive na modalidade “móvel” indo até as comunidades de baixa 

renda), dentre outros (a promoção de esterilização cirúrgica, incentivo 

à adoção de cães e gatos abandonados e realização de campanhas 

educativas estão previstas no artigo 1º do Decreto nº 55.373/2010);

•	 Proibição da morte de animais por meio de câmara de gás ou de qualquer 

outro meio que possa provocar demora e sofrimento no sacrifício dos 

animais. (Lei estadual nº 11.977/2005);

•	 Coleta e sistematização de dados de incidência demográfica de 

populações de animais domésticos no município, para integrar o Sistema 

Municipal de Informações sobre Meio Ambiente e elaborar plano de 

manejo da fauna municipal (a identificação e registro da população de 

cães e gatos está prevista no Decreto nº 55.373/2010).

Algumas dessas medidas são acompanhadas de prazos para cumprimento e, de 

forma genérica, o TAC estipula uma multa de R$1.000 (mil reais) para o descumprimento 

das medidas. Algumas trazem multas específicas, indo até o valor de R$100.000 (cem 

mil reais) – como a proibição legal de provas de rodeio e espetáculos similares e o 

impedimento de apresentação ou utilização de animais em espetáculos circenses ou 

similares no território municipal. 

Comparando esses conteúdos com aqueles abordados no item anterior, 

relativos às legislações estaduais e do município de São Paulo, percebemos que são 

bastante similares, trazendo as mesmas medidas que costumam ser aplicadas em 

políticas de controle populacional de animais. Essas são um avanço da legislação e das 

políticas públicas que foram incluindo o bem-estar animal e articulação com a saúde 

e assistência social como variáveis essenciais para um controle de doenças zoonóticas 

eficaz. A possibilidade de um instrumento ágil e extrajudicial, como o TAC, ratificar e 

mobilizar o poder público para a execução dessas medidas é extremamente relevante, 

colocando o órgão como um importante player dessa política e que pode ser acionado 

pela população em caso de descumprimento por parte dos municípios. 
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A novidade dos TACs é a estipulação de prazos para o cumprimento dessas 

medidas, periodicidade da realização das campanhas e metas para castração (ex: 30 

castrações mensais). Entretanto, não fica claro como se dará a articulação e divisão de 

tarefas entre as diversas secretarias (meio ambiente, saúde e assistência social), bem 

como a alocação orçamentária para a execução de complexa política. É certo que essas 

questões estão no âmbito da discricionariedade do poder público, mas são essenciais 

para o sucesso e a execução da política, visto que a gestão administrativa é um ponto 

chave para que as medidas saiam do papel e sejam executadas. Nesse sentido faz falta 

a menção ao Decreto nº 55.373/2010, visto que o seu objetivo é oferecer, via celebração 

de convênios entre Estados e Municípios, recursos orçamentários, administrativos e 

humanos para a execução da política. Diante disso, levanta-se a dúvida do porquê a 

celebração desse instrumento não foi oferecida como uma solução para a negociação 

realizada ente o GAEMA e os municípios. 

Esses pontos abrem uma agenda de pesquisa interessante de saber como o TAC 

reverberou na gestão pública e quais níveis da burocracia foram mobilizadas pelas 

medidas por ele estipuladas. É um elemento essencial para se descobrir a forma mais 

estratégica e eficaz de uso do instrumento: será que as metas e indicadores foram 

debatidas com agentes e servidores para verificação da sua exequibilidade ou para 

atingir consensos diante de alternativas? As fases das políticas públicas são dinâmicas 

e estão sendo alteradas a todo o momento, então é essencial entender como será feita 

a avaliação dessa política. 

Assim, ao verificamos que o MP-SP adentrou no campo das políticas públicas 

de defesa animal e usa o instrumento do TAC para tal, essas perguntas surgem para 

que possamos compreender o papel desse instrumento no ciclo dessa política pública 

e os desafios que esse cenário impõem para o Direito e as atribuições do MP. Para 

respondê-las, é necessário ir além do conteúdo do TAC, percorrer a sua trajetória 

desde o IC até a sua execução, a fim de entender o seu destino (se foi judicializado, 

cumprido, etc) e impacto na administração pública e demais atores da sociedade.

Seguindo as orientações do manual do MPF, percebemos uma análise propícia 

do uso do TAC no contexto da defesa dos animais domésticos: é uma questão de 

grande complexidade, relacionada a conhecimentos não-jurídicos e muito específicos, 

que dificilmente seriam estabelecidas judicialmente e não é possível identificar 

com clareza a forma de corrigir a lesão coletiva, já que são necessárias uma série 

de medidas e ações coordenadas e intersetoriais (castração, educação ambiental, 

vacinação, etc). Também observamos que apesar do TAC se concentrar nos animais 
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área ambiental, social e de saúde e diversos atores da sociedade, relevando a 

sua complexidade. 

3. O MP-SP atua extrajudicialmente por meio dos TACs nas políticas públicas de 

defesa animal, especialmente naquelas relacionadas à defesa dos animais 

domésticos. A sua ação nesse âmbito se assemelha à etapa de formulação 

de políticas, estipulando metas, parâmetros e prazos para os municípios 

cumprirem, sob pena de multas.

4. A análise empírica relevou que os TACs envolvendo as políticas de defesa dos 

animais domésticos possuem abrangências e conteúdos diversos, sendo que a 

52% deles trazem especificidades técnicas e 41% implicam a sociedade civil em 

suas medidas. Além disso, identificou-se uma expressiva atuação do GAEMA na 

celebração desses termos.

5. O conteúdo dos TACs analisados estão em consonância com as legislações e 

políticas elaboradas para o tema, sendo importantes para pautar essa agenda 

nos municípios. São possíveis pontos de melhora: maior participação da 

sociedade civil e integração com as políticas estaduais vigentes e a descrição 

da forma de avaliação das medidas.

domésticos, a oportunidade foi aproveitada para ajustar a conduta do município em 

relação à outras questões, como o uso de animais em eventos culturais.

O TAC também estipula que o município deve atender as exigências técnicas 

dos órgãos técnicos e do GAEMA para a adequação dos serviços, se assim acharem 

convenientes tais órgãos. Também estipula que o MP-SP poderá a qualquer momento, 

diante de novas informações ou se as circunstâncias exigirem alterar o instrumento, 

ficando autorizado a dar prosseguimento ao procedimento administrativo (inquérito 

civil/protocolado/peças de informação). Esses dois itens demonstram que o TAC 

é um poderoso instrumento à disposição do MP-SP visto que o compromissário 

ficará sujeito as suas exigências técnicas e a possibilidade de alteração de acordo 

“com as circunstâncias”. Importante atentar também para a subjetividade do termo 

“circunstâncias”, o que pode ensejar uma insegurança jurídica e eventual judicialização 

caso o município se sinta lesado. 
Apesar de mais detalhadas e com o acréscimo de metas e prazos de execução, 

as medidas estipuladas pelos TACs do GAEMA e a legislação já vigente à época são 

muito similares. Por um lado, o TAC pode ser interpretado apenas como um ajuste 

do município à legislação (mesmo não a citando em sua totalidade), por outro lado, 

estipular métricas para a execução da política adentra no campo da formulação 

de políticas públicas, pelos motivos administrativos e orçamentários aqui expostos. 

Assim, apesar da importância de pautar essa questão nas administrações municipais, 

restou a dúvida de como será feita a avaliação desta política e como será a interação 

com os atores envolvidos em sua execução (gestão pública e sociedade civil). Também 

ressaltamos a ausência de menção aos programas e legislações vigentes no Estado 

de São Paulo e os motivos pelos quais não foram utilizados como solução, já que isso 

poderia ter economizado esforço na produção do conteúdo para enfocar em como se 

daria a interação entre os atores envolvidos e a avaliação e o controle dessas medidas. 

5. Conclusões articuladas

1. As mudanças institucionais do Ministério Público com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 alteraram drasticamente o órgão, que passou 

a atuar na defesa dos direitos difusos e coletivos, inclusive por meio dos 

instrumentos extrajudiciais. Isso o tornou um ator importante no processo 

decisório das políticas públicas.

2. O direito dos animais foi sendo incorporado nas políticas de combate às 

zoonoses como uma importante variável de eficiência, com base no conceito 

de saúde única. Isso gerou programas e projetos intersetoriais, envolvendo a 
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área ambiental, social e de saúde e diversos atores da sociedade, relevando a 

sua complexidade. 

3. O MP-SP atua extrajudicialmente por meio dos TACs nas políticas públicas de 

defesa animal, especialmente naquelas relacionadas à defesa dos animais 

domésticos. A sua ação nesse âmbito se assemelha à etapa de formulação 

de políticas, estipulando metas, parâmetros e prazos para os municípios 

cumprirem, sob pena de multas.

4. A análise empírica relevou que os TACs envolvendo as políticas de defesa dos 

animais domésticos possuem abrangências e conteúdos diversos, sendo que a 

52% deles trazem especificidades técnicas e 41% implicam a sociedade civil em 

suas medidas. Além disso, identificou-se uma expressiva atuação do GAEMA na 

celebração desses termos.

5. O conteúdo dos TACs analisados estão em consonância com as legislações e 

políticas elaboradas para o tema, sendo importantes para pautar essa agenda 

nos municípios. São possíveis pontos de melhora: maior participação da 

sociedade civil e integração com as políticas estaduais vigentes e a descrição 

da forma de avaliação das medidas.
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RESUMO
Este artigo trata do controle judicial de políticas públicas climáticas no Brasil, à luz das 
experiências encontradas no direito comparado e das possibilidades concedidas pelo sistema 
constitucional e legal brasileiro. Após assentar que a formulação e implementação de políticas 
públicas, em geral, compete primariamente aos poderes políticos - Executivo e Legislativo, é 
reconhecida a justiciabilidade do direito à proteção ao clima estável e, consequentemente, 
a viabilidade de se proceder a uma supervisão judicial das decisões nessa seara. Em seguida, 
são trazidos alguns casos emblemáticos de litigância climática contra o Estado no direito 
comparado, para que, ao final, seja lançado um olhar sobre a extensão do controle judicial das 
políticas públicas climáticas, de acordo com os parâmetros constitucionais e legais do direito 
brasileiro.

Palavras-chave: Direito Ambiental e Climático. Controle judicial de políticas públicas 
climáticas. Litigância climática.
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ABSTRACT
This article deals with the judicial control of climate public policies in Brazil, in light of 
the experiences found in comparative law and the possibilities granted by the Brazilian 
constitutional and legal system. After establishing that the formulation and implementation of 
public policies, in general, falls primarily to the political powers - Executive and Legislative - the 
justiciability of the right to the protection of a stable climate is recognized and, consequently, 
the viability of judicial oversight of decisions in this area. Next, some emblematic cases of 
climate litigation against the state in comparative law are brought, so that, at the end, a look is 
taken at the extent of judicial review of climate public policies, according to the constitutional 
and legal parameters of Brazilian law.

Keywords: Environmental and Climate Change Law. Judicial review of climate public policies. 
Climate litigation

1. Introdução

A partir das primeiras declarações e atos internacionais relacionados à 

proteção ambiental na década de 1970, da estruturação do quadro regulatório 

ambiental e da previsão do direito ao meio ambiente equilibrado nas constituições 

nacionais, pode-se dizer que os deveres de proteção ambiental e climática deixaram 

de ser questão meramente política para alcançar uma dimensão jurídica e, por isso, 

exigíveis aos poderes públicos e agentes privados. 

Não se olvida que os processos de formulação de políticas públicas e 

definição de alternativas2160 são funções conferidas primariamente aos poderes 

políticos – Legislativo e Executivo. Não por outro motivo que o STF, em diversas 

ocasiões, afirmou que reside “primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, 

a prerrogativa de formular e executar políticas públicas”2161. Semelhante conclusão 

se chega em relação às decisões ambientais, em especial às políticas públicas 

climáticas: a Constituição Federal atribui a todos os entes federativos a competência 

administrativa comum e legislativa concorrente em tema de proteção ambiental e 

combate à poluição2162, bem assim impõe aos poderes públicos uma série de deveres 

de proteção ao meio ambiente, paras as presentes e futuras gerações.2163 

2160 Como referiu Capella, o “processo de formulação de políticas públicas compreende 
dois elementos principais: definição da agenda e definição de alternativas. O primeiro envolve o 
direcionamento da atenção em torno de questões ou problemas específicos. O segundo, a exploração e 
o desenho de um plano possível para a ação” (CAPELLA, Ana Cláudia. Formulação de Políticas Públicas. 
Brasília: ENAP, 2018. p. 9).
2161 STF, 2ª T., RE 410715 AgR, Rel. Min., Celso de Mello, j. 22/11/2005.
2162 CF, art. 23, III, IV, VI e VIII; art. 24, VI, VII e VIII.
2163 CF, art. 225, § 1º.



862 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

Contudo, isso não afasta a governança judicial ecológica e climática2164 e, por 

isso, não obsta o controle judicial de políticas públicas nesse campo, ainda que de 

modo subsidiário, desde que observados parâmetros relacionados, principalmente, 

com a separação dos poderes e o reconhecimento das capacidades institucionais de 

cada órgão ou setor governamental, como será adiante analisado.2165 A propósito, 

já advertiu Juarez Freitas que as políticas públicas não são meros “programas de 

governo, mas ações e pautas administrativas que precisam guardar vinculação com 

as prioridades constitucionais, imprimindo, de modo consistente, eficácia aos direitos 

fundamentais de todas as dimensões”.2166 

Neste artigo, pois, serão tecidas breves considerações sobre o caráter jurídico 

dos deveres de proteção climática e de atendimento aos limites de emissões nocivas, 

mais do que mera recomendação, questão política ou de conveniência e oportunidade. 

Afirmação que conduz, necessariamente, à justiciabilidade do direito fundamental 

ao clima estável ou à integridade do sistema climático. Ao depois, proceder-se-á ao 

estudo da litigância climática contra o poder público no direito comparado e, ao 

final, sobre a extensão do controle judicial de políticas públicas climáticas no sistema 

jurídico brasileiro.

2. A justiciabilidade do direito ao clima estável e seguro

Desde as primeiras declarações internacionais relacionadas à necessidade 

de proteção dos ecossistemas para as gerações presentes e futuras, sobretudo a 

Declaração de Estocolmo de 1972, a criação do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (UNEP ou United Nations Environment Programme) no mesmo ano, o 

Relatório Bruntland de 1987 e a Declaração do Rio de Janeiro de 1992, pode-se dizer 

que a questão ambiental foi alçada a direito constitucional e fundamental em diversos 

ordenamentos jurídicos. De acordo com o Primeiro Relatório Global sobre o Estado 

2164 A respeito dos deveres de proteção ecológica do Estado-Juiz e a governança judicial ecológica, 
ainda que em caráter subsidiário em comparação com os demais poderes, vide: FENSTERSEIFER, Tiago; 
SARLET, Ingo Wolfgang. Direito Constitucional Ecológico. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 
516-526. 
2165 Não se pode refutar, seriamente, a viabilidade do controle judicial de políticas públicas no Brasil. 
Conforme expressão consagrada pelo STF: “Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo 
e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, 
ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de 
políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais 
inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que 
sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de 
direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional” (STF, 2ª T., RE 410715 AgR, Rel. Celso 
de Mello, j. 22/11/2005).
2166 FREITAS, Juarez. O controle judicial dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 5. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2013. p. 456.
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de Direito Ambiental (Environmental Rule of Law), publicado em 2019 pela UNEP 

(UN Environment Programme), desde a década de 1970, 88 países adotaram o direito 

constitucional a um ambiente saudável, e outros 62 países consagraram alguma forma 

de proteção ambiental em suas constituições – um total de 150 países, portanto, 

incluem direitos e/ou provisões constitucionais sobre o meio ambiente. Isso a despeito 

da fraca implementação das normas ambientais.2167 

Esse movimento de “juridicização” e “constitucionalização” do meio ambiente 

se estendeu também aos deveres de adoção de medidas para proteção climática. E não 

poderia ser diferente, considerando as crescentes evidências do aquecimento global 

de origem antropogênica e dos graves danos ao homem e aos ecossistemas associados 

às mudanças climáticas, o que conduz o planeta, na visão de muitos cientistas, a uma 

nova era – o antropoceno.2168 A crise climática, portanto, persiste com o aumento das 

temperaturas e dos eventos climáticos extremos.2169 De fato, como se pode observar 

a partir do Emissions Gap Report 2020, lançado pela UNEP em dezembro último, 

apesar da diminuição nas emissões de dióxido de carbono causadas pela pandemia 

da Covid-192170, existe uma tendência inequívoca de aumento nas temperaturas 

para 3°C até o final deste século. Esse fenômeno demonstra uma futura e possível 

frustração do objetivo do Acordo de Paris em limitar o aquecimento global para bem 

menos de 2°C e buscar um aumento de 1,5°C, levando em consideração, como marco 

inicial, o período pré-industrial.2171 Cumprindo-se, portanto, esta previsão nefasta 

de aumento das temperaturas para o futuro, certamente, “colheremos um aumento 

2167 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Environmental Rule of Law: First Global Report. 
Nairobi, 2019. Disponível em: http://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/27279/
Environmental_rule_of_law.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 17 jul. 2019.
2168 Crutzen e Stoermer reputam que, diante dos crescentes impactos das atividades humanas na 
terra e na atmosfera, em escala global, seria apropriado enfatizar o papel central do ser humano na 
geologia e na ecologia mediante o uso do termo “Antropoceno” para a atual era geológica (CRUTZEN, 
Paul J.; STOERMER, Eugene F. The “Anthropocene”. Global Change Newsletter, n. 41, mai. 2000, p. 17-
18. Disponível em: http://www.igbp.net/download/18.316f18321323470177580001401/1376383088452/
NL41.pdf. Acesso em: 13 nov. 2017; CRUTZEN, Paul, et al. The Anthropocene: conceptual and historical 
perspectives. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 369, p. 842-867, 2011. Disponível em: 
http://biospherology.com/PDF/Phil_Trans_R_Soc_A_2011_Steffen.pdf. Acesso em: 05 mai. 2017). Vide 
também: WELCOME TO THE ANHROPOCENE. Disponível em: http://www.anthropocene.info/. Acesso 
em: 23 out. 2020.
2169 WEDY, Gabriel. As Nações Unidas e as novas tendências dos litígios climáticos. Consultor Jurídico 
– Conjur, 30 jan. 2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-jan-30/ambiente-juridico-nacoes-
unidas-novas-tendencias-litigios-climaticos#sdfootnote3sym. Acesso em: 16 mar. 2021.
2170 De acordo com relatório Global Energy Review 2020 da Agência Internacional de Energia 
(International Energy Agency): INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Global Energy Review 2020: the 
impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand and CO2 emissions, abr. 2020. Disponível em: 
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020. Acesso em: 03 jun. 2020.
2171 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Emissions Gap Report 2020. Disponível em: 
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/34432/EGR20ch6.pdf?sequence=3. 
Acesso em: 29 jan. 2021.
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da insustentabilidade que afetará os seres vivos e a Terra, nossa Gaia, de modo 

dramático”.2172 É dizer, o “futuro climático do planeta ainda é incerto, especialmente 

em face dos imensos desafios que podem surgir com a retomada das atividades 

poluentes depois do controle da pandemia e eventual ‘efeito rebote’ (rebound effect)” 

decorrente da tentativa em recuperar as perdas econômicas em razão das medidas de 

isolamento social.2173

Assim, tanto o progressivo consenso científico a respeito dos impactos 

deletérios derivados das mudanças climáticas resultantes da ação humana, como 

também a conclusão de acordos internacionais que admitem essa realidade e visam 

a desacelerar o aquecimento global, contaminaram os debates políticos e jurídicos, 

impulsionaram a atuação da sociedade civil, de organizações não governamentais, 

das nações e, inclusive, entes privados, comprometidos com salutares metas de 

emissões líquidas negativas até 2050, a transição energética e descarbonização 

profunda da economia2174, e induziram ao reconhecimento de um direito fundamental 

ao clima estável e seguro2175, ou à integridade do sistema climático.2176 A “emergência 

2172 WEDY, op. cit$$.
2173 MOREIRA, Rafael Martins Costa. Resolução de Conflitos Ambientais: o espaço do consenso, do 
inegociável e do controle judicial. 331 f.  Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
PUCRS, Porto Alegre, 2020. p. 45.
2174 Sobre uma profunda descarbonização na economia com a utilização de instrumentos legais, 
ver: GERRARD, Michael; DERNBACH, John. Legal Pathways to Deep Decarbonization in the United States. 
Washington: Enviromental Law Institute, 2018.
2175 ARNHOLD, Tatiana; CAMINE, Maiara; RHODEN, Eliana; WEDY, Gabriel. Direito fundamental ao 
clima estável e a audiência do fundo ambiental. Consultor Jurídico – Conjur, 10 out. 2020. Disponível 
em: https://www.conjur.com.br/2020-out-10/ambiente-juridico-direito-fundamental-clima-estavel-
audiencia-fundo-clima. Acesso em: 19 mar. 2021.
2176 FENSTERSEIFER, Tiago. SARLET, Ingo Wolfgang. Litigância climática, proteção do ambiente e 
a ADPF 708. Consultor Jurídico – Conjur, 25 set. 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-
set-25/direitos-fundamentais-litigancia-climatica-protecao-ambiente-adpf-708df. Acesso em: 19 mar. 
2021. 
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climática”2177 domina, a pouco e pouco, a agenda da comunidade internacional e dos 

ordenamentos jurídicos nacionais, de modo que a necessidade de adoção de medidas 

urgentes para conter a elevação das temperaturas e os riscos dela decorrentes passa 

a compor a gama de obrigações – jurídicas e constitucionais – atribuídas aos poderes 

públicos e à sociedade civil. Vale dizer, a questão climática – da mesma forma que, 

outrora, a questão social e ambiental – ultrapassou a esfera política e econômica 

e ganhou juridicidade e, porque não dizer, justiciabilidade, isto é, resultou na 

possibilidade de acessar um juiz ou uma corte imparcial para resolver um conflito e 

reclamar a violação a determinados direitos.

É verdade que a definição do que seja “clima sadio” ou “clima estável”, bem 

assim sobre as providências necessárias para tanto, comporta ampla indeterminação 

e larga margem de escolha na tomada de decisão. A indeterminação de conceitos, 

porém, jamais foi óbice intransponível ao reconhecimento deveres específicos e de 

exigibilidade judicial, como demonstrado pela consolidada possibilidade de derivar 

consequências jurídicas de determinados princípios, em especial da moralidade e 

da proporcionalidade. Dito de outro modo, a governança judicial do clima não se 

baseia exclusivamente em regras claras e inequívocas, mas também, sobretudo no 

âmbito dinâmico e complexo do direito ambiental e climático, em conceitos jurídicos 

indeterminados, princípios e instrumentos internacionais.  

Disso não se deriva, certamente, a supressão de outras instâncias de 

deliberação, sobretudo a função precípua do Parlamento e do Executivo na 

formulação de políticas públicas ambientais e climáticas, e o papel indispensável das 

organizações internacionais para lidar com problema de cunho transfronteiriço como 

é o aquecimento global. É preciso respeitar as capacidades institucionais e a expertise 

2177 A expressão “emergência climática”, em lugar de simplesmente “mudança climática”, tem sido 
utilizada para indicar a crescente precisão científica e a urgência dos problemas climáticos causados 
pelo “global heating” (em vez de “global warming”), de origem antropocêntrica (GREENPEACE. 
Emergência Climática: palavra do ano e compromisso do Greenpeace, 17 dez. 2019. Disponível em: 
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/emergencia-climatica-palavra-do-ano-e-compromisso-do-
greenpeace/. Acesso em: 18 ago. 2020; LA VANGUARDIA. Una docena de colectivos y ONG ambientales 
piden al próximo Gobierno la declaración del estado de ‘Emergencia Climática’, 20 mai. 2019. Disponível 
em: https://www.lavanguardia.com/vida/20190520/462352548246/una-docena-de-colectivos-y-ong-
ambientalespiden-al-proximo-gobierno-la-declaracion-del-estado-de-emergencia-climatica.html. 
Acesso em 18 ago. 2020; SPRATT, David. “Climate Emergency”: Evolution of a Global Campaign. Climate 
code red, 21 mai. 2019. Disponível em: http://www.climatecodered.org/2019/05/climate-emergency-
evolution-of-global.html. Acesso em 18 ago. 2020). Em dezembro de 2020, na “Cúpula de Ambição 
Climática” para celebrar os cinco anos do Acordo de Paris, promovida pela ONU (de cujo evento, diga-
se de passagem, o Brasil foi vetado), o Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, pediu a “líderes de 
todo o mundo que declarem emergência climática em seus países até que alcancemos a neutralidade 
em carbono” (ONU NEWS. Guterres pede a líderes internacionais que declarem estado de emergência 
climática, 12 dez. 2020. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2020/12/1736052. Acesso em: 19 
mar. 2021).
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de cada poder e espaço de decisão, sem que se confira a um ou outro a exclusividade 

na governança climática. De todo modo, é possível desvelar uma função própria e 

inerente ao Judiciário de proteção e implementação de um direito fundamental ao 

clima estável e de controle no cumprimento de deveres constitucionais, legais e, 

inclusive, convencionais destinados à regulação das emissões danosas. 

A eclosão dos conflitos decorrentes dos efeitos adversos, presentes e futuros, 

derivados do aquecimento global, com a necessidade de confiar ao Judiciário a 

resolução dessas disputas, conduziu à disseminação de litígios climáticos em diversos 

ordenamentos jurídicos, com variadas conformações. O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (UN Environment Programme ou UNEP), em renovada 

parceria com o Sabin Center for Climate Change Law da Columbia Law School, lançou, 

recentemente, importante relatório sobre o estado da litigância climática global, 

denominado Global Climate Change Litigation Report - 2020 Status Review2178, o 

qual atualiza e inova em relação ao último e pioneiro relatório de 2017, The Status 

of Climate Change Litigation - A Global Review.2179 Como destacou Inger Andersen, 

Diretora Executiva da UNEP, o novo relatório, ao fornecer uma visão geral do estado 

atual dos litígios climáticos em todo o mundo, atualiza o relatório de 2017 e constata 

um sensível incremento em demandas desse tipo. Em 2017, houve 884 casos de 

conflitos climáticos em 24 países. Em 2020, o número quase duplicou, com pelo menos 

1.550 ações ajuizadas em 38 países. Para Andersen, esta onda crescente de casos tem 

conduzido a mudanças necessárias na política climática. O relatório mostra como os 

litígios nessa seara estão a obrigar os governos e os empresários a buscar objetivos 

mais ambiciosos de mitigação e de adaptação às alterações climáticas e enfatiza 

que os impactos do aquecimento global ultrapassarão de longe a devastação atual 

causada pela pandemia do novo coronavírus.2180 

O relatório citado também identifica e descreve cinco tipos de casos climáticos 

que sugerem como podem se dar os litígios nos próximos anos: a) alegações de fraude 

por parte de consumidores e investidores, ao fundamento de que as empresas não 

revelaram informações sobre os riscos climáticos ou as fizeram de forma enganosa; 

b) casos “pré” e “pós-catástrofe”, em razão da incapacidade dos responsáveis em 

planejar ou gerir adequadamente as consequências dos eventos climáticos extremos; 

2178 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME - UNEP. Global Climate Litigation Report: 2020 
Status Review. Disponível em: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34818/GCLR.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 15 mar. 2021.
2179 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME – UNEP. The Status of Climate Litigation: a Global 
Review, mai. 2017. Disponível em: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20767/
climate-change-litigation.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 15 mar. 2021.
2180 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME - UNEP. Global Climate Litigation Report, op. 
cit., p. 2.
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c) desafios de implementação; d) atribuição de responsabilidades pelas mudanças 

climáticas, e e) reclamações perante órgãos jurisdicionais internacionais.2181

Daebel e Kahl, porém, sugerem uma classificação mais simples, entre duas 

grandes categorias de litígios climáticos: a) aqueles em que se exige do poder público 

a implementação de medidas positivas de proteção climática e de atendimento às 

regras e acordos internacionais relacionados aos limites de emissões; e b) aqueles 

em que se pede a compensação por prejuízos causados pelas mudanças climáticas, 

atribuíveis a determinados poluidores, pessoas públicas e/ou privadas.2182 

Considerando o foco de estudo deste artigo, qual seja, o “controle judicial de 

políticas públicas climáticas”, a análise a seguir será limitada aos litígios climáticos 

contra o poder público para que este seja obrigado, de modo geral, a implementar 

medidas de redução e de regulação das emissões. 

3. A litigância climática contra o poder público no direito comparado

Sobressai progressivamente, no direito pátrio e comparado, o ajuizamento de 

demandas contra os Estados nacionais para forçá-los a introduzir uma regulação mais 

protetiva ao clima. Pode-se considerar este litígio como uma via para proporcionar um 

“controle judicial de políticas públicas climáticas”, no sentido de conceder ao Judiciário 

a possibilidade de atuar não apenas para glosar ações abusivas, mas também omissões 

desproporcionais2183 no campo do direito das mudanças climáticas, de molde a aferir 

a compatibilidade da decisão estatal com os princípios constitucionais, os direitos 

fundamentais, a regras infraconstitucionais e, inclusive, as normas previstas em atos 

internacionais, mediante “controle de convencionalidade” de políticas públicas. 

Esse tipo de litigância suscita o debate a respeito da discricionariedade da 

instância administrativa e política na formulação de políticas públicas e na tomada de 

decisão sobre proteção ao clima, a separação de poderes, a extensão da intervenção 

jurisdicional e o grau de deferência judicial a ser conferida às demais instituições. O 

direito comparado já fornece uma generosa gama de experiências relacionadas a esta 

modalidade de ação climática.

2181 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME - UNEP. Global Climate Litigation Report, op. 
cit, p. 29-32.
2182 KAHL, Wolfgang; DAEBEL, Marie-Christin. Climate change litigation: an overview of politics, 
legislation and especially jurisdiction regarding climate protection and climate damages. European 
Energy and Environmental Law Review, v. 28, issue 2, p. 67-76, abr. 2019. p. 68.
2183 Como mencionado no capítulo 2, já não se refuta a possibilidade de o Judiciário intervir em 
caso de omissão desproporcional do Poder Público. Sobre o controle das decisões administrativas em 
face de vício de discricionariedade excessiva (arbitrariedade por ação) e insuficiente (arbitrariedade 
por omissão), vide: FREITAS, Juarez. Direito Fundamental à Boa Administração Pública. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 27-28.
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Não é incomum verificar casos em que as cortes nacionais, p. ex.: a) 

reconheceram que o aquecimento global de origem antropogênica é uma ameaça à 

sobrevivência da humanidade e dos ecossistemas, a ser necessariamente enfrentada 

com ações urgentes pela sociedade e pelos poderes públicos; b) consideraram que as 

metas definidas em acordos internacionais podem ser exigidas do Estado; e c) que os 

poderes públicos detêm o dever de adotar providências aptas a mitigar as mudanças 

climáticas. Assim, juízes passam a admitir que a comunidade nacional e global, 

bem assim as gerações presentes e futuras, ostentam um direito ao clima estável 

e equilibrado, o qual se reveste de justiciabilidade e, por isso, permite-se às cortes 

judiciais endereçar ao demais poderes ordens para implementação de medidas de 

proteção climática. 

Experiência pioneira sobre o reconhecimento judicial da urgência e gravidade 

das mudanças climáticas e do dever estatal de implementar medidas de controle das 

emissões é representada pelo caso Massachusetts v. EPA, julgado pela Suprema Corte 

norte-americana em 2007, a qual conferiu ao estado de Massachusetts “legitimidade” 

(standing to sue2184) para ingressar com processo judicial contra a agência regulatória 

ambiental Environmental Protection Agency (EPA), em função dos danos que o 

aquecimento global poderia causar ao seu território, incluindo a submersão de 

propriedades públicas no litoral devido ao aumento do nível dos oceanos. No mérito, a 

Suprema Corte considerou que a EPA teria obrigação de regular as emissões de dióxido 

de carbono e outros gases que contribuem para o aquecimento global dos novos 

veículos automotores, ao afirmar que os danos associados às mudanças climáticas 

são sérios e amplamente reconhecidos.2185 A decisão, pois, significou importante 

paradigma no direito comparado em que um tribunal, além de admitir a existência e 

emergência das mudanças climáticas de acordo com consenso científico alcançado 

pelo IPCC, reconheceu a determinada agência reguladora a obrigação positiva de 

regular emissões nocivas de novos veículos automotores. O desenvolvimento da 

sindicabilidade jurisdicional sobre decisões (e omissões) públicas climáticas não parou 

por aí, e julgamentos ainda mais auspiciosos surgiram no direito comparado. 

2184 De acordo com o Black’s Law Dictionary, standing, no direito norte-americano, pode ser 
conceituado como i direito da parte de formular uma demanda ou buscar a implementação judicial de 
um dever ou direito (BRYAN, Garner A. (ed.). Black’s Law Dictionary. 9. ed. St. Paul: West Publishing, 2009. 
p. 1536).
2185 JUSTITIA US Supreme Court. Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497 (2007). Disponível em: https://
supreme.justia.com/cases/federal/us/549/497/#tab-opinion-1962180. Acesso em: 05 jun. 2020; UNITED 
STATES. Department of Justice. Massachusetts v. EPA. Disponível em: https://www.justice.gov/enrd/
massachusetts-v-epa. Acesso em: 05 jun. 2020; Para uma reflexão sobre o caso, vide: CANNON, Jonathan 
Z. Environment in the Balance: the green movement and the Supreme Court. Cambridge: Harvard 
University Press, 2015. Edição Kindle. Posição 1305-1529.



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

869

Foi então em 2019 que, pela primeira vez, um tribunal declarou que o governo 

tem dever legal de prevenir as mudanças climáticas em favor de seus cidadãos2186, 

em que a fundação privada “Urgenda”, cuja finalidade é promover a “transição 

para uma sociedade sustentável”, ingressou em juízo contra o governo holandês, 

argumentando que este, ao não cumprir a meta mínima de redução das emissões de 

dióxido de carbono para evitar mudanças climáticas nocivas, estaria colocando em 

risco os direitos humanos dos cidadãos holandeses, conforme estabelecido pelas leis 

nacionais e pelas regras da União Europeia. Ao final, a Suprema Corte daquele país 

manteve as decisões dos tribunais inferiores e decidiu que a Convenção Europeia de 

Direitos Humanos impõe ao Estado obrigações exigíveis de proteção do direito à vida 

e ao respeito à esfera privada e familiar, e concluiu que, dentre tais obrigações, inclui-

se o dever do governo de tomar atitudes no sentido de reduzir emissões de carbono 

a pelo menos 25% antes de 2020, em comparação com 1990. Restou reconhecido 

judicialmente, assim, que as medidas empreendidas pelo poder público dos Países 

Baixos não seriam suficientes para limitar as emissões de gases de efeito estufa e 

proteger a população dos perigos das mudanças climáticas.2187 

Interessante notar que, neste julgado, foram afastadas as alegações de que 

o Judiciário, por meio dessa decisão, estaria ultrapassando os limites permissíveis 

para sua atuação, rejeitando, pois, a tese de que os juízes estariam criando lei nova 

e interferindo em questões políticas sobre redução de emissões de gases de efeito 

estufa. A Suprema Corte holandesa entendeu, basicamente, que detém competência 

para declarar que a omissão legislativa é antijurídica e ordenar aos órgãos públicos 

que tomem medidas destinadas a alcançar determinadas finalidades, desde que não 

represente uma ordem para criar legislação com conteúdo específico. A decisão, 

como adotada, não exige a edição de uma lei em particular, mas deixa ao Estado a 

liberdade para escolher as ações necessárias para cumprir a meta de redução de 25% 

nas emissões até 2020. Isso não se altera, acrescentou a Corte, pelo fato de que, dentre 

essas providências, possa ser cogitada a criação de legislação. Outrossim, o tribunal 

2186 Cabe recordar que o caso Massachusetts v. EPA tratou de proteção aos interesses do Estado de 
Massachussets, não propriamente da coletividade em sentido amplo.
2187 BALDRICH, Roxana; BALS, Christoph; FRANK, Will. Das Klima vor Gericht. In: LOZÁN, J.L., S-W.; 
BRECKLE, H.; GRA ßL, D.; KASANG & R. WEISSE. Warnsignal Klima: Extremereignisse. 2018, p. 374-378. 
Disponível: https://www.klima-warnsignale.uni-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/11/Frank_etal.
pdf. Acesso em: 29 fev. 2020; DAEBEL, Marie-Christin; KAHL, Wolfgang. Climate change litigation: an 
overview of politics, legislation and especially jurisdiction regarding climate protection and climate 
damages. European Energy and Environmental Law Review, v. 28, issue 2, p. 67-76, abr. 2019; URGENDA. 
Landmark decision by Dutch Supreme Court. Disponível em: https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-
case/. Acesso em: 29 fev. 2020; WEDY, Gabriel. O “caso Urgenda” e as lições para os litígios climáticos no 
Brasil. Consultor Jurídico – Conjur, 02 jan. 2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-jan-02/
ambiente-juridico-urgenda-licoes-litigios-climaticos-brasil. Acesso em: 15 mar. 2021.
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também admitiu que o governo e o parlamento ostentam ampla discricionariedade 

para fazer considerações políticas necessárias à tomada de decisão sobre redução de 

emissões. Contudo, essa liberdade encontra limites, os quais são também definidos pela 

Convenção Europeia de Direitos Humanos. A ameaça representada pelas mudanças 

climáticas e a necessidade de ação urgente para preveni-la foram reconhecidas pelo 

próprio governo. No entanto, entenderam os juízes que a postergação de medidas para 

reduzir apropriadamente o aquecimento global não está de acordo com as normas 

internacionais de proteção aos direitos humanos.2188

Outro caso que merece menção é a decisão da Suprema Corte Irlandesa 

em Friends of the Irish Environment v. Ireland, proferida em 31 de julho de 2020, em 

que determinou a anulação do Plano Nacional de Mitigação de 2017, porque ficou 

aquém da indeclinável especificidade exigida pela a “Lei de Ação Climática e de 

Desenvolvimento de Baixo Carbono” (Climate Action and Low Carbon Development 

Act), pois um “leitor razoável” do Plano não entenderia como a Irlanda alcançará 

suas metas em 2050. Cumpre observar, principalmente, que a Corte entendeu que 

seu veredicto não afrontaria a separação de poderes, tampouco tocaria em questão 

exclusivamente política, pois, uma vez aprovada a legislação sobre mudança climática, 

a controvérsia deixou de ser política e passou a ser jurídica. Com isso, assentou que 

a discussão sobre se o Plano aludido atende às especificidades requeridas na lei 

ostenta clara “justiciabilidade”. Por outro lado, a Corte não decidiu a lide com base 

no direito constitucional ao meio ambiente, pois a autora, na condição de associação, 

e não de pessoa individual, careceria de “legitimidade” (standing) para defender os 

seus argumentos baseados em direitos (rights-based), quer no âmbito da Constituição, 

quer no âmbito da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Este julgado, em 

que pese sua relevância para o tema, esposou uma tese mais restrita de controle 

judicial de políticas públicas climáticas em cotejo com o “caso Urgenda”, uma vez 

que limitou a justiciabilidade da questão à existência de previsão legal, de modo 

que a lei foi contrariada pelo Plano Nacional de Mitigação em razão da sua falta de 

especificidade.2189

Existem, certamente, outros casos influentes de controle judicial de políticas 

públicas climáticas, ou de glosa judicial de omissões estatais na implementação 

de deveres de regulação de emissões e de combate ao aquecimento global, como 

2188 Para uma análise do teor da decisão no Caso Urgenda, vide: URGENDA. Dutch Supreme Court 
Urgenda v. Netherlands, 20/12/2019. Disponível em: https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/ENG-
Dutch-Supreme-Court-Urgenda-v-Netherlands-20-12-2019.pdf. Acesso em: 16 mar. 2021.
2189 SABIN CENTER FOR CLIMATE CHANGE LAW. Climate Change Litigation Databases. Friends of 
the Irish Environment v. Ireland. Disponível em: http://climatecasechart.com/non-us-case/friends-of-
the-irish-environment-v-ireland/. Acesso em: 16 mar. 2021.



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

871

descrito no referido relatório Global Climate Change Litigation Report. Entretanto, 

convém agora trazer um contraponto, com importante decisão do tribunal federal 

norte-americano do 9º Circuito (9th Circuit), no caso Juliana v. United States, em 

que um grupo de jovens e outros entidades alegaram violação pelo governo dos 

Estados Unidos ao seu direito constitucional à vida, à liberdade e à propriedade, por 

contribuir substancialmente para a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, 

e requereram que fosse ordenado a determinados entes públicos o desenvolvimento 

de plano para mitigar as emissões. A maioria da Corte, porém, denegou o pedido 

preliminarmente por carência de standing to sue, ao argumento, sinteticamente, 

de que “há muito a recomendar para a adoção de um esquema abrangente para 

diminuir as emissões de combustíveis fósseis e combater as alterações climáticas”, 

mas transcende aos limites do Poder Judiciário ordenar, conceber, supervisionar 

ou implementar um plano para corrigir as emissões e as mudanças climáticas. A 

Corte ainda concluiu que “o caso deve ser apresentado aos órgãos políticos ou ao 

eleitorado em geral”, e que o fato de as outras instituições terem abdicado de sua 

responsabilidade para remediar o problema “não confere aos tribunais, por mais bem-

intencionados que sejam, a capacidade de tomar o lugar deles”. Entendeu-se que os 

tribunais devem abster-se de tratar esses temas porque são reservados para os ramos 

políticos, mesmo quando preceitos constitucionais fundamentais estão implicados. 

Esta “deferência judicial” (judicial deference) é conhecida como “doutrina da questão 

política” (political question doctrine).2190

As decisões proferidas pelas cortes estrangeiras, apesar de não vinculantes, 

fornecem relevantes argumentos a serem considerados pelos juízes nacionais e 

podem influenciar as suas decisões, em autêntico “diálogo entre cortes” 2191 nacionais 

e internacionais para incrementar a proteção aos direitos humanos. Esses e outros 

casos levantam controvérsias comuns no campo do controle judicial das decisões 

administrativas, especialmente das decisões sobre regulação de emissões e combate 

às mudanças climáticas: separação de poderes, capacidade institucional dos diversos 

setores do poder público e deferência judicial aos ramos políticos do Estado, densidade 

normativa das normas relacionadas às políticas climáticas e dimensão da intervenção 

2190 SABIN CENTER FOR CLIMATE CHANGE LAW. Climate Change Litigation Databases. 
Juliana v. United States, 2015. Disponível em: http://climatecasechart.com/case/juliana-v-united-
states/?cnreloaded=1. Acesso em: 9 mar. 2020.
2191 Sobre o diálogo entre cortes constitucionais para proteção dos direitos fundamentais como 
processo de integração comunicativa, em que racionalidades jurídicas são permutadas por meio de 
um intercâmbio decisório, vide: MENEZES, Paulo Brasil. Diálogo judiciais entre cortes constitucionais: 
a proteção dos direitos fundamentais no constitucionalismo global. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. 
Vide também: CAPONI, Remo. Diálogo entre cortes nacionais e cortes internacionais. Trad. Pedro Gomes 
de Queiroz. Revista de Processo, v. 233, p. 273-283, jul. 2014.



872 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

judicial sobre deliberações dos demais poderes. A experiência do direito comparado 

pode fornecer insights para esses debates e propiciar, inclusive, um efeito persuasivo, 

mas cumpre verificar em cada sistema jurídico e constitucional quais as possibilidades 

e limites do controle judicial de políticas públicas climáticas, o que será doravante 

realizado com relação ao direito brasileiro.

4. A extensão do controle judicial de políticas públicas climáticas no Brasil

No Brasil, o sistema da unicidade da jurisdição2192, que se consolidou desde os 

albores da República2193 e hoje encontra sólido fundamento na Constituição Federal2194 

e na jurisprudência2195, abre caminho para amplo controle judicial das ações e omissões 

do poder público em matéria de regulação climática. 

O controle jurisdicional das decisões administrativas nessa seara representa, 

em verdade, a possibilidade de a sociedade civil, seja por meio de associações, com uso, 

p. ex., da ação civil pública ou do mandado de segurança coletivo, ou individualmente, 

através da ação popular, uma via para alargar e qualificar a governança ambiental e 

climática.2196 É a oportunidade que se confere à coletividade para levar a um juiz ou 

tribunal imparcial suas súplicas e fazer valer sua voz e seus direitos frente a escolhas 

públicas que, não raro, desprezam os interesses das comunidades locais e tradicionais, 

da sociedade como um todo, das gerações futuras e, inclusive, da vida não humana.2197 

Significa, pois, a viabilidade de se escrutinar a ampla legalidade e legitimidade de 

uma decisão sobre política climática, comissiva ou omissiva, por terceiro isento e sem 

conflito de interesses. 

2192 O sistema da unicidade da jurisdição, também conhecido como “sistema inglês”, “justicialista” 
ou da “jurisdição una”, significa que todos os conflitos, ainda que relacionados a atos da Administração 
Pública, são julgados exclusivamente pelo Poder Judiciário, do que decorre a interdição ao exercício 
de funções judiciais por parte do Poder Executivo. A respeito: CASSAGNE, Juan Carlos. El Principio 
de Legalidad y el Control Judicial de la Discrecionalidad Administrativa. Buenos Aires: Marcial Pons 
Argentina, 2009. p. 55-71; MOREIRA, Rafael Martins Costa. Direito Administrativo e Sustentabilidade: o 
novo controle judicial da Administração Pública. Belo Horizonte: Forum, 2017. p. 74-76.
2193 SEABRA FAGUNDES, M. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. At. Gustavo 
Binembojm. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 164-5. 
2194 Conforme art. 5º, inc. XXXV da CF, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito”.
2195 STF, Pleno, MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16/9/1999.
2196 Sobre a “legitimidade da cidadania” para acionar instrumentos judiciais e participar da tomada 
de decisão ambiental e climática, vide: WEDY, Gabriel. Desenvolvimento Sustentável na Era das 
Mudanças Climáticas: um direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2018. Edição Kindle. Posição 5053-
5845.
2197 Acerca da função do Judiciário em proceder a um exame equilibrado entre os “poderosos” e os 
“não tão poderosos” ou mesmo aqueles “interesses sem voz”, isto é, interesses dos ainda não nascidos, dos 
sistemas ecológicos e dos mais pobres, vide: VOIGT, Christina. Sustainable Development as a Principle of 
International Law: resolving conflicts between climate measures and WTO Law. Leiden: Martinus Nijhoff 
Publishers, 2009. p. 184-185.
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Como restou brevemente demonstrado das experiências citadas no capítulo 

precedente, não há apenas uma única resposta correta para as controvérsias 

envolvendo questões ambientais e climáticas, quer entre os diversos países, quer 

no contexto do mesmo ordenamento jurídico. É preciso aceitar uma perspectiva 

contingente e dinâmica2198 do controle judicial da Administração Pública, dependente 

das condições jurídicas e políticas de determinado ordenamento jurídico, à luz de um 

“ativismo judicial equilibrado”2199, e que, no contexto do direito ambiental e climático, 

seja adaptada à “qualidade do quadro regulatório existente, à observância espontânea 

da legislação ambiental pelos agentes públicos e privados, à cultura da cooperação 

ou litigiosidade e à eficiência e eficácia dos órgãos de fiscalização”.2200

Não se olvida que, de acordo com antigo axioma, já arraigado em nosso 

sistema jurídico, o juiz não pode substituir o administrador nas escolhas públicas. Ou 

ainda, segundo doutrina há muito aplicada em países de tradição da common law, 

só recentemente explorada no Brasil, é preciso proceder a uma análise institucional 

comparativa entre as instituições, de modo que o Judiciário conceda deferência2201, 

se for o caso, à decisão do ente ou órgão com maior expertise, competência e 

capacidade técnica ou política.2202 Não uma deferência cega ou acrítica, é verdade, 

mas uma apreciação dos fundamentos fáticos e jurídicos que atestam a qualidade da 

deliberação objeto de controle.  

2198 Para uma defesa da teoria dinâmica da função jurisdicional, mais ativista em democracias frágeis, 
para promover melhoria da qualidade dos sistemas políticos e da própria democracia, cunhada também 
como “democracy-improving model of judicial review” (“modelo de revisão judicial para aprimorar a 
democracia”), vide: LANDAU, David. A Dynamic Theory of Judicial Role, Boston College Law Review, v. 55. 
n. 5, art. 4, p. 1501-1562, 25 nov. 2014. Ainda sobre a adaptabilidade do controle judicial à complexidade 
da atuação administrativa, em estudo comparado, vide: JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma 
administração pública complexa: a experiência estrangeira da adaptação da intensidade do controle. 
São Paulo: Malheiros, 2016. Quanto ao caráter contingente da deferência judicial do direito brasileiro, 
vide: MOREIRA, Rafael Martins Costa. Direito Administrativo e Sustentabilidade: o novo controle judicial 
da Administração Pública. Belo Horizonte: Forum, 2017. p. 102-123.
2199 Na percepção de Jobim, “um ativismo judicial equilibrado, em busca de valores constantes 
do ordenamento constitucional, deve ser incentivado, sendo que os casos de exageros não devem ser 
motivo único para que não se defenda uma postura mais ativa do magistrado, em especial quando para 
concretizar as promessas constitucionalizadas” (JOBIM, Marco Félix. Medidas Estruturantes: da Suprema 
Corte Estadunidense ao Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Edição 
Kindle. Posição 9327-9338).
2200 MOREIRA, Rafael Martins Costa. Resolução de Conflitos Ambientais: o espaço do consenso, do 
inegociável e do controle judicial. 331 f.  Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
PUCRS, Porto Alegre, 2020. p. 267.
2201 Para uma análise da origem e evolução da doutrina da deferência judicial no direito da 
common law e nos Estados Unidos, vide: BAMZAI, Aditya. The Origins of Judicial Deference to Executive 
Interpretation. The Yale Law Journal, v. 126, n. 4, p. 908-1241, feb. 2017; STEIN, Lord. Deference: A Tangled 
Story. Public Law, n. 346, p. 346-59, 2005.
2202 Adotando uma perspectiva de função judicial cooperativa, mediante deferência a outras 
instituições e outros poderes, com a finalidade de promover a democracia, vide: BREYER, Stephen. 
Making our Democracy Work. New York: Vintage, 2010.
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É neste contexto que se deságua na análise do principal litígio climático do 

Brasil, a ADPF 708 sobre o chamado “Fundo Clima”, pendente ainda de julgamento 

no STF. Nesta demanda, que iniciou como ADIn por omissão (ADO n. 6) e, depois, 

foi convertida para ADPF, os autores alegaram, basicamente, omissão do governo 

federal ao paralisar o funcionamento e a aplicação de recursos do “Fundo Nacional 

sobre Mudança do Clima” (“Fundo Clima”), disciplinado na Lei n. 12.114/09 e Decreto 

n. 9.578/18, sobretudo pela falta de elaboração do plano anual de aplicação desses 

valores e ausência de destinação prevista em lei.

O pedido apresenta objeto bem definido, relacionado ao descumprimento 

de determinação legal de execução do Fundo Clima, conforme previsto na lei 

e seu regulamento. A demanda se aproxima, guardadas as devidas diferenças, 

do caso “Friends of the Irish Environment v. Ireland”, no sentido de que, uma vez 

prevista a obrigação em lei, a questão deixa de ser política, e passa a ser jurídica. 

Assim enquadrado o conflito, não se vislumbra maior dificuldade em afirmar a 

justiciabilidade do pleito, considerando, inclusive, reiteradas decisões do próprio STF 

em que reputou ilegítimo contingenciamento ou a ausência de execução de recursos 

de fundos previstos em texto constitucional ou legal.2203 Contudo, o Min. Luís Roberto 

Barroso, relator da ADPF 708, na decisão em que convocou audiência pública para 

apuração dos fatos relevantes e produção de um “relato oficial objetivo sobre a 

situação do quadro ambiental no Brasil”, considerou que o quadro descrito na inicial, se 

confirmado, revelaria a existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria 

ambiental, a exigir providências de natureza estrutural, tendo ainda reiterado que a 

proteção ambiental não constitui uma opção política, mas um dever constitucional. 

Após realizada a referida audiência pública, nos dias 21 e 22 de setembro de 2020, 

Barroso destacou a necessidade de que o País tenha uma agenda efetiva de proteção 

ambiental. Frisou que a Constituição Federal estabelece para o poder público o dever 

de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, e reiterou que 

uma “das nossas premissas importantes é a de que a proteção ambiental não é uma 

escolha política, é um dever constitucional”.2204 

Independente do objeto da referida ADPF, convém delinear a extensão 

do controle judicial de políticas públicas climáticas no Brasil, suas possibilidades 

e limites. Primeiramente, é mister salientar que o próprio STF já tem admitido a 

prolação de decisões prospectivas, em que reconhece situação de ilegitimidade ou 

2203 STF, Pleno, RE 641320, Rel. Gilmar Mendes, j. 11/05/2016; Pleno, ADPF 347 MC, Rel. Marco 
Aurélio, j. 09/09/2015.
2204 BRASIL. STF. Barroso defende agenda efetiva de proteção ambiental no encerramento da 
audiência pública, 22 set. 2020. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=452174&ori=1. Acesso em: 06 out. 2020.
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um “estado de coisas inconstitucional”2205, traçam um quadro mais amplo de deveres 

e finalidades impostos ao poder público e abrem margem a determinações futuras, 

“decisões em cascata”2206, tanto na fase de conhecimento como na executiva, que 

paulatinamente permitem que os mandamentos judiciais e as respectivas obrigações 

sejam individualizados, em direção a um objetivo mais amplo, por meio de “medidas 

estruturantes”.2207 Assim, com o emprego do “processo civil estrutural”2208, o Judiciário 

estaria apto a promover alterações em instituições existentes mediante providências 

necessárias a assegurar a concretização de suas decisões e a efetividade dos direitos 

fundamentais reconhecidos.2209 Procedimento que se assemelha, diga-se a propósito, 

da decisão no “caso Urgenda”, em que a Suprema Corte holandesa reservou ao Estado 

a liberdade para escolher as ações futuras, desde que cumpra a meta prevista de 

redução de aquecimento global.

Especificamente em relação ao tema aqui tratado, esse controle judicial poderia 

ter lugar em situação semelhante ao que se verificou no “caso Urgenda”, em que ao 

Judiciário se atribuiria o poder de reconhecer o “estado de coisas inconstitucional” e 

“inconvencional” das políticas públicas climáticas brasileiras, sobretudo para obrigar 

o Estado a adotar providências necessárias para cumprir o Acordo de Paris e sua 

2205 Em decisão emblemática sobre o assunto, o STF declarou o “estado de coisas inconstitucional” 
do sistema penitenciário brasileiro, de modo que ao Tribunal se confere o papel de “retirar os demais 
poderes da inércia, catalisar os debates e novas políticas públicas, coordenar as ações e monitorar os 
resultados” (STF, Pleno, ADPF 347 MC, Rel. Marco Aurélio, j. 09/09/2015).
2206 Para uma análise das estratégias para administrar processos complexos sobre litígios estruturais, 
vide: SILVA NETO, Francisco de Barros e. Breves considerações sobre os processos estruturais. In: 
ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix. Processos Estruturais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 
409-422; DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de; ZANETI Jr., Hermes. Elementos para uma 
teoria do processo civil estrutural aplicada ao processo civil brasileiro. In: ARENHART, Sérgio Cruz; 
JOBIM, Marco Félix. Processos Estruturais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 423-461.
2207 Sobre as técnicas ou medidas estruturantes empregadas pelo STF em processos de jurisdição 
constitucional, vide: JOBIM, Marco Félix. A structural reform no direito brasileiro e a atuação democrática 
do supremo tribunal federal na sua implementação. Revista de Processo Comparado, v. 2, p. 159-179, 
jul.-dez./2015; Id. Medidas Estruturantes: da Suprema Corte Estadunidense ao Supremo Tribunal Federal. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Edição Kindle.
2208 VITORELLI, Edilson. Processo Civil Estrutural: Teoria e Prática. Salvador: JusPodivm, 2020.
2209 A doutrina da structural reform teve como expoente o jurista norte-americano Owen Fiss, para 
quem, no mundo contemporâneo, a ameaça básica a valores constitucionais não surge principalmente 
de indivíduos, mas sim de grandes organizações burocráticas que dominam a sociedade (FISS, Owen. 
Models of Adjudication. Transcrição da apresentação do professor Owen Fiss (Yale Law School): Salão 
Nobre da Fundação Getulio Vargas - São Paulo, 13 de junho de 2005. Caderno Direito GV, v. 1, n. 8, nov. 
2005. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2810/direito%20
08.pdf. Acesso em: 16 ago. 2020). De acordo com Jobim, as medidas estruturantes propiciam ao tribunal 
criar condições para que sua decisão se torne efetiva no plano concreto, especialmente quando se 
confronta com o paradigma então dominante na sociedade (JOBIM, Marco Félix. Medidas Estruturantes: 
da Suprema Corte Estadunidense ao Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2013. Edição Kindle. Posição 9327).
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Contribuição Nacionalmente Determinada para contenção do aquecimento global.2210 

Além disso, a omissão governamental persistente em promover ações ordenadas a 

colocar o País no caminho da redução das emissões de gases de efeito estufa, para 

além de afastar-se do atendimento às suas obrigações assumidas em patamar 

internacional, representa também violação aos deveres constitucionais de proteção e 

implementação de medidas de controle ambiental, tal como consignado no art. 225, § 

1º da Carta Política. 

Essa afirmação não obsta, por certo, que o Judiciário conceda deferência às 

escolhas efetuadas pelos demais poderes na composição de interesses conflitantes, 

desde que não se traduza em categórica desconsideração do núcleo essencial 

do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e ao clima estável e seguro, 

observado o dever de motivação explícita, clara, verdadeira, congruente e suficiente2211 

de que as opções políticas realizadas cumprem os mandamentos constitucionais na 

máxima extensão e de forma proporcional. O que não se admite é uma deferência 

cega e acrítica, pelo simples fato de se tratar de decisão política ou administrativa, 

tampouco é legítima a supressão de determinada política pública, sem demonstrar 

que foi substituída por outra mais eficiente e eficaz.

Ainda não se pode antecipar qual será o entendimento da Suprema Corte 

sobre essa questão. Até porque, em julgado paradigma sobre o assunto, envolvendo 

o novo Código Florestal (Lei n. 12.651/12), o STF esposou, pela maioria dos seus 

ministros, uma postura mais deferencial às deliberações do Congresso Nacional, ao 

afirmar que “as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores 

democraticamente eleitos pelos legisladores”, de modo que “não é adequado 

desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de 

defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo 

rótulo de ‘retrocesso ambiental’”, devendo ser consideradas as “diversas nuances que 

permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função 

de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas”.2212 

2210 O Acordo de Paris de 2015 prevê que a cooperação dos países inclui o reforço da participação dos 
setores público e privado na definição das denominadas “Contribuições Nacionalmente Determinadas” 
para redução da emissão de gás carbônico. Com isso, apesar da ausência de metas definidas externamente 
- as metas são estabelecidas voluntariamente pelos próprios membros - o acordo representa um avanço 
importante, pois os estados passam a se vincular aos planos apresentados (UNITED NATIONS. FCCC 
- Framework Convention Climate Change. Conference of the Paris. Paris, 30 nov. 2015 a 11 dez. 2015. 
Disponível em: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf. Acesso em: 28 dez. 2015). 
2211 Sobre o controle judicial da observância ao dever de motivação explícita, clara, verdadeira, 
congruente e suficiente das decisões administrativas, vide: MOREIRA, Rafael Martins Costa. Direito 
Administrativo e Sustentabilidade: o novo controle judicial da Administração Pública. Belo Horizonte: 
Forum, 2017. p. 49-50.
2212 STF, Pleno, ADC 42, ADIns 4901, 4902, 4903 e 4937, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/02/2018.
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Se o STF trilhará o mesmo caminha da deferência a “opções políticas e 

democráticas” que compõem interesses conflitantes, ou se reconhecerá situação 

diversa em relação à disciplina das mudanças climáticas, é situação a ser ainda 

aguardada. O que se pode defender, neste momento, é que a intervenção jurisdicional 

tem lugar não apenas no caso de descumprimento das regras legais e constitucionais, 

como também na constatação de uma política climática negacionista, não alinhada 

às obrigações assumidas no Acordo de Paris, contrária aos princípios constitucionais e 

direitos fundamentais, insuficientemente fundamentada, transparente e participativa. 

Se, por um lado, como ensinava a antiga literatura administrativista, o juiz não pode 

substituir as opções do administrador e do legislador pelas suas próprias, por outro, 

como bem ressaltou o Ministro Barroso, a proteção ambiental (e climática) não é 

uma escolha política, mas um dever constitucional, acrescenta-se aqui, dotado de 

justiciabilidade. 

5. Conclusão

A “ascensão jurídica e constitucional” dos deveres de proteção ambiental e 

regulação climática é realidade que floresceu em atos internacionais e se desenvolveu 

nos ordenamentos nacionais. A formulação e implementação de políticas públicas 

climáticas residem primariamente nos ramos políticos do governo – Poderes Executivo 

e Legislativo, os quais ostentam ineliminável discricionariedade para escolher os meios 

para se atingir o equilíbrio climático, em cotejo com outros direitos eventualmente 

conflitantes, ou para se promover o desenvolvimento sustentável multidimensional. 

Discricionariedade, porém, que não é absoluta e se encontra vinculada não apenas a 

regra claras, como também aos princípios constitucionais, aos direitos fundamentais 

e, inclusive, às previsões consagradas em instrumentos internacionais, como o Acordo 

de Paris. O estado constitucional e socioambiental de direito não se coaduna com 

decisões arbitrárias, carentes de motivação adequada, transparência e participação.

No campo das mudanças climáticas, o recurso ao direito comparado e 

ao diálogo entre cortes nacionais, constitucionais e internacionais afigura-se 

indispensável, a fim de se permitir um trânsito de racionalidades e achados científicos 

e, até mesmo, um efeito persuasório, sobretudo diante do caráter transfronteiriço 

das crises ambientais e climáticas. Em outro dizer, são valores comuns a todas as 

nações a preservação da biodiversidade, do clima estável, do ar, da água e do solo 

descontaminados e, enfim, da manutenção do desenvolvimento dentro dos limites 

de resiliência do planeta. As experiências extraídas do direito forâneo concedem 

aos tribunais pátrios ideias e formulações relevantes para solucionar os complexos 
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conflitos derivados do aquecimento global. Contudo, é preciso adaptar tais teorias e 

institutos ao contexto constitucional brasileiro, onde o acesso à justiça é incondicional 

e a governança judicial ambiental é amplamente consagrada. O que, de todo 

modo, significa governança da própria sociedade civil, em virtude dos instrumentos 

processuais existentes para confrontar as decisões públicas em matéria de mudanças 

climáticas, como ação civil pública, ação popular e ações constitucionais. 

O panorama constitucional e legal brasileiro, pois, proporciona amplo controle 

judicial de políticas públicas climáticas, a fim de cobrar fundamentação adequada, 

transparência e participação suficiente, inclusive por meio de medidas estruturantes. 

Sem olvidar, é claro, uma saudável deferência às capacidades institucionais de outros 

organismos do Executivo e Legislativo, mas não uma deferência automática e acrítica, 

mas adaptada à qualidade do regime regulatório, ao cumprimento das disposições 

normativas e dos compromissos internacionais e às oportunidades de participação e 

acesso à informação sobre tomada de decisão nesse campo.

Referências bibliográficas

ARNHOLD, Tatiana; CAMINE, Maiara; RHODEN, Eliana; WEDY, Gabriel. Direito 

fundamental ao clima estável e a audiência do fundo ambiental. Consultor Jurídico – 

Conjur, 10 out. 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-out-10/ambiente-

juridico-direito-fundamental-clima-estavel-audiencia-fundo-clima. Acesso em: 19 mar. 

2021.

BALDRICH, Roxana; BALS, Christoph; FRANK, Will. Das Klima vor Gericht. In: LOZÁN, J.L., 

S-W.; BRECKLE, H.; GRA ßL, D.; KASANG & R. WEISSE. Warnsignal Klima: Extremereignisse. 

2018, p. 374-378. Disponível: https://www.klima-warnsignale.uni-hamburg.de/wp-

content/uploads/2018/11/Frank_etal.pdf. Acesso em: 29 fev. 2020.

BAMZAI, Aditya. The Origins of Judicial Deference to Executive Interpretation. The Yale 

Law Journal, v. 126, n. 4, p. 908-1241, feb. 2017. 

BRASIL. STF. Barroso defende agenda efetiva de proteção ambiental no encerramento 

da audiência pública, 22 set. 2020. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/noticias/

verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=452174&ori=1. Acesso em: 06 out. 2020.

BREYER, Stephen. Making our Democracy Work. New York: Vintage, 2010.

BRYAN, Garner A. (ed.). Black’s Law Dictionary. 9. ed. St. Paul: West Publishing, 2009.

CANNON, Jonathan Z. Environment in the Balance: the green movement and the 

Supreme Court. Cambridge: Harvard University Press, 2015. Edição Kindle



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

879

CAPELLA, Ana Cláudia. Formulação de Políticas Públicas. Brasília: ENAP, 2018.

CAPONI, Remo. Diálogo entre cortes nacionais e cortes internacionais. Trad. Pedro 

Gomes de Queiroz. Revista de Processo, v. 233, p. 273-283, jul. 2014.

CASSAGNE, Juan Carlos. El Principio de Legalidad y el Control Judicial de la 

Discrecionalidad Administrativa. Buenos Aires: Marcial Pons Argentina, 2009. 

CRUTZEN, Paul, et al. The Anthropocene: conceptual and historical perspectives. 

Philosophical Transactions of the Royal Society A, 369, p. 842-867, 2011. Disponível em: 

http://biospherology.com/PDF/Phil_Trans_R_Soc_A_2011_Steffen.pdf. Acesso em: 05 

mai. 2017.

CRUTZEN, Paul J.; STOERMER, Eugene F. The “Anthropocene”. Global Change 

Newsletter, n. 41, mai. 2000, p. 17-18. Disponível em: http://www.igbp.net/

download/18.316f18321323470177580001401/1376383088452/NL41.pdf. Acesso em: 

13 nov. 2017.

DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de; ZANETI Jr., Hermes. Elementos 

para uma teoria do processo civil estrutural aplicada ao processo civil brasileiro. In: 

ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix. Processos Estruturais. 3. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2021.

FENSTERSEIFER, Tiago; SARLET, Ingo Wolfgang. Direito Constitucional Ecológico. 6. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

FENSTERSEIFER, Tiago. SARLET, Ingo Wolfgang. Litigância climática, proteção do 

ambiente e a ADPF 708. Consultor Jurídico – Conjur, 25 set. 2020. Disponível em: https://

www.conjur.com.br/2020-set-25/direitos-fundamentais-litigancia-climatica-protecao-

ambiente-adpf-708df. Acesso em: 19 mar. 2021.

FISS, Owen. Models of Adjudication. Transcrição da apresentação do professor 

Owen Fiss (Yale Law School): Salão Nobre da Fundação Getulio Vargas - São Paulo, 

13 de junho de 2005. Caderno Direito GV, v. 1, n. 8, nov. 2005. Disponível em: https://

bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2810/direito%2008.pdf. 

Acesso em: 16 ago. 2020.

FREITAS, Juarez. Direito Fundamental à Boa Administração Pública. 3. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2014.

FREITAS, Juarez. O controle judicial dos atos administrativos e os princípios 

fundamentais. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2013.

GERRARD, Michael; DERNBACH, John. Legal Pathways to Deep Decarbonization in the 



880 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

United States. Washington: Enviromental Law Institute, 2018.

GREENPEACE. Emergência Climática: palavra do ano 

e compromisso do Greenpeace, 17 dez. 2019. Disponível em: 

https://www.greenpeace.org/brasil/blog/emergencia-climatica-palavra-do-ano-e-

compromisso-do-greenpeace/. Acesso em: 18 ago. 2020.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Global Energy Review 2020: the impacts of the 

Covid-19 crisis on global energy demand and CO2 emissions, abr. 2020. Disponível em: 

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020. Acesso em: 03 jun. 2020.

JOBIM, Marco Félix. A structural reform no direito brasileiro e a atuação democrática 

do supremo tribunal federal na sua implementação. Revista de Processo Comparado, 

v. 2, p. 159-179, jul.-dez./2015.

JOBIM, Marco Félix. Medidas Estruturantes: da Suprema Corte Estadunidense ao 

Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Edição Kindle.

JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: 

a experiência estrangeira da adaptação da intensidade do controle. São Paulo: 

Malheiros, 2016.

JUSTITIA US Supreme Court. Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497 (2007). Disponível em: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/549/497/#tab-opinion-1962180. Acesso 

em: 05 jun. 2020. 

KAHL, Wolfgang; DAEBEL, Marie-Christin. Climate change litigation: an overview 

of politics, legislation and especially jurisdiction regarding climate protection and 

climate damages. European Energy and Environmental Law Review, v. 28, issue 2, p. 

67-76, abr. 2019.

LA VANGUARDIA. Una docena de colectivos y ONG ambientales piden al próximo 

Gobierno la declaración del estado de ‘Emergencia Climática’, 20 mai. 2019. Disponível 

em: https://www.lavanguardia.com/vida/20190520/462352548246/una-docena-de-

colectivos-y-ong-ambientalespiden-al-proximo-gobierno-la-declaracion-del-estado-

de-emergencia-climatica.html. Acesso em 18 ago. 2020.

LANDAU, David. A Dynamic Theory of Judicial Role, Boston College Law Review, v. 55. 

n. 5, art. 4, p. 1501-1562, 25 nov. 2014.

MENEZES, Paulo Brasil. Diálogo judiciais entre cortes constitucionais: a proteção dos 

direitos fundamentais no constitucionalismo global. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

MOREIRA, Rafael Martins Costa. Direito Administrativo e Sustentabilidade: o novo 



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

881

controle judicial da Administração Pública. Belo Horizonte: Forum, 2017. 

MOREIRA, Rafael Martins Costa. Resolução de Conflitos Ambientais: o espaço do 

consenso, do inegociável e do controle judicial. 331 f.  Tese (Doutorado) – Programa de 

Pós-Graduação em Direito, PUCRS, Porto Alegre, 2020.

ONU NEWS. Guterres pede a líderes internacionais que declarem estado de emergência 

climática, 12 dez. 2020. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2020/12/1736052. 

Acesso em: 19 mar. 2021.

SABIN CENTER FOR CLIMATE CHANGE LAW. Climate Change Litigation Databases. 

Friends of the Irish Environment v. Ireland. Disponível em: http://climatecasechart.com/

non-us-case/friends-of-the-irish-environment-v-ireland/. Acesso em: 16 mar. 2021.

SABIN CENTER FOR CLIMATE CHANGE LAW. Climate Change Litigation Databases. 

Juliana v. United States, 2015. Disponível em: http://climatecasechart.com/case/

juliana-v-united-states/?cnreloaded=1. Acesso em: 9 mar. 2020.

SEABRA FAGUNDES, M. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. At. 

Gustavo Binembojm. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

SILVA NETO, Francisco de Barros e. Breves considerações sobre os processos estruturais. 

In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix. Processos Estruturais. 3. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2021.

SPRATT, David. “Climate Emergency”: Evolution of a Global Campaign. Climate code 

red, 21 mai. 2019. Disponível em: http://www.climatecodered.org/2019/05/climate-

emergency-evolution-of-global.html. Acesso em 18 ago. 2020.

STEIN, Lord. Deference: A Tangled Story. Public Law, n. 346, p. 346-59, 2005.

United Nations. FCCC - Framework Convention Climate Change. Conference of the 

Paris. Paris, 30 nov. 2015 a 11 dez. 2015. Disponível em: http://unfccc.int/resource/

docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf. Acesso em: 28 dez. 2015.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Emissions Gap Report 2020. 

Disponível em: https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/34432/

EGR20ch6.pdf?sequence=3. Acesso em: 29 jan. 2021.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Environmental Rule of Law: 

First Global Report. Nairobi, 2019. Disponível em: http://wedocs.unep.org/

xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/27279/Environmental_rule_of_law.

pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 17 jul. 2019.

UNITED STATES. Department of Justice. Massachusetts v. EPA. Disponível em: https://



882 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

www.justice.gov/enrd/massachusetts-v-epa. Acesso em: 05 jun. 2020.

URGENDA. Dutch Supreme Court Urgenda v. Netherlands, 20/12/2019. Disponível em: 

https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/ENG-Dutch-Supreme-Court-Urgenda-v-

Netherlands-20-12-2019.pdf. Acesso em: 16 mar. 2021.

URGENDA. Landmark decision by Dutch Supreme Court. Disponível em: https://www.

urgenda.nl/en/themas/climate-case/. Acesso em: 29 fev. 2020.

VITORELLI, Edilson. Processo Civil Estrutural: Teoria e Prática. Salvador: JusPodivm, 

2020.

VOIGT, Christina. Sustainable Development as a Principle of International Law: 

resolving conflicts between climate measures and WTO Law. Leiden: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2009.

WEDY, Gabriel. As Nações Unidas e as novas tendências dos litígios climáticos. 

Consultor Jurídico – Conjur, 30 jan. 2021. Disponível em: https://www.conjur.

com.br/2021-jan-30/ambiente-juridico-nacoes-unidas-novas-tendencias-litigios-

climaticos#sdfootnote3sym. Acesso em: 16 mar. 2021.

WEDY, Gabriel. Desenvolvimento Sustentável na Era das Mudanças Climáticas: um 

direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2018. Edição Kindle.

WEDY, Gabriel. O “caso Urgenda” e as lições para os litígios climáticos no Brasil. 

Consultor Jurídico – Conjur, 02 jan. 2021. Disponível em: https://www.conjur.com.

br/2021-jan-02/ambiente-juridico-urgenda-licoes-litigios-climaticos-brasil. Acesso em: 

15 mar. 2021.

WELCOME TO THE ANHROPOCENE. Disponível em: http://www.anthropocene.info/. 

Acesso em: 23 out. 2020.



PALESTRANTE



1. O PROJETO DO TERRITORIO 
ENTRE BIODIVERSIDADE, GEO-
URBANIDADE E MULTI-SCALING. O 
PAPEL DA COMPONENTE PAISAGÍSTICA-
TERRITORIAL

ELIO TRUSIANI2213

A questão de pesquisa
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como resposta à pergunta/necessidade de transformação e projeto proveniente 

do território. Pergunta que, inevitavelmente, enfrenta os termos de conservação, 

salvaguarda, projeto e transformação territorial. Trata-se de pesquisas que têm seu 

foco nas transformações paisagístico-territorial, além de questões emergentes no seu 

interior como, por exemplo, paisagem e infraestrutura, paisagem e ecologia, paisagem 

e sistema hidrográfico, paisagem e utilização do solo, paisagem e sítios de relevância, 

apenas para citar algumas. Se no termo paisagem a experiência de pesquisa encontra 

a sua forma mais atual como recomposição ou proposição de um projeto territorial 

com valor paisagístico como resposta às mudanças em curso, é exatamente sobre 

uma relação renovada entre território e paisagem que surge a idéia de um percurso 

integrado de projeto.

As referências culturais e o campo de pesquisa

O termo território evoca, sem dúvida, um espaço bem delimitado, ou seja, uma 

porção definida de terra e, ao mesmo tempo, remete à espessa rede de sujeitos que 

operam e ali residem. De um lado, uma concepção que subentende uma estaticidade 

e determinação, enquanto que, de outro, destaca-se a dinamicidade própria de um 

sistema territorial não entendido apenas como espaço geográfico mas, sobretudo, 

como espaço de interações. Neste sentido, o território é um processo de coincidências 

e articulações entre as proximidades geográficaganizativas e institucionais, onde 

os atores desenvolvem um papel de “mediação-hibridização entre local e global e 

participam deste modo do processo de articulação entre proximidade geográfica e 

proximidade organizativa” (Gilly, Torre). De acordo com o critério de pertencimento, 

o território ultrapassa confins geográficos, institucionais, políticos e administrativos 

e vem a ser redefinido em relação a problemáticas emergentes específicas e/ou 

poderiam ser definidas redesenhando os limites das relações de valor de uma categoria 

em particular de atores e operadores locais.

A observação das mudanças e das transformações territoriais contemporâneas 

recentemente introduziu o conceito de metropolização do território ou de território 

metropolizado: com isto define-se de modo sintético um conjunto complexo de 

fenômenos que caracterizam a relação entre cidade e sistemas de infraestruturas 

contemporâneas, de um lado, e de territórios naturais de geometrias variáveis, cuja 

dimensão geográfica não coincide mais com a administrativa, formadas nos últimos 

anos pela explosão da difusão dos assentamentos que usou novos territórios, nos quais 

se registram desiquilíbrios territoriais entre as partes, ausência de espaço público 
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reconhecível, predomínio absoluto da mobilidade automobilística. A ampliação 

do sistema de assentamentos e de infraestruturas caracterizados pela dispersão e 

difusão, comparativamente às formas tradicionais compactas e consolidadas, oriundos 

de fatores de localização predominantemente ligados à hierarquia, à distância, aos 

valores de renda fundiária relativos à acessibilidade aos centros, produziram efeitos 

de fragmentação territorial com seus problemas, ligados ao consumo de solo (...).

De acordo com a Convenção Européia da Paisagem (C.E.P.) de 2000, “paisagem designa 

uma determinada parcela de território, tal como é percebida pelas populações, cujo 

caráter deriva da ação de fatores naturais e/ou humanos e das suas relações” (art. 

1). (...) A paisagem é um dos termos mais complexos e debatidos ao nível disciplinar, 

não apenas do urbanismo: (...) dificultando a tentativa de se encontrar uma acepção 

única e ampla, tentando convergir as posições mais distantes como a da estética, 

ou fenômeno-perceptiva, e a científico-naturalista, reconhece-se sua força na sua 

natureza polissêmica: esta deriva do aporte heterogêneo de muitas disciplinas e, 

portanto, na interdisciplinaridade necessária à sua própria compreensão. Neste 

contexto, abandonada a pretensão a um significado único, se evidencia a necessidade 

de clarear, para se evitar ambiguidades e incompreensões quando se fala de paisagem, 

a qual conceito nos referimos: neste sentido, a abordagem geográfica parece ser 

aquela mais apropriada para a disciplina urbanística. Nela reconhece-se na paisagem 

uma dimensão real e, ao mesmo tempo, não se nega o valor estético e a capacidade 

evocativa.

Desta concepção particularmente interessante é a relação homem-ambiente como 

se depreende de algumas das seguintes definições de caráter científico: “áreas 

heterogêneas, compostas de conjuntos de ecossistemas interagentes e repetidos como 

patterns similares em um espaço geográfico” (Forman, Gordon, 1986); “sistemas de 

sinais que fornecem informações úteis sobre a sua organização espacial e funcional, 

ou seja as ‘formas desenhadas’ sobre o território por evento naturais e antrópicos” 

(Turri, 1986); 

Os estudos sobre a paisagem forneceram elementos interessantes para a discussão 

sobre o conceito de território, que vem definido como o espaço de ação do homem 

que produzem os sinais que constituem a paisagem.

A distinção entre os dois termos é fundamental, sobretudo pela definição e aplicação 

das políticas urbanísticas. Em tal propósito, o geógrafo Lucio Gambi sustenta que nem 
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todo o espaço é território e nem todo o território é paisagem, evidenciando que apenas 

um território construído com conhecimento e consciência pelos próprios habitantes 

poderia ser definido como “paisagem”. O pensamento de Gambi coloca em destaque 

a construção ocial do território que se realiza seguindo regras compartilhadas de 

modo a se obter “uma paisagem” que apresenta uma identidade definida, traduzível 

em uma forma de reconhecimento visível. O conceito está presente também em 

Turri, o qual vê a paisagem como resultante da interação do homem com o território, 

como “projeção visível desse território, reconhecível através das suas formas físicas e 

através das obras que o indivíduo ou a sociedade da qual faz parte inseriram no espaço 

físico” (Turri). O território é, portanto, o espaço concreto da ação humana “é uma 

projeção bidimensional de um ambiente tridimensional com todas as suas condições 

biologicamente vitais nas quais opera uma sociedade” (Turri). Sua transformação é 

fruto de fatores múltiplos, não apenas físicos, sobre os quais se sedimentarão os traços 

de uma operação econômica, social e política. Disto deriva que o território manterá 

um testemunho da estratificação das mudanças enquanto elemento vivo de uma 

relação efetivada de um lado com as transformações e as necessidades da sociedade 

que opera nesse ambiente determinado, usando-o como meio de produção e, de 

outro, com esse mesmo ambiente natural com sua história e as modificações que, por 

sua vez, incidirão sobre a sociedade. Para Magnaghi, o território é um “sujeito vivo 

de alta complexidade” enquanto produto da interação entre ambiente e homem, o 

território, portanto, “não existe in natura” mas como um espaço geográfico dotado 

de características morfológicas e climáticas particulares, com espécies animais e 

vegetais determinadas, mas indiferenciado sob o ponto de vista antrópico, iniciará a 

dar valor aos componentes únicos deste mesmo espaço geográfico e o estruturará em 

um território.

O território surge então como um sistema complexo no qual é possível reconhecer 

elementos e relações significativas que mudam de acordo com o ponto de vista 

adotado e será, portanto, possível defini-lo como um sistema de ecossistemas ou 

complexos de recursos ou, ainda, como lugar identitário, mas, de qualquer modo, é 

resultado, produto de processos, além do “êxito de práticas sociais que o utilizam 

(e o reinterpretam) a partir de ações e estratégias de natureza individual e coletiva 

[...] de uma estratificação sincrônica de diversos ‘níveis’ ou layers relativos a uma 

multiplicidade de dimensões” (Pasqui). Corboz afirma que “o território não é um 

dado, mas resultado de diversos processos [...] mais ou menos coordenados. Não se 

forma apenas com um certo número de fenômenos dinâmicos de tipo bioclimático. 
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No momento em que uma população o ocupa [...], ela estabelece uma relação do tipo 

organizativo, planejador e pode-se observar os efeitos recíprocos desta coexistência. 

Em outras palavras, o território é objeto de construção. É um tipo de artefato. E a partir 

de então, constitui também um produto [...]. O dinamismo dos fenômenos de formação 

e de produção continuam na ideia de um aperfeiçoamento contínuo dos resultados, 

em que tudo está correlacionado: identificação mais eficiente das potencialidades, 

divisão mais coerente dos bens e serviços, gestão mais adequada, inovação das 

instituições. Consequentemente, o território é um projeto [...].  Para a implantação 

de novas estruturas, para a exploração mais racional das terras, frequentemente é 

necessário é necessário modificar a substância de modo irreversível. Mas o território 

não é um contêiner a ser perdido nem um produto de consumo que se possa substituir. 

Cada território é único, e por isto é necessário ‘reciclar’, raspar ainda uma vez o velho 

texto que os homens escreveram no material insubstituível do solo para colocar um 

novo que responda às exigências de hoje, antes de ser, por sua vez, revogado” (Corboz).

Deste breve excursus evidencia-se o quanto é rica a literatura, a reflexão passada e 

presente, além de estimulante o campo de ação e o respectivo projeto paisagístico-

territorial, frente principalmente aos fenômenos recentes relacionados com as 

transformações em curso, apenas explicadas, e às formas de morar contemporâneo 

que prefiguram, muitas vezes, formas paisagísticas e de assentamentos alternativos 

e/ou complementares às da urbana e metropolitana concentrada, a agrícola, às 

diferentes formas de desenvolvimento intensivo além da cidade difusa.

O projeto

O projeto prefigura, portanto, como um projeto paisagístico estrutural, ou seja, como 

um instrumento estratégico, prescritivo e indicativo, com funções de regulador da 

gestão das transformações a serem obtidas através da atuação das regras para a 

reconstrução do território e do ambiente humano.

Como afirma Magnaghi, trata-se de um projeto que vai alkém da tutela, da salvaguarda, 

da valorização e da requailificação? Trata-se de um projeto de reconstrução que deve 

identificar e atuar sobre “as regras e os princípios da precaução que quer dizer a 

imprevisibilidade local dos efeitos da mudança global, enfrentando a redução drástica 

das construção em locais de risco com critérios diferntes para a planície, colinas, 

montanha, costa, livras faixas mais amplas de proteção ao longo dos rios, tratar das 

bacias hidrográficas, (…), rever os sistemas de represamento hídrico, recuperar os saberes 

para a edificação ligados à defesa de mudança de temperatura e climaticas climáticos, 
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criar sistemas de proteção das culturas e das colheitas e, acima de tudo, recuperaar a 

estrutura comunitária de gestão das emergências, parar com a urbanização de terras 

férteis, ao lado da urgente necessidade de pesquisas de projetos de habitat humanos 

mais respeitosos nas suas peculiaridades locais, do equilíbrio necessário interrompido 

entre assentamento humano e ambiente, reproduzindo serviços de ecossistemas, 

contribuir para a defesa imediata dos assentamentos humanos das consequências das 

mudanças em curso, revitalizando as antigas sabedorias com tecnologias inovativas 

apropriadas. (...) Reavaliar os saberes contextualizados e conjugá-los com os saberes 

dos especialistas, voltados ao estudo dos processos de territorialização de longa 

duração que levam às assim denominadas invariantes estruturais no âmbito de uma 

concepção de plano na qual se distingue um parte estatutária e uma parte estratégica” 

(Magnaghi); e, avançaria na hiopótese de projetos-guia pontuais, como sintese entre 

os diferentes níveis de planejamento, como verificação multiescalar das linhas-guia 

e intervenções, como proposta conjunta de entes diferentes, como resposta comum 

tridimensional da abordagem paisagistica-territorial.

Isto implica repensar o processo de conhecimento do próprio território para que 

ele possa prever e passar por “(...) a rematerialização da geografia, a necessidade 

de reavaliar a estrutura material da terra e da cidade (Paba)”.  O discurso que Paba 

aborda para a cidade está, em minha opinião, também conceitualmente relacionado 

ao território: “um processo de rematerialização que parte da idéia de que a cidade 

(território) tem sua própria forma específica de resistência e uma forma autônoma de 

agency, uma capacidade de agir e influenciar nosso comportamento, assim como uma 

coisa, como um conjunto de coisas capazes de condicionar nossas políticas, de sugerir 

soluções, de nos forçar a dar respostas efetivas”. A cidade (território) entendida como 

um conjunto de elementos, depósitos, sedimentos, materiais, tem sua própria forma 

autônoma de resistência e acredito que nossa disciplina deve encontrar de novo uma 

relação positiva com a materialidade do funcionamento das cidades e do território. O 

processo de rematerialização física do planejamento urbano deve ser impulsionado 

para considerar a estrutura física da cidade, os direitos das redes, ecossistemas, 

florestas, urdiduras, tecelagens, leis que estão gravadas no solo, tudo o que na terra 

emite significado, emite significados que devemos levar em conta (Paba)”. 

Neste sentido, a reflexão sobre o projeto do território e da cidade contemporânea 

abre-se, como prioridade, às áreas à margem da cidade como áreas/áreas potenciais 
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de oportunidade para a recomposição geo-ambiental da relação entre a cidade, o 

território urbanizado e o sistema ambiental-paisagístico.

Três palavras para uma hipótese de trabalho

Geo-urbanidade, biodiversidade e multiescalaridade: são três termos que devolvem e 

definem uma das dimensões de projeto às quais o projeto de planejamento urbano deve 

responder, identificar os dominantes estruturais, encapsular e fortalecer a abordagem 

plurististemica, exaltando a passagem de escala e focalizando os problemas a serem 

resolvidos.

Geo-urbanidade: pode ser a nova dimensão, além de certos limites dos limites 

administrativos dos planos e programas, que define a realidade geográfica do 

funcionamento do plano, e não apenas, superando os mesmos termos com que 

cidades e território foram definidos nos últimos anos, ou décadas, para fotografar as 

transformações ocorridas e, ao mesmo tempo, definir uma estrutura territorial lida na 

integração entre o sistema construído e o sistema paisagístico.

Neste sentido, a geo-urbanidade refere-se a uma “multi-cidade (...): esta é apresentada 

como um politério “entre” escalas e dimensões e pode ser considerada um novo 

tipo de geografia relacional e interurbana: uma geo-urbanidade em rede. A força 

conceitual desta abordagem do elemento geográfico se baseia, precisamente, na 

própria capacidade de prever outras e múltiplas escalas e adquirir outras e múltiplas 

dimensões para que se possa ir além dos limites e atenuar as antigas cercas disciplinares 

dentro de um possível novo conceito “multiestrutural” que é definitivamente aberto 

e diferencial. (...) Falar de multicidades é aludir a um cenário em que mobilidade, 

interconexão e interescalaridade assumem a mesma importância que a paisagem” 

(Gausa).

Geo-urbanidade identifica a condição típica dos fenômenos territoriais onde os mesmos 

instrumentos de planejamento urbano de planejamento territorial e local “colidem” ou, 

melhor dizendo, onde devem saber dialogar naquele espaço problemático dos limites, 

das áreas de fronteira entre a cidade consolidada e o território mais amplo onde o 

desafio é o planejamento, integrado e flexível, daquele limite, areal e indefinido, entre 

cidade e território. 

Projeto e não requalificação: talvez devêssemos começar uma nova reflexão sobre isso 

também. É aqui que o projeto paisagístico se situa na dupla escala do território e da 



25º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
E-book Teses de Profissionais e de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

891

cidade: as áreas onde o desafio está aberto à inovação conceitual, do campo urbano 

às áreas de experimentação tecnológica e ambiental de natureza ecossistêmica. Estas 

são as áreas de integração e intercâmbio entre a cidade e o território.  

A geo-urbanidade, finalmente, como forte referência aos elementos estruturais 

do território, da terra, na idéia de voltar a uma rematerialização da geografia e 

a necessidade de um conhecimento técnico e profundo do território e de seus 

componentes, de modo que o projeto paisagístico seja uma resposta estrutural e 

qualitativa aos problemas de risco, segurança e saúde dos cidadãos aos quais o 

território está sujeito.

A biodiversidade, como elemento forte da ecologia da paisagem e da conexão 

multissistêmica entre cidade e território. Ela representa a estrutura dominante sobre 

a qual estabelecer o plano: a invariância estrutural para reequilibrar as relações, 

os fluxos, as conexões territoriais e para projetar a nova infra-estrutura verde do 

território. Constitui o sistema de sistemas através dos quais se perseguem os objetivos 

de integração, qualidade e reequilíbrio dos territórios: objetivos cientificamente 

comprovados por dados quantitativos relativos aos componentes da paisagem, os 

tesselas daquele mosaico paisagístico composto de uso do solo, cobertura vegetal, 

biodiversidade, remendos que quantificam o estado de coisas, fotografam e projetam, 

estruturando-os em intervenções específicas e projetos estratégicos dentro do desenho 

geral da rede..

A biodiversidade como dominante do plano/projeto paisagístico também em 

relação às metas individuais nacionais e internacionais comuns para estratégias de 

biodiversidade que, em muitos casos, sugerem um plano de planejamento urbano que 

pode dar uma avaliação adequada da estrutura e funcionalidade dos ecossistemas 

na delimitação de áreas de paisagem e na definição de suas necessidades e previsões 

específicas, incluindo nos objetivos de qualidade da paisagem também os objetivos 

de conservação da biodiversidade; um plano/projeto que propõe “a concepção, 

construção e manutenção de grandes áreas “redes ecológicas” como ferramentas 

operacionais para uma sinergia desejável entre políticas paisagísticas e conservação 

da biodiversidade; a superação da distinção entre território de alto valor natural e 

território de baixo ou zero valor em favor da consciência de que a conservação da 

biodiversidade e os processos ecológicos mais importantes não podem ser alcançados 

continuando apenas na linha de salvaguarda das áreas protegidas, mas é essencial 

utilizar diferentes modelos de gestão ambiental. (Natalia)”.
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Precisamente por esta razão, a biodiversidade deve ser entendida como uma potencial 

conexão multissistêmica e multiescalar entre o território e a cidade ou como um 

sistema no qual o projeto paisagístico deve passar da escala regional para a escala 

local, como uma invariância estrutural de grande área e material de projeto local na 

recomposição, reconstrução, redesenho do território e da cidade.

A multiescalaridade no estudo e projeto do território é a condição de verificação e 

monitoramento das intervenções, é a dimensão do diálogo entre instrumentos, é o 

campo fértil da declinação do projeto nas áreas problemáticas, é o ponto de síntese 

entre diretrizes e normativas, é a construção de novas paisagens, é o domínio e controle 

técnico da tridimensionalidade em escala local e territorial. É a condição indispensável 

para a prefiguração do espaço de projeto e para a gestão das transformações 

da paisagem territorial. É o ponto forte da investigação cognitiva elaborada por 

elementos, personagens e tipos de paisagem; é o ponto forte da identificação das 

regras, estruturais e estéticas da paisagem; é o ponto forte da proposta de projeto e sua 

realização. De um ponto de vista puramente gráfico/representativo, é o ponto forte da 

força, do encontro e do diálogo nos processos participativos para a comunicação e a 

partilha do futuro espaço comum/paisagem/território. 

Ferramentas e indicadores para o projeto.

As referências acima mencionadas e os três termos de geo urbanidade, biodiversidade 

e multicalaridade levam a atenção de volta a uma solicitação mais geral dentro da 

declinação técnica e social do projeto ou ao tema do conhecimento, direto e indireto do 

campo de investigação. Acima de tudo, são técnicas paisagísticas capazes de trazer as 

diferentes escalas de intervenção em diálogo e, talvez, atuando como uma ferramenta 

técnico-operacional para preencher a lacuna entre o planejamento paisagístico e o 

planejamento local/municipal, onde parece estar o núcleo do projeto paisagístico e 

da gestão do projeto. 

Em termos de técnicas de paisagem, é feita referência às ferramentas de análise 

multivariada, análise multicritério, a identificação de classes de sensibilidade 

paisagística e a estimativa relativa dentro do plano, só para citar algumas: são técnicas 

que permitem a elaboração de dados, tanto reais quanto estruturais, nos sistemas de 

informação territorial e no sistema de informação geográfica, permitindo estruturar o 
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plano/projeto de planejamento urbano sobre certos dados que alienam cada vez mais 

a aleatoriedade das decisões e a discrição do governo do território.

 

É essencial, portanto, reconhecer as chamadas “estruturas” da paisagem: estas podem 

ser identificadas nos fortes sinais de natureza geomorfológica, hidrográfica ou mesmo 

antrópica; o tamanho e o peso destes sinais devem ser avaliados em relação à escala 

de investigação. Todos os outros elementos que compõem uma paisagem devem ser 

lidos em suas relações mútuas e, “hierarquicamente”, com respeito aos elementos 

estruturantes: posição, forma, tamanho, estado e condições específicas dos elementos 

secundários ou complementares da paisagem estão intimamente relacionados com 

as características dos elementos primários ou estruturais. Isto porque a avaliação 

da p. deve ser baseada na análise de seus componentes objetivos, a fim de verificar 

como eles são vividos e percebidos, com modalidades subjetivas, pelos habitantes: a 

identificação de áreas homogêneas paisagem-territoriais retorna o reconhecimento 

das características de um lugar. Uma descrição detalhada, interpretação e avaliação 

destes elementos (personagens, dinâmica física e biológica), permite capturar 

os recursos da paisagem, expressos e não expressos, em diferentes escalas de 

investigação. A complexa realidade sistêmica da paisagem faz inevitavelmente uso 

de índices/modelos cujas referências científicas abordam a teoria dos sistemas: isto 

permite trabalhar em várias escalas inter-relacionadas e investigar os componentes 

ambientais e paisagísticos juntamente com a dinâmica dos assentamentos e da infra-

estrutura, a fim de operar uma leitura integrada dos temas únicos. Neste sentido, a 

escolha de indicadores é fundamental, como, por exemplo, o Índice de Conservação 

(ILC) utilizado para quantificar rapidamente a qualidade ambiental e o estado de 

conservação a fim de articular indicações e prescrições de proteção/recuperação/

restauração direcionadas, consistentes com as vocações dos lugares. Em relação 

ao planejamento paisagístico, alguns indicadores/referências úteis podem ser os 

seguintes: matriz de unidades de paisagem, habitat padrão per capita, funções de 

habitat padrão, compatibilidade, heterogeneidade, densidade de estradas e ferrovias, 

biopotencialidade territorial, permeabilidade do solo, índice de expansão urbana. Estes 

são particularmente úteis para a descrição quanti-qualitativa de alguns fenômenos 

territoriais que afetam diretamente o componente paisagístico, ou seja, urbanização 

generalizada, consumo da terra, desestruturação da paisagem, trivialização dos 

ecossistemas das áreas rurais e fluviais, valorização escassa dos recursos naturais, 

perda da diversidade paisagística.
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Nas técnicas paisagísticas mencionadas, nos indicadores precisos e nos indicadores 

paisagísticos sintéticos, uma síntese entre as três palavras-chave escolhidas e a 

dimensão técnica e social na qual queremos concentrar nossa atenção para voltar 

ao desenho qualitativo do território, e isto passa, em minha opinião, através do 

componente paisagístico, superando alguns desvios administrativos e processuais 

da mesma disciplina que reduziram, às vezes, o discurso do planejamento a uma 

dimensão discursiva e processual que muitas vezes, de forma estéril, exaltou apenas 

o aspecto processual em detrimento do aspecto técnico-projeto... um desprendimento 

não apenas entre processo e projeto, mas também entre processo e produto físico da 

cidade e do território.

Na concepção de um novo projeto paisagístico, finalmente, está potencialmente 

implícito um conceito conjunto de bem-estar, segurança, saúde e qualidade de vida 

que encontra, historicamente, suas raízes na geografia do bem-estar (não é por acaso 

que as três palavras-chave escolhidas se referem a uma dimensão territorial onde o 

componente geográfico, sobretudo humano, se torna o componente dominante) e, nos 

dias atuais, em uma relação renovada entre urbanismo e saúde urbana. Este pedido de 

um relacionamento renovado, gritado pela comunidade científica de médicos mesmo 

antes da situação pandêmica que estamos vivenciando, envolve um repensar da mesma 

disciplina de planejamento urbano em seus elementos estruturais mais profundos sem 

cair em desvios higiênicos e rotas pré-embaladas vivenciadas no passado.
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